
 
  
Nieuwsbrief nummer 57               6 t/m 13 juni 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. M. van der Herberg 
Ouderling van dienst: Pieter van der Berg 
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. A. Hoogvliet-Trap, K. Linschoten 

WZ 14. Zij is namelijk op Hemelvaartsdag gevallen en heeft een gecomprimeerde (ingedrukte) 
ruggenwervel en moet veel in bed blijven en heeft veel pijn. We wensen haar beterschap toe. 

 
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 tweede kwartaal van 
2021 is bestemd voor Kindervakantieweken voor vluchtelingen. 
  
 
  
 
Kindernevendienst 

We lezen over Johannes de Doper en Jezus. De leerlingen van Johannes de Doper ontdekken dat 
Jezus en zijn leerlingen ook mensen dopen – net als Johannes. Het lijkt op concurrentie, maar daar 
denkt Johannes anders over. Als mensen aan hem vragen wat hij daarvan vindt, antwoordt 
Johannes dat Jezus groter moet worden en hij zelf kleiner. In de bijlage van de nieuwsbrief vind je 
een tekening met 10 verschillen om te zoeken en in te kleuren en een rebus om te maken. 
 
En mocht je zonnebloem al boven de grond uit komen? Breng hem gerust met naamkaartje mee 

naar de kerk. Marieke van der Ree gaat ze in de kerktuin zetten. 
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Agenda 
  

Zondag 13 juni    10.00 uur   ds. B. Maarleveld uit Bodegraven 
 
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl 
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