
 
  

Nieuwsbrief nummer 86       19 t/m 26 december 2021                  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 
                         
Kerkdiensten      
Vrijdag 24 december     ds. Rianne van der Nagel-Meter              Kerstnachtdienst 
De dienst is vanaf 17.30 uur via kerkdienstgemist.nl te bekijken. 
Ouderling van dienst: Niels van Amstel 
Organist: Henny Oskam  

 
Zaterdag 25 december   10.00 uur   ds. Leo Webbink      Eerste Kerstdag 
Ouderling van dienst: Jan Kooij 
Organist: Tjeerd Kiers  
 
Zondag 26 december    10.00 uur   Bram Maarleveld uit Bodegraven   Tweede Kerstdag 
Ouderling van dienst: Anton den Hartogh 

 
In alle diensten wordt gebruik gemaakt van opnames die Linfano speciaal voor de diensten heeft 
gemaakt. 

 

Online diensten 

Naar aanleiding van de toespraak van demissionair minister-president Rutte van zaterdag 18 

december adviseert het moderamen van de landelijke Protestantse Kerk gemeenteleden zoveel 
mogelijk thuis te blijven en gebruik te maken van de mogelijkheid om de kerkdiensten digitaal mee 
te maken. 
De kerkenraad heeft wederom besloten het advies van de landelijke Protestantse Kerk over te 
nemen. Er worden gedurende de lockdown kerkdiensten gehouden waarbij enkel ‘medewerkers’ 
aanwezig zullen zijn. De kerkdiensten kunt u via de livestream volgen. 
 

Wij beseffen dat dit opnieuw een ingrijpende beslissing is, maar willen als kerk graag onze 
verantwoordelijkheid nemen en hopen op deze manier ook een bijdrage te kunnen leveren aan het 
terugdringen van het virus.  
Wij wensen u heel veel sterkte en Gods kracht toe voor de komende tijd.  
 
De kerkenraad 
 

 

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 
Deze week gaan de bloemen met de hartelijke groeten en felicitaties in verband met zijn 
verjaardag naar de heer A.H.A. den Hollander, de Duiker 67. 
Er gaan ook bloemen naar de heer J. Verweij, Korte Linschoten Westzijde 6. Dhr. Verweij heeft last 
van hartritmestoornissen en moet een paar weken wachten voor verdere behandeling. We wensen 
hem beterschap en sterkte toe. 
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Ook gaan er ter ondersteuning bloemen naar de familie Van Rijswijk, Heulestein 22. Piet van 

Rijskwijk verblijft voor 4 tot 6 weken in het revalidatiecentrum bij het ziekenhuis. 
Als dank voor hun inzet zijn er bloemen gebracht bij de kosters. 
 
 

Collecten  
Vrijdag 24 december    Kerstnachtdienst 
1e collecte  Kerk               
2e collecte  Diaconie 

Zaterdag 25 december   Eerste Kerstdag 
1e collecte  Kerk 
2e collecte  ZWO, Kinderen in de knel 
Zondag 26 december               Tweede Kerstdag 
1e collecte  Diaconie 
2e collecte  Kerk 
 

  

  
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 vierde kwartaal van 
2021 is bestemd voor het Bloemenfonds. 
  
 
  
 
Kindernevendienst 25 december 
Op eerste kerstdag mogen jullie het vijfde vakje open maken. Wie zullen deze 3 mannen zijn? Het 

zijn de herders die op bezoek gaan bij Jozef en Maria en het kindje Jezus. Tijdens het verhaal gaan 

we terug naar het Lucasevangelie. Jozef en Maria zijn na een lange reis in Bethlehem aangekomen. 

Daar zijn ze heen gegaan omdat keizer Augustus het bevel heeft gegeven een telling te houden in 

zijn hele rijk. Het bevel van deze machtige keizer, die zich als een god liet vereren, leidt tot de 

geboorte van een kind in Bethlehem. Dit kind wordt in armoede en nederigheid geboren, maar zal 

uiteindelijk de échte Koning zijn. In de bijlage vinden jullie de verwerking. 

 

Kindernevendienst 26 december 
´Tel je mee?´ was het thema van het adventsproject. Tijdens de dienst van zondag gaan we 
het  hebben over ´Zoek je mee?´  
Tijdens het kindermoment staan we stil bij de tekst in Johannes 1: 1-9 In vers 5 staat: Hij is het 
licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker. Jezus zegt zelf ook 

dat hij het licht is (Joh. 8:12) ´Ik ben het licht voor de wereld. Als je mij volgt, leef je niet meer in 
het donker. Dan hoor je bij het licht dat leven geeft.´  
Licht betekent dus alle goede, mooie dingen en donker betekenen de slechte dingen. Licht is ook 
heel belangrijk. Je hebt het bij heel veel dingen nodig: Om veilig in het verkeer te fietsen 
bijvoorbeeld of om te kunnen lezen als het donker is. Je kunt alles gewoon veel beter zien. Licht 
voelt ook veel veiliger. Het is prettiger om buiten op straat te lopen in het donker met de 
straatlantaarns aan dan uit.  

Jezus wil ons ook die veiligheid bieden. Ga op zoek naar Hem, naar het Licht. WelLICHT net als de 
wijzen uit het oosten die ook op zoek gingen naar de ster. En ook jij kunt op zoek gaan naar 
sterren. Doe mee met de sterrenspeurtocht in Linschoten! Dit kan tot en met 28 december. En 
maak ook een mooie ster of waxinelichtpotje die jij voor het raam kunt zetten. Zo kun jij ook Zijn 
Licht laten schijnen in de duisternis.  
 

Zingen over dit thema? Zing en dans mee met Make Some 
Noise: https://www.youtube.com/watch?v=iRb5C2taYAI  
 
PS Gedurende de lockdown zullen er weer filmpjes getoond worden in de dienst. 
Alleen het kindermoment bekijken van de dienst? Houd de facebookpagina Kruispunt Linschoten in 
de gaten!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=iRb5C2taYAI


 
Kerst in Linschoten - activiteiten voor kinderen  
van 24 t/m 28 december kun je meedoen met een sterrenspeurtocht. Er is een grote speurtocht 

met letters en cijfers en een kleine tocht met plaatjes voor de jonge kinderen. Ook kun je 
Linschoten nog mooier maken door je raam te versieren. Op vrijdagmiddag 24 december tussen 
16.00 en 17.00 uur mag je jouw lichtje ontsteken aan het vredeslicht uit Bethlehem, want dat 
staat nu ook in Linschoten. Je leest meer over deze activiteiten in de bijlagen. Heb je vragen? Mail 
naar kerstinlinschoten@gmail.com.  
 

We wensen jullie allemaal een goede Kerst.  
 

De kerken in Linschoten 
 
 
Geef LICHT aan vluchtelingenkinderen 

Een gammele tent. Extreme kou of juist 

ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek 

aan schoon drinkwater, medicijnen, 

sanitaire voorzieningen. Maar misschien 

wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het 

jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit 

waarin duizenden kinderen in Griekse 

vluchtelingenkampen opgroeien. We gunnen hen een 

beter leven! Daarom komen we deze Kerst in actie. 

Doe mee! Geef LICHT aan vluchtelingenkinderen in 

Griekenland.   

NL 83 TRIO 0379 5242 36 t.n.v. Penningmeester ZWO, Prot. Gem. te Linschoten 

 
Commissie Zending en Werelddiaconaat (ZWO) 
 

 

Kerstliederen gezongen door 
Mannenkoor Zanglust  
Met een beperkte groep zangers heeft 
Mannenkoor Zanglust vorige week 
zaterdag in ’t Kruispunt een speciale 
opname met Kerstliederen gemaakt.  

Deze is te beluisteren via YouTube met 
als zoektermen: Kerst-2021-Zanglust-
Linschoten.    
 

 

 
Oecumenische Nieuwjaarsviering in ’t Kruispunt. 
Zoals gebruikelijk starten we ook het jaar 2022 in ’t Kruispunt in Linschoten met een oecumenische 
viering op 1 januari. 

De viering is voorbereid door leden van de Oecumenische Werkgroep 
Linschoten en diaken Vaneker, die ook zal voorgaan. 
Het thema is: ‘Licht en Luister.’ 

Rekening houdend met de coronaregels is de viering alleen online te 
volgen. Dit kan via kerkdienstgemist.nl, Kruispunt Linschoten.  
De korte viering begint, zoals gebruikelijk, om 10.30 uur.  
 
 
Oecumenische werkgroep Linschoten 
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Van de penningmeester 
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Traditioneel de tijd om de balans op te maken.  
Daarom van uw penningmeester in het kader van de actie Kerkbalans een vriendelijke doch 
dringende herinnering aan u allen om te controleren of u uw toegezegde VVB bijdrage voor dit jaar 
al hebt overgemaakt. Mocht dit niet het geval zijn, dan heeft u nog tijd om dit voor dit jaar in orde 
te maken. 
Mocht u niet meer weten wat u had toegezegd, mailt u dan naar 

penningmeester@kruispuntlinschoten.nl  
  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 
 
Paul Keereweer 
 

De jongerendienst van 9 januari 
Happy New Year! Betekent dat ook een happy new me? Heb jij goede 
voornemens voor dit nieuwe jaar? Wil je meer gaan sporten of stoppen met 
roken? Maar is dit eigenlijk wel haalbaar? In de aankomende jongerendienst 

gaan we het hebben over jouw goede voornemens, wat jouw verhaal is en wat 
je doelen zijn voor de toekomst. Op 9 januari hopen we je graag te zien om 
samen ‘’happy new me’’ te vieren. 

 
Namens de jongerendienstcommissie 
Marije Dorsman 
 
 
 
  

 

Agenda 

Vrijdag 31 december   19.00 uur         ds. M. Korpel               Oudejaarsavonddienst 
Zaterdag 1 januari       10.30 uur         dhr. G. Vaneker           Oecumenische nieuwjaarsdienst  

Zondag 2 januari          10.00 uur         voorbereid door de 25+gespreksgroep             
 
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl  
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