
Nieuwsbrief nummer 88      9 t/m 16 januari 2022                  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   Klaas Jan Wallet uit Putten       Jongerendienst  m.m.v. Miracles 

Ouderling van dienst: Jolanda Dorsman 
 
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 
Deze week gaan de bloemen vergezeld van onze groeten en felicitaties in verband met hun 
verjaardag naar mevr. T. Kamerling – Kreeft, De Duiker 119 en naar mevr. G. Verweij – 
Bliekendaal, Korte Linschoten OZ 7. En er zijn felicitaties voor de echtparen Henk en Petra Bak-van 

Deursen en Anton en Erna den Hartogh-Beerepoot. Beide echtparen zijn 30 jaar getrouwd. 
 
Collecten  
1e collecte De Blije Kei 

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 eerste kwartaal van 2022 is 
bestemd voor Stichting Vluchtelingenwerk. 
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Jongerendienst 

Zondag, 9 januari 2022, is er weer een jongerendienst! 
Het thema: Happy new me!  
 
Heb jij goede voornemens voor dit nieuwe jaar? Wil je meer gaan sporten 
of stoppen met roken? Maar is dit eigenlijk wel haalbaar? In de 

aankomende jongerendienst gaan we het hebben over jouw goede 
voornemens, wat jouw verhaal is en wat je doelen zijn voor de toekomst. 
Op 9 januari hopen we je graag te zien om samen ‘’Happy New Me’’ te 
vieren. 
  
We willen jullie vragen om hierover een vragenlijst in te vullen. Alle 
antwoorden willen we bundelen in een Kruispunt Vriendenboek. Volgend 

jaar pakken we dit boek er weer bij en gaan we met elkaar kijken hoe het 
met de goede voornemens van dit jaar, dan staat. 
  
Via deze link kun je het vragenformulier invullen: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffbu2IsCVGbcutc5sU1eMOkxL2jkc6rABRcGHbE0IoId2
Ymg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  

Zijn jullie met meerdere? Geen probleem, jullie kunnen de link zo vaak als je wilt openen en 
invullen! 
Nog handiger, scan deze QR code en je zit er gelijk in! 

  

 
  
Kids, ook jullie antwoorden willen we horen! Hiervoor hebben jullie een eigen formulier: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcdgbHTO-
nwxKQ7SdRSNCQHIz8M5RolsSf3hvolsyCHKrj6A/viewform?usp=pp_url 
  
We hopen dat jullie zondag om 10.00 uur klaar zitten om met ons deze dienst te vieren! 
  
En.. Happy new year!  
Jongerendienstcommissie  
  
 

Kindernevendienst 
Heb jij thuis een vriendenboekje? Staan al jouw vrienden daar in? We gaan het hebben over een 
bijzondere vriendschap. Zal deze vriend ook in jouw vriendenboekje staan? 
 

Liefdesbrief van God  

Vorige week is tijdens de dienst, die geheel door de 25+ gespreksgroep werd verzorgd, 
onderstaande tekst voorgelezen.  

Mijn geliefde kind, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffbu2IsCVGbcutc5sU1eMOkxL2jkc6rABRcGHbE0IoId2Ymg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffbu2IsCVGbcutc5sU1eMOkxL2jkc6rABRcGHbE0IoId2Ymg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcdgbHTO-nwxKQ7SdRSNCQHIz8M5RolsSf3hvolsyCHKrj6A/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcdgbHTO-nwxKQ7SdRSNCQHIz8M5RolsSf3hvolsyCHKrj6A/viewform?usp=pp_url


Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit. (Efeziërs 1:4)  

Je bent uit Mij voortgekomen. (Handelingen 17:28) 
Je bent prachtig gemaakt. (Psalm 139:14)  
Alles wat je doet is bij Mij bekend. (Psalm 139:3)  
Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde. (1 Johannes 4:16)  
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde. (1 Johannes 3:1)  
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand. (Jacobus 1:17)  
Ik geef je wat je nodig hebt (Mattheüs 6 31-34)  

Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest. (Jeremia 29:11) 
Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde. (Jeremia 31:3) 
Ik denk ontelbaar veel aan je. (Psalm 139: 17-18) 
En ik zing een lied van blijdschap over je. (Zefanja 3:17)  
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen. (Jeremia 32:40)  
Want je bent Mijn kostbare bezit. (Exodus 19:5) 

Ik ben degene die je troost in al je verdriet. (2 Korinthiërs 1:3-4)   
Als je teneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je. (Psalm 34:19) 
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen. (Openbaring 21: 3-4)  
Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon Jezus. (Johannes 17:23)  

Want in Jezus heb ik Mijn liefde voor jou laten zien. (Johannes 17:26) 
Hij kwam om je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk. (2 Korinthiërs 5 18-19) 
Hij stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen. (2 Korinthiërs 5 18-19)  

Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou. (1 Johannes 4:10) 
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen. (Romeinen 8 31-32)  
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook. (1 Johannes 2:23) 
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde. (Romeinen 8 38-39) 
Mijn vraag is wil je Mijn kind zijn? (Johannes 1 12-13) 
Ik wacht op je! (Lucas 15 11-32)  

Liefs, 

Je liefhebbende God 

Agenda 
16 januari 2022      10.00 uur   ds. Y. Hsu uit Maarssen 
 
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl  
 


