
 

 
  
Nieuwsbrief nummer 68          22 t/m 29 augustus 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. Y. Hsu uit Maarssen 
Ouderling van dienst: Bert van der Meulen  
Organist: Henny Oskam 

 
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 vergezeld van onze hartelijk groeten en felicitaties i.v.m. hun verjaardag naar de 
heer J.P. Kamerling, De Duiker 119 en naar de heer J.A. Hoogvliet, Korte Linschoten WZ 14. 

 
Collectes 
1e collecte Kerk 
2e collecte Jeugd- en jongerenwerk 
 

  
                                                  
  
  
  
  
  
  
  
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 derde kwartaal van 2021 is 

bestemd voor inloophuis ’t Centrum Woerden. 
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Kindernevendienst 

 

 
Vandaag een heel bijzonder verhaal. Het gaat over Lazarus, een vriend van Jezus. Hij stierf helaas. 
Heel plotseling. Dat was natuurlijk heel erg verdrietig voor iedereen die hem kende. Maar Jezus wil 

laten zien dat Hij sterker is dan de dood. Hij maakt de dode Lazarus weer levend! Wat een wonder 
is dat! Je kunt het verhaal lezen in Johannes 11. Hopelijk tot snel! 
 

Suggesties voor informeel afscheid en cadeau Rianne 
Formeel nemen wij afscheid van Rianne van der Nagel-Meter op zondag 3 oktober, maar ook 
informeel zullen wij nog afscheid nemen. Dit informele afscheid wordt georganiseerd door Teun 
Hoogendoorn, Remy van Keulen en Anton den Hartogh. Heeft u suggesties voor dit afscheid of 

suggesties voor een cadeau? Neem dan contact op met Teun, Remy of Anton. Wilt u meedoen? Al 
uw ideeën zijn welkom om Rianne een prachtig afscheid te bieden. Schroom niet en bel of mail 
naar: 

 
Remy van Keulen 06 165 28 709 remyvk@gmail.com 
Teun Hoogendoorn 06 538 90 022 teunhoogendoorn@ziggo.nl 
Anton den Hartogh 06 512 56 027 adenhartogh@gmail.com 
 
Tentdagendienst in de openlucht 
De Tentdagen zijn inmiddels weer voorbij. Zowel online als live hebben we kunnen genieten van 
spelletjes, een vossenjacht, bijbelverhalen en avonturen van Koos en Kaat. Voor wie het toch nog 
gemist heeft, kijk de filmpjes dan terug via YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCO1fjlcBbHA3V-31hCkbfBQ 

  
Om de dagen af te sluiten zal er een openluchtdienst zijn op het veld aan de Nieuwe Zandweg (bij 
de rotonde). De dienst begint om 9.30 uur. 

Een  paar praktische zaken op een rij:  
· Registratie is verplicht. Wil je komen naar deze openluchtdienst dan moet je je 
registreren. Dit kan via de website: hervormdlinschoten.nl 
· We zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Op zaterdag 21 augustus zal 

besloten worden of deze openluchtdienst wel of niet doorgaat. Mocht het niet door 
kunnen gaan dan zullen we je via e-mail informeren.  
· Ook buiten gelden coronamaatregelen. De 1,5 meter afstand dient te worden 
gerespecteerd. Kom niet als u coronaklachten heeft of als er thuis iemand ziek is.  
· U dient zelf een stoel of plaid mee te nemen. Eind augustus bestaat de kans dat het 
gras ’s ochtends nog wat vochtig is. 

· Tijdens de openluchtdienst zal er géén crèche zijn. Ook de allerkleinsten zijn natuurlijk 

van harte welkom.  
· Er zijn op het veld géén toiletten aanwezig. 

We hopen op mooi weer, een hoge opkomst en een gezegende dienst tot eer van onze God. We 
houden contact! 
  
Het Tentteam 
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Noodhulp voor Haïti.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

Kerkgangers in Haïti werden vorig weekend opgeschrikt, toen tijdens de ochtenddienst het dak van 
hun kerk plotseling instortte. In het puin wordt nog steeds gezocht naar kerkgangers.  
 

De bevolking van Haïti werd vorig weekend getroffen door een zware aardbeving. Er zijn minstens 
2.100 doden en meer dan 12.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 
30.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. In grote delen van het land 
hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. De 
tropische storm Grace, die deze week Haïti bereikte, heeft de situatie voor de toch al kwetsbare 
mensen verder verslechterd.  
 

Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance. Samen met 
kerken wereldwijd ondersteunen ze lokale partners in Haïti bij het geven van noodhulp. Er is grote 
behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater. 
 
Onze Commissie ZWO doet een dringend beroep op u:  
Kom in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. 

De Commissie ZWO doneert een bedrag van € 500,- aan Kerk in Actie. Het zou heel mooi zijn, als 
onze gemeenteleden samen ook € 500,- bij elkaar kunnen brengen, zodat we € 1.000,- voor Haïti 
naar Kerk in Actie kunnen overmaken. 
  
U kunt uw gift overmaken naar het bankrekeningnummer van de  
Commissie ZWO Protestantse Gemeente te Linschoten  
NL 83 TRIO 03 79 52 42 36 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en hulp! 
Commissie ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking) 
 
 
Agenda 
  
Zondag      29 augustus    10.00 uur   ds. L. Webbink    Maaltijd van de Heer  

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

  
  

 
  
  
 
 


