
 
  
Nieuwsbrief nummer 46                  21 t/m 28 maart 2021             kleur: paars 
  
Bij deze ontvangt u de wekelijkse digitale nieuwsbrief. Mocht u zelf een stukje in deze nieuwsbrief 

willen plaatsen, dan kunt u een mail sturen naar nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl 
  
Kerkdienst  5e zondag 40-dagentijd 
10.00 uur: ds. J. Schelling uit Woerden   
Ouderling van dienst: Irma Hilgeman 
Organist: Henny Oskam 
 

19.30 uur: Oecumenische avondgebed in de stijl van Taizé m.m.v. ds. Rianne van de Nagel-Meter 
en Gerard Vendrig. 

 
Uit de gemeente 
De bloemen gaan als blijk van ons medeleven naar Anton en Erna den Hartogh en hun kinderen, 
Cattenbroekerdijk 11, i.v.m. het plotseling overlijden van de broer van Erna. 
 
De opbrengst van de collecten is bestemd voor: 

1e. ZWO/Kerk in Actie 
2e.  Kerk 

 
  
  
  
  
  
  
  

  
Naast de collecten hebben wij ook het ‘kleine kerkje’ voor een aantal speciale doelen. Omdat de 
kerkdiensten nu online zijn, willen wij ook de mogelijkheid bieden om voor het ‘kleine kerkje’ online 
te gaan geven. Dat kan met onderstaande QR-code. De collecte voor het eerste kwartaal van 2021 
is bestemd voor het vluchtelingenwerk. 
  

 
  
 
Kindernevendienst 
Deze zondag gaan we verder met levensweg. We lezen over Jezus en de vergelijking met de 
graankorrel. Jezus vertelt over een graankorrel die moet sterven om vrucht te dragen. 
Op het werkblad (zie bijlage) voor jonge kinderen staat een wereld onder de grond, met zaad, 
wortels en beestjes. De kinderen tekenen de bovenwereld waarin al het moois te zien is, zoals 
bloemen, bomen en vlinders. Het koninkrijk van God is de lente van de wereld. 
Veel plezier met tekenen en kleuren! 
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Online Taizé viering op zondag 21 maart 2021. 
Zondagavond 21 maart 2021 wordt weer een oecumenisch avondgebed in de stijl 
van Taizé gehouden. De viering is deze keer alleen online te volgen via 
‘kerkdienstgemist’ Linschoten, ’t Kruispunt.  
Het avondgebed wordt gekenmerkt door muziek, Bijbellezing, gebed en stilte. We 
luisteren naar bekende en minder bekende liederen uit Taizé.  
Het thema is deze keer: Op zoek naar nieuw leven. Naast dominee Rianne v.d. 

Nagel- Meter en Gerard Vendrig van de R.K-Geloofsgemeenschap wordt 
medewerking verleend door leden van de oecumenische werkgroep Linschoten. 
De viering begint om 19.30 uur. In de bijlage vindt u de liturgie. 
 
 
Paaswandeling(en) 

In het weekend van Palmpasen (27/28 maart) kan er weer lekker gewandeld worden in Linschoten. 
Voor jong en oud(er) wordt er een speciale QR-wandeltocht georganiseerd rondom de 
gebeurtenissen van Pasen.  
Voor de kinderen (4-10 jaar) is er een QR-tocht van de kliederkerk. Bij elke gevonden code hoort 

een filmpje, vraag of opdracht. Voor deze wandeltocht heb je stoepkrijt en paaseitjes nodig, die je 
kunt vinden bij het eerste adres van de route.  
Voor de jongeren en alle andere geïnteresseerden (vanaf 10 jaar) is er de paaschallenge. Dit spel 

neemt je mee door de stad Jeruzalem in de tijd van Jezus en we duiken in de historische 
achtergrond van het paasverhaal. Je kiest zelf één van de vier karakters in het spel. Vanuit hun 
perspectief beleef je het paasverhaal door in Linschoten op zoek te gaan naar QR-codes en 
natuurlijk door een aantal uitdagende puzzels en opdrachten op te lossen. Hiervoor heb je een 
smartphone (met QR-scanner) nodig. De andere benodigdheden vind je bij het startpunt. Je kunt 
je opgeven bij Albert van der Wind, Eline Scheper of Rianne van der Nagel-Meter.  
Beide wandeltochten volgen dezelfde route en starten bij het huis van de familie van der Wind (De 

Duiker 105). Stap in het verhaal van Pasen en doe gezellig mee! 
 
Rianne van der Nagel (predikant@kruispuntlinschoten.nl) (06 29403717) 
Albert van der Wind (albertvanderwind@hotmail.com) (06 36090624) 
Eline Scheper (versloot.scheper@wxs.nl) (06 11841321) 
  

Oecumenische Paaswake Linschoten 
Op zondagmorgen 4 april 2021 wordt er weer, net als andere jaren, een oecumenische paaswake 
gehouden. De viering begint in de vroege ochtend om 6.00 uur en wordt geleid door  
Ds. Rianne van der Nagel-Meter en Gerard Vendrig namens R.K. Geloofsgemeenschap 
Montfoort/Linschoten.  
Rekening houdend met de coronamaatregelen is de viering dit jaar alleen online te volgen via 
‘kerkdienstgemist’ Linschoten ’t Kruispunt’.  

Aansluitend aan de viering is ook dit jaar weer een wandeling georganiseerd. Iedereen is welkom, 
maar aanmelding vooraf is noodzakelijk bij Esther Kooij: paaswandelinglinschoten@gmail.com.  
 
Aanmelding kan individueel, maar ook als koppel*. Voor de aanmelding stuur je jouw e-mailadres 
en telefoonnummer mee. Geef jij je als koppel op, dan stuur je ook de gegevens (naam, e-mail en 
telefoonnummer) van jouw wandelpartner mee. Na aanmelding ontvang je het tijdstip van vertrek 
bij ’t Kruispunt aan de Nieuwe Zandweg, de route en enkele suggesties voor bezinning.  

Helaas ontbreekt dit jaar het kopje thee of koffie met een croissantje, maar wij hopen op een 
inspirerende wandeling rond het Linschoterbos.  

Als je klachten vertoont, dan is afmelding verplicht. Meld dit dan ook bij jouw wandelpartner. 
 
*Twee volwassenen. Kinderen t/m 12 jaar mogen zonder verdere regels mee, geef ze wel even van 
tevoren op. 
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Paasviering Timotheüsschool  

Afgelopen januari kon de scholendienst helaas niet doorgaan. Daarom zijn we druk bezig om in 
samenwerking met de Timotheüsschool een mooie digitale paasviering te maken. Het thema is: 
‘Het wordt licht.' Alle klassen zullen een bijdrage leveren aan de viering en ds. Rianne van der 
Nagel-Meter verbindt de bijdragen aan elkaar door een kleine overdenking. De paasviering wordt 
op donderdag 1 april op een gezamenlijk moment in alle klassen bekeken. Aan het eind van de 
schooldag wordt de viering ook met alle ouders gedeeld.  
Helaas kunnen we deze paasviering niet zomaar met onze gemeente delen, in verband met de 

privacy. Maar we zullen in een volgende nieuwsbrief de link plaatsen naar fragmenten van de 
viering, waaronder de bijdrage van ds. Rianne. 
 
 
Pannenkoeken thuisbezorgd! 
Helaas kunnen we met de JVV nog geen pannenkoeken eten in ’t Kruispunt. Daarom bezorgen we 

ze binnenkort graag bij u thuis! 
Wilt u woensdag 7 april pannenkoeken eten? Stuur voor maandag 29 maart een email aan: 
diaconie@kruispuntlinschoten.nl 
Vermeld in het mailbericht hoeveel pannenkoeken u wenst. Wij brengen de naturel pannenkoeken 

op 7 april bij u thuis. 
U warmt ze zelf op in magnetron of koekenpan. 
 

We zien uw bestelling graag tegemoet! 
 
De diakenen 
 
@Sorry kinderen, de pannenkoeken zijn voor de Jeugd Van Vroeger. 
 
Agenda:    28 maart    10.00 uur ds. Rianne van der Nagel-Meter      Palmzondag 

 
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl 
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