
 
  
Nieuwsbrief nummer 107    22 t/m 29  mei 2022                  kleur: wit              
  
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     Zondag Rogate 

 
10.00 uur dhr. Frank Werkman 
Ouderling van dienst: Henriëtte Bertels 
Organist: Theo Kiers 
 
Voorbedentelefoon 
U kunt uw voorbede(n) sturen via SMS of WhatsApp naar telefoonnummer 06-83146492. Vermeld 

ook uw naam/afzender. (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 kerkbloemen gaan vergezeld met onze hartelijke groeten en als dank voor hun inzet de 

afgelopen 10 jaar voor de jeugdclub naar Mark van Kesteren, Laan van Overvliet 2, en Henry 
Hoogenboom, Engherzandweg 15. 

 
Er zijn felicitaties voor Jeroen en Marjon Gaasbeek-Van Laatum in verband met hun 30-jarig 
huwelijk en voor Coen en Hannie van der Stelt-Hulshof. Zij zijn 35 jaar getrouwd.  

 
 
Collectes 
1e collecte Kerk 
2e collecte ZWO/Kerk in actie 

 
                                                  
  
  
  
  
  
Naast de collecten hebben wij ook het ‘kleine kerkje’ voor een aantal speciale 

doelen. Omdat de kerkdiensten ook 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 tweede kwartaal van 2022 is 
bestemd voor Inloophuis ’t Centrum in Woerden. 
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Kindernevendienst 

Helaas hebben we weinig (externe) aanmeldingen ontvangen voor de kliederkerk. Daarom is 
besloten deze naar de ochtend te verplaatsen, tijdens de dienst. 
Dus aanstaande zondag zullen de kinderen de hele dienst op de jeugdzolder zijn. 
 

 
 
 
 
Agenda            
 
Donderdag  26 mei 9.00 uur ds. P.J. Rebel uit Utrecht Hemelvaart 

 
Zondag 29 mei 10.00 uur ds. E. van Katwijk uit Nederhorst den Berg 
  
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl  
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