
 
  
Nieuwsbrief nummer 55               23 t/m30 mei 2021             kleur: rood 
  
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 
Ouderling van dienst: Gerda van Vliet 
Muzikale medewerking van: Tjeerd Kiers, Thijs van der Ree en Coen van der Stelt 
 
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 voor zijn verjaardag naar dhr. 

J. Postema, Park Oudeland 6D in Woerden.  
 
De opbrengst van de collecten is bestemd voor: 
1e collecte  ZWO/Kerk in Actie, Zending 

2e collecte  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 tweede kwartaal van 2021 is 
bestemd voor Kindervakantieweken voor vluchtelingen. 
  
 
  
 
Kindernevendienst 

Hoi allemaal! 
Fijn dat we sommigen van jullie alweer mochten ontmoeten bij de kindernevendienst. Dit weekend 
staan we stil bij Pinksteren. Het verhaal van Handelingen 2: 1-47:  
 
De mensen vieren feest in de stad. Plotseling begint het te waaien, niet buiten, maar ook binnen in 
huis. Kleine vlammetjes beginnen te dansen boven de hoofden van de leerlingen en verspreiden 

zich door de kamer. Andere mensen stoten elkaar aan: ´Moet je dat zien! Wat is dat voor iets 
geks?´ Maar Johannes, Petrus en de andere vrienden begrijpen het wel! Jezus had beloofd dat er 
hulp zou komen en die hulp is de Heilige Geest. De leerlingen voelen ineens heel veel kracht en 
energie in zichzelf en springen enthousiast op. Ze kunnen niet meer stil zitten en beginnen in 
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allerlei talen te vertellen over Jezus. Iedereen die er was kon in zijn eigen taal de wonderlijke 

verhalen en over Zijn liefde horen.  
 
Als jij blij enthousiast bent over iets, dan wil jij dat graag ook snel vertellen aan bijvoorbeeld 
mama, opa of een vriendje. Zoals de wind de pluisjes van een paardenbloem wegblaast, zo hebben 
de leerlingen het grote nieuws met de hulp van de Heilige Geest verspreid. De verhalen van Jezus 
kennen wij nu ook en daarom geloven wij ook in God en woont Hij in jouw hart. Ook jij kunt een 
´vlammetje´ delen. Dit weekend krijg je een pakketje met materialen voor het knutselwerkje deze 

zondag, en een waxinelichtje voor jezelf en een om weg te geven. Uiteraard kun je het lekkers ook 

delen. We wensen jou een heel ´vurig en enthousiast´ Pinksterweekend toe. 🙂 

Groetjes van de kindernevendienst 
 
P.S. geen pakketje ontvangen? Dan kun je van deze website een soortgelijk knutselwerkje 
downloaden: https://gelovenisleuk.nl/knutselen/35-algemeen-knutselen/843-windmolen  

 
Gemeenteavond 
De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeenteavond op D.V. dinsdag 25 mei 2021, aanvang 19.30 

uur in ’t Kruispunt. 
Tijdens deze avond behandelen we de jaarrekeningen van 2020. Daarbij heeft u gelegenheid om 

vragen te stellen.  
Wilt u bij deze avond aanwezig zijn en/of wilt u de jaarrekeningen ontvangen, dan kunt u zich 
aanmelden en de stukken opvragen via scriba@kruispuntlinschoten.nl 
Deze avond zal ook digitaal worden uitgezonden. U kunt uw vragen sturen via SMS of WhatsApp 
naar de voorbedentelefoon op nummer 06 83146492. 
 

Graag tot ziens. 

Irma Hilgeman, scriba. 
 
Van de Commissie ZWO 
 
 
 
Spaarpotjes 

De spaarpotjes voor Guatemala kunnen weer ingeleverd worden. Er is al een 

aantal spaarpotten ingeleverd. De potjes kunnen (graag zo spoedig mogelijk) 
worden ingeleverd bij:  

1. Ronald van der Nagel, Den Engh 29  
2. Gusta de Jong-Bakker, Nieuwe Zandweg 6a 
3. Wereldwinkel Linschoten, Nieuwe Zandweg 5 

U krijgt dan een nieuwe spaarpot. 

 
Samen in actie tegen corona (giro 555) 
Corona is inmiddels een wereldwijde ramp maar in Nederland lijkt het met de besmettings- en 
vaccinatiecijfers de goede kant op te gaan. Heel veel mensen zijn al gevaccineerd. In India, Nepal 
en omliggende landen is de situatie nijpend. Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle 

ziekenhuizen en een tekort aan medische hulpmiddelen. De acute noodsituatie in Zuid-Azië laat de 
verwoestende gevolgen van corona zien. 
Om te voorkomen dat de ramp zich verder uitbreidt naar omringende landen maar ook naar Afrika 
en de rest van de wereld, is het nodig om nu in actie te komen!  

De Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) (waar Kerk in Actie deel van uitmaakt) slaan de 
handen ineen in de landelijke Giro 555-actie ‘Samen in actie tegen corona’.   
Het geld dat met deze actie wordt bijeengebracht, wordt gebruikt om het vaccineren in India en 

omringende landen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en voor medische noodhulp aan 
coronaslachtoffers daar: goede vaccinatiematerialen, zuurstof en beschermende kleding voor 
zorgverleners. 

 
U kunt uw bijdrage overmaken op het banknummer van onze Commissie ZWO: 
NL 83 TRIO 0379 5242 36 (of via de QR-code). De Commissie ZWO zal het 
bedrag, dat door gemeenteleden voor de vaccinaties wordt overgemaakt, 

verdubbelen.  
Het totaalbedrag wordt overgemaakt naar de SHO. Lees meer over deze actie 
op de website van de SHO: Giro555.nl Bedankt voor uw steun!  
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Gift Kerk in Actie 
 

Het Kerk in Actie-collectethema voor Pinksteren is ‘Bijbellezen voor kinderen 
en volwassenen in Egypte’. Omdat we ervoor hebben gekozen op de nadruk 
met Pinksteren te leggen op de SHO-giro 555-actie voor Vaccinaties voor 
mensen in India e.o. heeft de Commissie ZWO besloten om € 250,- te 
doneren voor Bijbellezen in Egypte. 

 
SOS Kinderdorpen 
Tijdens de recente vergadering van de Commissie ZWO is het volgende besproken: Onlangs bleek 
dat er kinderen en jongeren in instellingen van de wereldwijde hulporganisatie SOS Kinderdorpen 
in Afrika en Azië in 20 landen slachtoffer zijn geworden van geweld en seksueel misbruik. Er is 
onderzoek gedaan naar de periode tussen de jaren 90 en het recente verleden. De Commissie ZWO 

heeft geschokt kennis genomen van dit bericht, maar we zien nu geen noodzaak, om onze 
sponsoring van kinderen in SOS Kinderdorpen te beëindigen. In de eerstvolgende Lev komen we op 
deze kwestie terug. 

 
Commissie Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking 

 
Tentdagen 
Het is weer de tijd om de tentdagen voor dit jaar voor te gaan bereiden. Dit jaar hebben we het 
dilemma of het fysiek mogelijk is of dat we weer online gaan. Voor nu willen we het heel graag 
fysiek organiseren. Hiervoor hebben we medewerkers nodig die in de tent willen helpen. Dit is 
natuurlijk onder voorbehoud, maar als het fysiek door kan gaan is alle hulp hard nodig. Opgeven 
kan door een mail te sturen naar tentdagenlinschoten@gmail.com 

  
Groeten, 
Het Tentteam 
 
 
Agenda 
Dinsdag  25 mei           19.30 uur  Gemeenteavond 

Zondag   30 mei          10.00 uur  ds. L. Webbink uit Linschoten 

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