
 
  
Nieuwsbrief nummer 51                25 april t/m 2 mei 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             
10.00 uur ds. P.J. Rebel uit Utrecht    
Ouderling van dienst: Jolanda Dorsman 
Organist: Sjaak v.d. Mel 

 
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 hartelijke groeten en de wens voor een spoedig herstel naar 

Paul den Boer, Vaartkade Noordzijde 34. Hij heeft een nieuwe heup gekregen en is na één nachtje 
in het ziekenhuis gelegen te hebben op 20 april weer thuis gekomen. 
Ook gaan er bloemen naar Remy van Keulen, De Kolk 12 en naar Rianne van der Nagel-Meter, Den 
Engh 29, als dank voor hun inspanningen van de afgelopen tijd om onlinediensten te maken. 

 
 De opbrengst van de collecten is bestemd voor: 
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 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 eerste kwartaal van 2021 
is bestemd voor het vluchtelingenwerk. 
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Kindernevendienst 

We gaan het hebben over het verhaal van de goede herder. Wat is een goede herder en hoe 
kunnen wij dit zelf zijn? 
Luister maar naar het verhaal en daarna gaan we het zelf uitproberen. 
 
Voor de bloementuin 
Heeft u uitgebloeide bolletjes, bijvoorbeeld blauwe druifjes of narcissen? Gooi die dan niet weg.  
We willen ze graag een tweede leven geven in de bloementuin rond ’t Kruispunt.  

U kunt ze achter het kerkgebouw tegen de muur zetten. Dan krijgen ze later een mooi plekje. 

  
Agenda 
  
2 mei        10.00 uur   ds. R. Stigter uit Delfgauw         
  
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl 
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