
 
  
Nieuwsbrief nummer 60            27 juni t/m 4 juli 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 
 

 
Kerkdienst    Maaltijd van de Heer en Doopdienst                         
10.00 uur ds. Rianne van der Nagel-Meter                   
Ouderling van dienst: Heidi Habben Jansen- Schimmel 
Organist: Remco in ’t Veld 
 
In deze dienst wordt Maud Dijkstra gedoopt. Zij is de dochter van Herman Dijkstra en Karlijn van 

der Laan en zusje van Julian en Lucas. 

 
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 felicitaties naar dhr. W.J. Raven, Korte 

Linschoten OZ 6. Hij hoopt 1 juli zijn verjaardag te vieren. 

 
Collectes 
1e collecte Diaconie 
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 
Deze zondag staan we stil bij het dopen van Maud. Met de kinderen die aanwezig zijn gaan we iets 
knutselen voor haar. Voor de kinderen thuis is het wellicht leuk om samen met de ouders stil te 
staan bij het dopen en de betekenis ervan. Wat weten ze eventueel nog zelf van hun eigen doop?  
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Jongerendienst 

  
Witam wszystkich!  
  
In de volgende aflevering van ‘Ik vertrek’ gaan we mee op reis met de 
familie Koetjes. 
Vader Nick & moeder Simone pakken al hun spullen en vertrekken met 
dochters Charlotte & Tamara naar Polen! Daar hebben ze een 

boerderijcamping gekocht en ze zijn van plan hier een goed lopend bedrijf 
van te maken. 
Maar, niet alles zit mee. De taal, vergunningen, naar school in een 
vreemd land. Houden ze vertrouwen in een goede afloop? 
Kom erachter op 4 juli a.s.! Dan zenden we de aflevering uit op een hele 
speciale plek, namelijk    ‘t Kruispunt in Linschoten. Kom jij ook? Tot dan! 

  
De jongerendienst commissie 
 
 

 
 
LieveHeersfeestje. 

Op zondag 11 juli organiseren wij, de leiding van de kindernevendienst en met medewerking van 
Remy van Keulen, een lieveHeersfeestje. Deze zondag staat helemaal in het teken van de 
kinderen. We gaan het hebben over de ark van Noach. 
Er zullen spellen gedaan worden, er wordt geknutseld en we zingen lekker veel kinderliedjes. 
Voor de kijkers thuis zal er een livestream zijn die alle activiteiten op de voet volgt en rechtstreeks 
uitzendt.  
Dus, alle kinderen, al kom je niet uit onze kerk of kom je met je opa/oma of buurman of 

buurvrouw mee. Voel je welkom om te komen! 

GEZOCHT!  Wie o wie vindt het leuk om pannenkoeken te bakken voor na het lieveHeersfeestje?  

Wilt u 1 of 2 pakken voor ons bakken? Aanmelden kan bij Lisa Landkroon (06-51302680 of via 

lisakeereweer@live.nl)  

 
 Agenda 

  
Zondag 4 juli   10.00 uur    Klaas-Jan Wallet uit Putten   Jongerendienst             
 
Nieuwsbrief 
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl 
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