
 
  

Nieuwsbrief nummer 83         5 t/m 12 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     2e Advent 
10.00 uur: ds. L. Webbink uit Linschoten                                                                        
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 hartelijk groeten en felicitaties i.v.m. hun 50-jarig huwelijk 
naar Gert-Jan en Gerda de Groot – Aalberts, Vaartkade ZZ 10.  
Ook gaan er bloemen naar familie den Hartogh, Cattenbroekerdijk 11. In het gezin kampen Anton 

en Erna, na Geert, ook beiden met corona. We wensen ze beterschap toe en de hartelijke groeten 
vanuit de gemeente. 
  
Collecten 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Jeugd- en jongerenwerk 
  
  
                                                  
  
  
   
Naast de collecten hebben wij ook het ‘kleine kerkje’ voor een aantal speciale 

doelen. Omdat de kerkdiensten nu ook 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  
Zondag mag je het volgende vakje openmaken op de kalender. Wie zien we daar tevoorschijn 
komen? Het is Maria, de moeder van Jezus. We richten ons dus op Maria, een gewoon meisje dat 
door God wordt uitgekozen om de moeder van Jezus te zijn. 
Hier gaan we het met elkaar in de kindernevendienst over hebben. 
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Voortgang beroepingswerk 
Met veel genoegen kan de kerkenraad u vertellen dat zij de volgende gemeenteleden bereid heeft 
gevonden deel uit te maken van de beroepingscommissie: Jeroen Gaasbeek (voorzitter), Remy van 
Keulen, Heidi Habben Jansen-Schimmel, Bert van der Meulen, Judy Alkemade, Adriaan Terlouw, 
Lisa Landkroon, Tanja Rhijnsburger en Marije Dorsman. Wij wensen de beroepingscommissie veel 
succes in het vinden van een nieuwe dominee. 
  
Voordat de beroepingscommissie advertenties kan gaan zetten en een dominee kan gaan zoeken, 

moet er eerst akkoord zijn van Breed Moderamen. Breed Moderamen is een regionaal orgaan van 
de PKN, dat in de plaats gekomen is van de classis. Dat akkoord hangt samen met twee zaken: een 
bezoek van de classispredikant aan de gemeente en het verkrijgen van een solvabiliteitsverklaring.  
  
De classispredikant Trinette Verhoeven heeft met Moderamen een gesprek gevoerd. Doel van het 
gesprek was dat zij namens Breed Moderamen een beeld van de stand van zaken in onze 

gemeente krijgt. Trinette zal naar aanleiding van dit gesprek het Breed Moderamen informeren en 
adviseren. Daarnaast is recent een gesprek gevoerd met het Classis College voor Beheerszaken 
(CCBB). De CCBB beoordeelt de financiële draagkracht van onze gemeente op de lange termijn 
voor het beroepen van een dominee.  Binnenkort wordt het advies verwacht. Wij zien dit advies 

met vertrouwen tegemoet.  
  
Namens de kerkenraad, 
Erna den Hartogh 
  
  
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 het Groene Hart en 

nu staat hij in Mijdrecht. Zijn ervaringen als predikant de 
afgelopen 25 jaar beschreef hij in het boek ‘Waar ben ik in hemels 

naam mee bezig’, dat t.g.v. zijn jubileum is uitgegeven.  
Het boek is verkrijgbaar bij ‘De Boekenkast’ in ’t Kruispunt en bij 
de nieuwe Wereldwinkel  in het Dorpshuis.   . 
Na afloop van de kerkdienst is het boek te koop in de hal van de 
kerk, maar het is ook via e-mail te bestellen: 

deboekenkastlinschoten@gmail.com  
of telefonisch: 0348-41 62 65.  
Betalen bij voorkeur per bank: NL 46 ASNB 0707 429 773   t.n.v. 
G. de Jong-Bakker. 
  
Gusta de Jong-Bakker 
  

  
Kerstkaarten sponsoractie Amake 
Na de dienst van 21 november vertelde ik, oud-gemeentelid Marjolijn van der Stelt, over de door 
mij samen met anderen opgerichte stichting Amake (www.amake.nl) die tienermoeders in Chipata, 
Zambia ondersteunt met onderwijs en opvang. Na de dienst van 5 december is het mogelijk om 

kerstkaarten hiervoor te kopen. Een setje van 4 kaarten kost €8,00. Ook is het mogelijk de 
kerstkaarten te bestellen via www.amake.nl/ansichtkaarten.  

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage aan een fijne kerst voor de tienermoeders! 

Marjolijn van der Stelt 

http://www.amake.nl/
http://www.amake.nl/ansichtkaarten


  
Lichtjestocht 
De Lichtjestocht die plaats zou vinden op 17 december a.s. gaat helaas niet door.  
Het was een initiatief namens de Hervormde gemeente en onze gemeente. Helaas krijgen we geen 
vergunning i.v.m. de geldende COVID-19 maatregelen. We hopen volgend jaar op meer succes.  
Het sparen van de potjes hoeft ook niet meer. Hiervoor zullen we volgend jaar een nieuwe oproep 
doen. 
  
Namens de mede-organisatoren bedankt voor de tot nu leuke reacties die wij ontvingen. 
  
Lisa Landkroon  
  
Quizunt – Kersteditie 
De dagen worden korter, de maatregelen strenger en kerst komt steeds dichterbij. Er gaat al 

zoveel niet door, dus zoeken we naar wat positiviteit in deze donkere dagen voor kerst. Daarom 
hebben we besloten om weer een nieuwe editie van Quizpunt te maken. Een speciale kersteditie! 
John & Jenny verzorgen de kerstnummers en Tinus en Tina doen ook weer hun best. 
Wanneer gaat Quizpunt-kersteditie plaatsvinden? Op vrijdag 17 december om 20.00 uur. Met 

nieuwe rondes, heel veel nieuwe kansen en evenveel pret! Nodig mensen uit om mee te spelen, 
want samen met elkaar maken we er weer een feestje van. Gebruik de link om mee te kijken. De 
link naar het antwoordformulier vind je in de beschrijving van de Youtube video. Tot snel! 

https://youtu.be/Kanw7qeizyY 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Agenda 
  
Zondag  
12 dec.   10.00 uur ds. C. Burger uit Kamerik           3e Advent 
  
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl  
 

https://youtu.be/Kanw7qeizyY

