
 

 

 
 
 
Nieuwsbrief nummer 90      23 t/m 30 januari 2022                  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    Oecumenische viering   
10.00 uur diaken Gerard Vaneker uit Montfoort 
Ouderling van dienst: Niels van Amstel 
Organist: Piet van Rikxoort 

 
Vandaag is ook Time Out 
 
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 en parochie 
Deze week gaan de bloemen vergezeld van de hartelijke groeten en felicitaties i.vm. zijn 75ste 
verjaardag naar de heer Conrad Kiers, Wulverhorst 20 en er gaan bloemen naar mevrouw Hanny 
Dijkslag, Heulestein 12, i.v.m. het overlijden van haar man. Vanuit de parochie en gemeente 

wensen we haar veel sterkte. 
Ook zijn er felicitaties voor het echtpaar Paul en Jannita Keereweer-Bak. Zij zijn 35 jaar getrouwd. 
 

Collecten  
1e collecte Oecumenisch doel 
2e collecte Kerk 50/50 Kerk/Parochie 
  
                                                  
  
  
  
  
Naast de collecten hebben wij ook het ‘kleine kerkje’ voor een aantal speciale 
doelen. Omdat de kerkdiensten nu 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 eerste kwartaal van 2022 is 

bestemd voor St. Noodfonds Vluchtelingen Werk M.L. 
  
 
  
Kindernevendienst 
Deze zondag staan gedeeltes uit Genesis 6:9-9:17 centraal: Noach, zijn gezin en een heleboel 
dieren worden gered van de grote overstroming. Na de overstroming geeft God een teken van zijn 
belofte van trouw voor de mensen: de regenboog. We richten ons op de belofte van God, die hij 
zichtbaar maakt met de regenboog. 
We gaan ook samen een hele toffe test doen, dus als ik jullie was zou ik zeker kijken! 
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Time Out 

We gaan deze keer een ‘spel’ spelen: het Overhoopspel. Aan de hand van stellingen, vragen en 
spelopdrachten gaan we met elkaar in gesprek. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: de 
schepping, wonderen, de doop en de bijbel. Zorg dat je je mobiel bij je hebt, want die heb je nodig 
voor het spelen van het spel. Natuurlijk is er ook weer wat te drinken met wat lekkers erbij. Neem 
gerust een vriend of vriendin mee. Iedereen is welkom.  
 
Actie Kerkbalans 2022 “Geef vandaag voor de kerk van morgen” 

De komende 2 weken loopt de landelijke actie Kerkbalans weer. Zoals u 
weet doet ook onze gemeente gewoontegetrouw mee aan deze actie. 
De komende week worden de brieven bij u bezorgd en deze zullen (in het 
dorp) de week van 24-28 januari bij u worden opgehaald door de 
wijkouderling. 
Voor gemeenteleden die buiten Linschoten of in het buitengebied wonen is 

een geadresseerde en gefrankeerde antwoordenveloppe bij de brief 
gedaan. 
Dank alvast weer voor het meedoen aan deze belangrijke actie. 
  
  

Volkstuin te huur 
Zoals u wellicht weet, liggen er achter onze kerk drie volkstuinen. 
Hiervan is er nu per direct een beschikbaar gekomen. 
Heeft u interesse om een volkstuin te gaan houden, stuurt u dan een mailtje naar 
kerkrentmeesters@kruispuntlinschoten.nl 
Voor de huurprijs hoeft u het niet te laten, deze bedraagt € 25,- per jaar 
Indien er meerdere geïnteresseerden zich melden zal het College van Kerkrentmeesters bij wijze 
van loting de tuin eerlijk toewijzen aan één gegadigde. 
  
Het College van Kerkrentmeesters 
Paul Keereweer 
  
Agenda 
30 januari 2022      10.00 uur  ds. Rianne van der Nagel-Meter. 
 

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