
 
  
Nieuwsbrief nummer 66           8 t/m 15 augustus 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. A. van Alphen uit Haastrecht 
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 hartelijk groeten en felicitaties i.v.m. hun verjaardag naar 

mevrouw A.D.A. de Jong-Bakker, Nieuwe Zandweg 6A en naar mevr. B. Landman-Mulder, G. vd. 
Valk Boumanstraat 28. 
 
Collectes 
1e collecte Kerk 

2e collecte ZWO/Kerk in Actie 
 

  
                                                  
  
  
  
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. 
  
 
  
 

Geen kindernevendienst. 
Tijdens de zomervakantie is er geen kindernevendienst. Er liggen bij de ingang van de kerkzaal 
werkbladen en kleurpotloden en er is voor de kinderen die dat willen ruimte om tijdens de 

overweging naar de crècheruimte te gaan. 
  
Zondag 22 augustus hervatten we de kindernevendienst weer. 
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Voorstellen nieuwe ambtsdragers 

Met veel genoegen stellen wij u vier nieuwe ambtsdragers voor de kerkenraad voor, die met 
enthousiasme de aanstaande vacante plaatsen willen vervullen: 

• Henriëtte Bertels, voorzitter vanaf 1 januari 2022; 

• Erna den Hartogh, scriba; 

• Jan Kooij, ouderling; 

• Jennefien van Keulen, ouderling 

In verband met de afronding van haar MBA-studie is Henriëtte Bertels vanaf 1 januari 2022 
beschikbaar. De kerkenraad heeft Anton den Hartogh gevraagd nog vier maanden aan te blijven 

om zo een soepele overgang te realiseren. De namen van de vier nieuwe ambtsdragers zijn in de 
afgelopen twee erediensten afgekondigd. Heeft u wettige bezwaren tegen een van de voorgestelde 
ambtsdragers, dan verzoeken wij u een gemotiveerd bezwaar in te dienen bij 
scriba@kruispuntlinschoten.nl. Indien er geen wettige bezwaren worden ingediend, dan 
verwelkomen wij dit kwartet in de kerkenraad. De bevestiging vindt plaats op zondag 5 september. 
Wij zijn zeer dankbaar dat ook nu weer gemeenteleden gevonden zijn, die de gemeente willen 

dienen. Fijn dat wij een levende en betrokken gemeente zijn. 
 
Anton den Hartogh 
Voorzitter kerkenraad  
 
Uitnodiging koffiedrinken 
Graag nodigen we u uit om koffie/thee te komen drinken bij ons in ’t Kruispunt op 

donderdagochtend 12 augustus. Tussen 10.30 en 12.00 bent u van harte welkom. Als het weer 
het toelaat zitten we op het terras buiten. We vinden het fijn als u ons laat weten of u komt. Via e-
mail (diaconie@kruispuntlinschoten.nl) of telefoon ((Alie Leeuwestein: 431552). 
 
De diakenen 
 
Zomervakantie predikant 

Momenteel genieten wij als gezin van de vakantie. We zijn aan het kamperen in eigen land. We 
hopen t/m 20 augustus op de camping in Zeeland te verblijven.  

In het geval van dringende pastorale zaken in deze periode, kunt u contact opnemen met Gerda 
van Vliet. Zij is wijkouderling en coördinator pastoraat in onze gemeente. Gerda is te bereiken via 
pastoraat@kruispuntlinschoten.nl en 0348-418174 / 06-48621342. Gerda zal u als dat nodig is in 
contact brengen met een collega-predikant uit de nabije omgeving.  

 
Agenda 
  
Zondag  15 augustus    10.00 uur   ds. M. van Amerongen uit Terschuur. 
  
Kopy inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl  
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