
 
  
Nieuwsbrief nummer 70          5 t/m 12 september 2021                      kleur: rood 
  
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     bevestiging ambtsdragers 
Ouderling van dienst: Anton den Hartogh  
Organist: Piet 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 in verband met haar 
verjaardag naar mevr. M. van der Poel – Pals, Schagen 13. Daarnaast gaan er ook bloemen naar 
Hans Dorsman, Schagen 30 en naar Harry Bouwmeester, Jaagpad 27, als dank voor de realisatie 

van de mooie regieruimte voor beeld en geluid in de kerkzaal. 
 

Collectes 
1e collecte Kerk 
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 derde kwartaal van 
2021 is bestemd voor inloophuis ’t Centrum Woerden. 
  
 
  
 

 
Kindernevendienst 
Deze zondag is de laatste van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Johannes, waarin 

het gaat over de relatie tussen Jezus en de gelovigen. We lezen over de band die Jezus heeft met 
Marta, Maria en Lazarus, en zijn verbondenheid met alle leerlingen. En we horen over Jezus die als 
een herder voor zijn volgelingen zorgt en van Petrus hetzelfde vraagt. 
Ook gaan we aan de slag voor de nieuwe ambtsdragers. 
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Noodhulp voor Haïti.  

 
De bevolking van Haïti werd 14 augustus getroffen door een zware aardbeving. 
De verwoesting is enorm. In grote delen van het land was en is hulp hard nodig.  
Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk ACT 
Alliance. Samen met kerken wereldwijd ondersteunen ze lokale partners in Haïti 
bij het geven van noodhulp. Er is grote behoefte aan tenten, kleding, voedsel, 

zeep en waterfilters voor schoon drinkwater. 
Onze Commissie ZWO deed direct een dringend beroep 
op u:  
kom in actie voor de slachtoffers van de 
aardbeving in Haïti. 
De penningmeester van ZWO heeft direct een bedrag 

van € 500,- aan Kerk in Actie gedoneerd. We vroegen u, 
als gemeenteleden, samen ook € 500,- bij elkaar te 
brengen. We zijn dankbaar u te kunnen melden, dat dat 

bedrag nog is overschreden. Tot op dit moment is er € 
515,- gestort (en er komt nog steeds geld binnen). 
Onze penningmeester heeft in totaal al een bedrag van € 1.015,- voor Haïti naar Kerk in Actie 
kunnen overmaken. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en hulp! 

 
Commissie ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking) 

 
Agenda 
  
Zondag 12 september    10.00 uur  ds. Rianne van der Nagel-Meter   Startzondag/ Openluchtdienst 
  

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

 


