
 
  
Nieuwsbrief nummer 74      3 t/m 10 oktober 2021                                                        kleur: 
groen 
  
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   Afscheidsdienst ds. Rianne van der Nagel-Meter 
Ouderling van dienst: Jan Kooij 
Organist: Piet van Rikxoort 

 
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 i.v.m. zijn verjaardag op 5 
oktober naar dhr. W. Gielbert, Laan van Rapijnen 16. Er zijn alsnog felicitaties voor het echtpaar 

Paling-Zwaving. Zij waren 26 september 35 jaar getrouwd. 

 
Collectes 
1e  collecte Kerk en Israël 
2e  collecte Diaconie 
 

  
                                                  
  
  
  
  
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. 
  
 
  
 
Kindernevendienst 
Op hoop van zegen. Wanneer zou je dit kunnen zeggen? Wat betekent zegen eigenlijk?  
Het woord zegenen komt meer dan 500x voor in de bijbel. God zegende ook Abraham.  

We luisteren naar/zingen er ook een mooi lied over. Gods zegen toegewenst en we hopen veel 
kinderen te zien in de kindernevendienst van aanstaande zondag.  
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Afscheidsavond ds. Rianne van der Nagel-Meter 

Vanavond is er een gezellige afscheidsavond voor Ds. Rianne. Onder het genot van een hapje en 
een drankje bent u getuige van de  
“Ik vertrouw het voor geen v/d Nagel-Meter"-show o.l.v. Remy van Keulen. 
Met z'n allen gaan we genieten van anekdotes, herinneringen, en mooie beelden uit het tijdperk 
“Ds. Rianne “.  
‘t Kruispunt is geopend vanaf 20.00 uur. De gezellige afscheidsavond begint om 20.30 uur. 
U kunt de afscheidsavond ook vanaf 20.30 uur volgen via "kerkdienst gemist". 

 
Natuurlijk houden wij rekening met alle coronaregels. Omdat we uw gezondheid en die van 
anderen belangrijk vinden vragen wij alle gasten vanavond naar het coronabewijs. Alleen met dit 
bewijs krijgt u toegang. Wij controleren dit via de CoronaCheck-app. Als u geen smartphone heeft 
is een bewijs op papier ook goed. 
 

U kunt een coronabewijs maken met de CoronaCheck-app als: 
-u bent gevaccineerd 
-uit een test blijkt dat u geen corona hebt 
-uit een test blijkt dat u corona hebt gehad en bent hersteld. 

 
We hopen op uw begrip voor deze maatregelen en hopen natuurlijk dat u er allemaal bij kunt zijn. 

Anton, Remy en Teun 

 
Bloementuin 
Hulp gevraagd op zaterdagochtend 9 oktober 
Rond ’t Kruispunt bloeiden deze zomer al meer bloemen. We gaan verder met een bloemenperk in 
het gras. Dat betekent gras weghalen en kruiwagens sjouwen. Een fijne klus om met een ploegje 

te doen op zaterdagmorgen tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Doe je mee? Stuur een e-mail aan 
diaconie@kruispuntlinschoten.nl. Heb je in het najaar vaste (bloeiende) planten over? Laat het ons 
weten. We zijn vooral op zoek naar: spoorbloem, salvia, zonnehoed, rudbeckia, floxen, ijzerhard en 
kogeldistel.  
 
Taizéviering zondag 10 oktober 2021 

Zondagavond 10 oktober wordt er een Oecumenisch Avondgebed in de stijl van 
Taizé gehouden. Dit avondgebed wordt gekenmerkt door samenzang, bijbellezing, 
gebed en stilte.  
De viering is voorbereid door de Oecumenische Werkgroep Linschoten samen met 
Gerard Vendrig vanuit de Katholieke Geloofsgemeenschap Montfoort/Linschoten. 
Het thema is deze keer: Bij God is alles mogelijk.  
Gelukkig zijn er geen beperkende maatregelen meer, aanmelding vooraf hoeft 

ook niet. Wel wordt verzocht veilige afstand te houden.     
De viering begint om 19.30 uur. 
Informatie: dejongbakker@planet.nl  
 
Herhaalde oproep: Collectanten gezocht 
Kerk in Actie is voor ons allemaal een bekende organisatie die zich inzet voor verschillende 
doeleinden. In de week van 22 t/m 27 november zal er een landelijke collecte worden gedaan 

vanuit Kerk in Actie, waarbij het geld gaat naar vluchtelingenkinderen In Griekenland o.a. in kamp 
Moria. Nog altijd leven daar veel vluchtelingen met hun kinderen onder erbarmelijke 

omstandigheden.  
Voor deze collecte zijn wij nog opzoek naar collectanten en daarom wil ik op u een beroep doen. 
Wilt u uw steentje bijdragen als collectant? Meldt u zich dan aan bij Jan Kooij: 
jankooij51@outlook.com 06-49685184 / 0348-411622. 

 
coördinator namens Kerk in actie  
Jan Kooij 
 
Agenda 
Zondag     10 okt.  10.00 uur  ds. J. de Jong uit Waarder 
                              19.30 uur  Taizéviering 

  

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