
 
 

Nieuwsbrief nummer 82         28 november t/m 5 december 2021                  kleur: 
paars                  
 

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           1e Advent 
10.00 uur: ds. E. Versloot uit 
Woerden                                                                        

Ouderling van dienst: Anneke Kiers 
Organist: Sjaak van der 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 en parochie  
De bloemen gaan als dank voor het coördineren van de zang in de vieringen en het verzorgen van 
de liederen en het meezingen ervan naar mevr. R. de Haan-van Beek, de Duiker 56.  
Er gaan ook bloemen met de hartelijke groeten en de felicitaties voor haar verjaardag naar mevr. 
H.J. Raven - de Kort, Korte Linschoten Oostzijde 6 en naar ds. Eric Versloot om hem te feliciteren 
met zijn 25-jarig jubileum als dominee en natuurlijk ook met de hartelijke groeten vanuit de 

gemeente. 
 
Er zijn felicitaties in verband met hun 35-jarig huwelijk op 28 november voor Arie en Hetty Verkaik- 
Vermeij.  
 
 
Collecten 

1e collecte  Oecumenische doel 
2e collecte  50/50 Parochie/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 vierde kwartaal van 2021 is 
bestemd voor het Bloemenfonds. 
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Time Out: Voor alle jongeren vanaf 12 jaar (middelbare school) is er weer Time Out. Deze keer 
zoeken we niet de zolder op, maar de frisse lucht. We starten gewoon om 10.00 uur en gaan een 
rondje om het bos lopen. Tijdens deze wandeling zullen we het gaan hebben over Advent. Het is 
zondag de eerste Adventsdag maar wat kunnen/ moeten we daar nou mee? Uiteraard nemen we 
proviand mee om deze ‘barre’ tocht te voltooien.  
Wij zouden het erg leuk vinden als jullie erbij zijn. Het zou natuurlijk leuk zijn als we een grote 

groep kunnen vormen, dus vraag bijvoorbeeld ook vrienden en/of vriendinnen om aan te sluiten.  
 
Kindernevendienst  
Beste kinderen, 
Als het goed is hebben jullie allemaal een mooi pakketje gekregen over advent. Het heet 'Tel je 
mee?' en je kunt er thuis mee aan de slag. Blader er maar eens doorheen. Je kunt het 

bijvoorbeeld heel goed gebruiken na het avondeten. We hopen dat je er goed gebruik van zult 
maken, want kerst - de geboorte van Jezus - is een heel bijzonder feest! 
Ook tijdens de kindernevendienst gaan we aan de slag met kerst. Jozef en Maria moeten op reis. 
Een lange en moeilijke reis, helemaal naar Bethlehem. Reis jij mee? Tot zondag! 

 
Lichtjestocht 
Op 17 december 2021 organiseren de Hervormde Gemeente en Protestantse Gemeente te 

Linschoten een lichtjestocht langs het Adventsverhaal. 
Wandel alleen, met het gezin of wellicht kleinkinderen een route van ongeveer 2 km door het dorp 
langs de hoofdpersonen van het Adventsverhaal. Indien de maatregelen het toelaten is er aan het 
eind van de route gelegenheid voor een kopje warme chocolademelk bij een gezellig kampvuur.  
De start is tussen 18.00-20.00 uur vanaf de Wingerd. Aanmelden is niet nodig.  
Wij houden de huidige COVID-19 maatregelen in de gaten en zullen hier ook passend op reageren. 
Maar wat ons betreft kan de route gewandeld worden. 

Zet het in uw agenda en we zien u en jullie graag op 17 december.  
  
Wij hebben alleen nog uw/jouw hulp nodig! 
We sparen glazen potjes. Deze kun(t) u/je achterlaten op de kast in de Kruispuntzaal (crèche 
ruimte). 
Mocht u/je verder tijd en zin hebben om met wat organisatorische voorbereidingen te helpen (17 

december einde van de middag), dan horen wij dat graag. Mailen kan naar lisakeereweer@live.nl 
  
Alvast bedankt. 
  

Tanja Rhijnsburger - Remy van Keulen - Lisa Landkroon - Avelien ter Maaten - Annemarie Stam 
  
De Boekenkast  

‘Waar ben ik in hemels naam mee bezig?’   

- dagboek van een predikant – door Ds. Erick Versloot - € 9,95 
 
Ds. Erick Versloot is 25 jaar predikant. Na zijn studie begon 
hij als dominee in Linschoten, daarna in Waarder en 
omstreken en nu staat hij in Mijdrecht. Zijn ervaringen als 

predikant in het Groene Hart beschreef hij in het boekje ‘Waar ben ik in 
hemels naam mee bezig?’, dat t.g.v. zijn jubileum is uitgegeven.  

Het is in Linschoten verkrijgbaar bij ‘De Boekenkast’ in ’t Kruispunt en bij 

de nieuwe Wereldwinkel in het Dorpshuis.   . 
Na afloop van de dienst van morgen is het boekje te koop in de hal van de 
kerk. 
Het boek is ook via e-mail te bestellen: 
deboekenkastlinschoten@gmail.com  

of telefonisch: 0348-416265. (Gusta de Jong) 
Betalen bij voorkeur per bank: NL 46 ASNB 0707 429 773. 
 
Gusta de Jong-Bakker 
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Agenda 

  
Zondag  5 dec.   10.00 uur ds. L. Webbink uit Linschoten       2e Advent 
 
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl  

 


