
 
  
Nieuwsbrief nummer 81        21 t/m 28 november 2021                                 kleur: groen 
  
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                  

10.00 uur: ds. Rianne van der Nagel-Meter     Gedachtenisdienst 
Ouderling van dienst: Pieter van der Berg 
Organist: Theo Kiers 
 

Aansteken kaarsjes 
Tijdens de gedachtenisdienst is het de gewoonte dat gemeenteleden een kaarsje aan kunnen 
steken. In verband met corona zal het aansteken van de kaarsjes iets anders verlopen dan 
voorgaande jaren. Wij willen namelijk het lopen door de kerk beperken.   
Rianne van der Nagel-Meter zal namens gemeenteleden kaarsjes aansteken en daarbij voorlezen 
voor wie het kaarsje wordt aangestoken. 
 

Gemeenteleden die morgen de kerkdienst bezoeken kunnen hun verzoek tot het aansteken van 
een kaarsje morgen voor de dienst in het voorbedenboek schrijven.  
Overige gemeenteleden kunnen hun verzoek indienen via de voorbedetelefoon. Wilt  u bij het 
aanvragen via de voorbedetelefoon  uw naam vermelden?  
Het is ook mogelijk om het verzoek te sturen naar riannemeter@hotmail.com.  
 

Mocht u het op prijs stellen dat bij het aansteken van de kaars uw naam wordt genoemd, dan 
verzoeken wij u dit duidelijk aan te geven.  
 
Voorbedentelefoon 
U kunt uw voorbede(n) sturen via SMS of WhatsApp naar telefoonnummer 06-83146492.  (Tip: Sla 
dit nummer op in uw telefoon onder voorbedentelefoon) De Diaconie zal voor aanvang van de 
dienst controleren of er voorbeden zijn aangevraagd en deze vervolgens in het voorbedenboek 

noteren. U kunt ook gedurende de week voorbede(n) aanvragen voor de eerstvolgende zondag. 
  
Uit de gemeente  
De bloemen gaan met de hartelijke groeten en de felicitaties in verband met haar verjaardag naar 
mevr. L. Weergang, De Ness 35.  
 
Collecten 

1e collecte  Kerk 
2e collecte  Paas- en kerstkrant/flyer  

 
  
                                                  
  

  
  
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 vierde kwartaal van 2021 is 
bestemd voor het Bloemenfonds. 
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Kindernevendienst  
In de kindernevendienst gaan we het hebben over het laatste hoofdstuk van Openbaringen: 
Johannes ziet in een visioen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God maakt alles nieuw en zal 
voor altijd bij de mensen wonen. 
 

 Agenda 

  

Zondag 28 nov.   10.00 uur  ds. E. Versloot uit Woerden         Eerste Advent- Oecumenische viering  
 
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl  
 

 


