
 
  
Nieuwsbrief nummer 48                 4 t/m 11 april 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               Pasen 
  6.00 uur ds. Rianne van der Nagel-Meter en Gerard Vendrig        Paaswake 
10.00 uur ds. Rianne van der Nagel-Meter (Het is handig als u het liedboek bij de hand houdt.)        
Ouderling van dienst: Anton den Hartogh 
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 hartelijke groeten naar aan Mevr. H. Brouwer, Str. van 
Linschotenstraat 59 en ter ondersteuning naar mevr. N. Wüst, Liefhovendijk 51. 

 
De opbrengst van de collecten is bestemd voor: 
1e. Kerk  
2e.  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 eerste kwartaal van 2021 
is bestemd voor het vluchtelingenwerk. 
  

 
  
Kindernevendienst 
Het is Pasen, dat betekent een nieuwe start. 
Johannes 20:1-18 
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Maria is op weg naar het graf van Jezus. Maar in het graf liggen alleen nog wat doeken. Jezus is 

weg. De tuinman vraagt aan haar wat ze daar zoekt. Maria ziet opeens dat het niet de tuinman is, 
maar Jezus! 
Wij, als paascommissie, zijn op weg gegaan door Linschoten. Dit kunnen jullie in de dienst 
bekijken.  
Deze zondag sluiten we de levensweg af.  
Als je iets uit je boekje nog niet gemaakt hebt, kun je dat nog doen. 
Fijn paasweekend. 

 
Groetjes van Henk, Jennefien en Tanja  
 
 
Oecumenische Paaswake Linschoten.   
Op zondagmorgen 4 april 2021 wordt, net als andere jaren, een oecumenische Paaswake 

gehouden. De viering begint in de vroege ochtend om 6.00 uur en wordt geleid door  
Ds. Rianne van der Nagel-Meter en namens de R.K.-Geloofsgemeenschap Montfoort/Linschoten 
door Gerard Vendrig.  
Rekening houdend met de coronamaatregelen is de viering dit jaar alleen online te volgen via 

www.kerkdienstgemist.nl   
Aansluitend aan de viering is ook dit jaar weer een wandeling georganiseerd. Iedereen is welkom, 
maar aanmelding vooraf is noodzakelijk bij Esther Kooij: paaswandelinglinschoten@gmail.com.  

 
Aanmelding kan individueel, maar ook als koppel*. Voor de aanmelding stuur je jouw e-mailadres 
en telefoonnummer mee. Geef jij je als koppel op, dan stuur je ook de gegevens (naam, e-mail en 
telefoonnummer) van jouw wandelpartner mee. Na aanmelding ontvang je het tijdstip van vertrek 
bij ’t Kruispunt aan de Nieuwe Zandweg, de route en enkele suggesties voor bezinning.  
Helaas ontbreekt dit jaar het kopje thee of koffie met een croissantje, maar wij hopen op een 
inspirerende wandeling rond het Linschoterbos.  

Als je klachten vertoont, dan is afmelding verplicht. Meld dit dan ook bij jouw wandelpartner. 
 
*Twee volwassenen. Kinderen t/m 12 jaar mogen zonder verdere regels mee, geef ze wel even van 
tevoren op. 
 
Paasviering Timotheüsschool   

Afgelopen januari kon de scholendienst helaas niet doorgaan. Daarom is er in samenwerking met 
de Timotheüsschool een mooie digitale paasviering gemaakt. Het thema van de viering was: 'Het 
wordt licht.' Alle klassen hebben een bijdrage geleverd aan de viering en op witte donderdag 
hebben alle kinderen de paasviering met hun klasgenoten gekeken. Aan het eind van de schooldag 
is de viering ook met de ouders gedeeld.  
Helaas kunnen we deze paasviering niet zomaar met onze gemeente delen, in verband met de 
privacy. Maar de bijdrage van ds. Rianne en het slotlied kunt u nu bekijken op YouTube, 

via https://youtu.be/k3YEVKU4gJI.  
 
Jongerendienst Superhelden 
Een superheld aanbidden, een superheld bewonderen, een superheld willen 
zijn… 
Wie wil dat nou niet? 
Kunnen vliegen, onzichtbaar zijn of de gedachten van een ander kunnen lezen, 

heerlijk! Toch? 
Is het hebben van een superkracht een aanwinst of een last? 

En hebben wij, de hedendaagse mens, ook superkrachten? 
Kom erachter tijdens de jongerendienst van 18 april. 
En kijk hem vooral live, want we gaan nog leuke interactieve dingen doen. 
  

De jongerendienstcommissie 

 
 
Agenda 
 
11 april         10.00 uur ds. P. Zaadstra uit Kockengen 

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