
 
  
Nieuwsbrief nummer 56               30 mei t/m 6 juni 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. L. Webbink uit Linschoten 
Ouderling van dienst: Eline Scheper 
Organist: Henny Oskam  

 
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 hartelijk groeten naar mevr. Weergang, de Ness 35, zij heeft 

haar pols gebroken en we wensen haar een spoedig herstel. 
Ook gaan er bloemen naar Niels van Amstel en naar Esther van Amstel, Heulestein 44, als dank 
voor hun inzet voor de onlinediensten in coronatijd. 
 

Collecten  
1e collecte  Kerk 
2e collecte  Diaconie 

  
                                                  
  
  
  
  
  
  
Kleine kerkje 
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 
Leef in liefde.  
Deze zondag staat 1 Johannes 4:7-16 centraal: God is liefde en wie liefheeft, hoort bij God. We 
richten ons op God die het eerst van ons hield, waardoor wij ook van elkaar kunnen houden. Maar 

ook hebben we het over God die onzichtbaar is, maar die zichtbaar wordt door zijn liefde in ons.  
Johannes schrijft dat niemand God ooit heeft gezien. Maar God is er en wij horen voor altijd bij 
God. Dat weten we doordat Hij de heilige Geest aan ons gegeven heeft.  
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Tentdagen 
Het is weer de tijd om de tentdagen voor dit jaar voor te gaan bereiden. Dit jaar hebben we het 

dilemma of het fysiek mogelijk is of dat we weer online gaan. Voor nu willen we het heel graag 
fysiek organiseren. Hiervoor hebben we medewerkers nodig die in de tent willen helpen. Dit is 
natuurlijk onder voorbehoud, maar als het fysiek door kan gaan is alle hulp hard nodig. Opgeven 
kan door een mail te sturen naar tentdagenlinschoten@gmail.com 
  
Groeten, 

Het Tentteam 
 
Agenda 
  
Zondag 6 juni    10.00 uur   ds. M. van der Herberg uit Woerden 
 
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl 
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