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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
Kerkdiensten
Vrijdag 31 december 2021 19.00 uur ds. M. Korpel
Ouderling van dienst: Jennefien van Keulen
Organist: Piet van Rikxoort
Zaterdag 1 januari 2022 10.30 uur dhr. G. Vaneker
Ouderling van dienst: Eline Scheper
Piano: Joost van Hofwegen

Oudejaarsavonddienst

Oecumenische nieuwjaarsviering

Zondag 2 januari 2022 10.00 uur Themadienst “Ode aan de liefde”
Ouderling van dienst: Pieter van der Berg
Zaterdag 1 januari
Zoals gebruikelijk starten we ook het jaar 2022 op 1 januari met een
oecumenische viering.
De viering is voorbereid door leden van de Oecumenische Werkgroep
Linschoten en diaken Vaneker uit Montfoort, die ook zal voorgaan.
Het thema is: ‘Licht en Luister.’

Zondag 2 januari
De dienst van 2 januari 2022 is voorbereid door de 25+ groep en heeft als titel “Ode aan de liefde “
meegekregen.
De dienst krijgt vorm door middel van een all you need is love 'show'. Hierin is ruimte voor
(persoonlijke) verhalen, filmpjes, gebed en een liefdesbrief. Die worden behandeld aan de hand
van verschillende thema's. Wat Jozef hiermee te maken heeft, valt in de dienst te ontdekken. Ook
is er ruimte voor een moment met de kinderen.
Kindernevendienst
Liefde. Wat is dat eigenlijk? Is liefde altijd hetzelfde tussen mensen? Hoe kun je Gods liefde zien?
Wat moeten we daar nu eigenlijk mee? Zondag 2 januari leggen de ‘love doctors’ in het
programma ‘All You Need Is Love’ dit haarfijn aan je uit. Kijk ook!
Veel ‘liefs‘ van de kindernevendienst.
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 hartelijke groeten en felicitaties in verband met hun
verjaardag naar mevr. H.M. Duinstra - Kooyman, Jacob Barneveldstraat 19S, en naar mevr. J. van
Bodegom - Vonk, Zuid-Linschoterzandweg 25.

Collecten
Vrijdag 31 december 2021 Oudejaarsavonddienst
1e collecte Diaconie, bloemenfonds
2e collecte Kerk
Zaterdag 1 januari 2022 Nieuwjaarsdienst
1e collecte oecumenisch doel Hospice Oudewater
2e collecte beide kerken
Zondag 2 januari 2022
1e collecte Diaconie
2e collecte ZWO, Kerk in Actie

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. De collecte voor het eerste
kwartaal van 2022 is bestemd voor Stichting Vluchtelingenwerk.

Extra giften ZWO
Aan het eind van het jaar bekijken we als ZWO-Commissie, of er nog extra geld ‘over’
is om te besteden voor dringende hulp. Dit jaar verwachten we € 2.000,- extra over
te kunnen maken. Op de vraag tijdens onze (online)vergadering, waar dat geld dan
het beste naar toe zou kunnen gaan, gaven enkele leden van de Commissie ZWO hun
motivatie. Aan elk van de genoemde projecten maakt de penningmeester € 500,over.
Alie schrijft: ‘Als Christenen kregen we de opdracht ‘De tuin van Eden te bewerken en erover te
waken’. Die opdracht is actueler dan ooit. Daarom willen we het project ‘Goed boeren in een lastig
klimaat’ in Oeganda steunen. De Anglicaanse kerk steunt daar boerinnen en boeren om
weerbaarder te worden tegen klimaatverandering. Hoe? Door samen bomen te planten om erosie
te voorkomen. En met energiezuinige ovens, om houtkap terug te dringen.’
Agnes koos ervoor, om een extra bedrag aan Amnesty International te geven. Haar motivatie:
‘Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld, waar iedereen gelijke mensenrechten heeft en in
vrijheid kan leven. Zo is Amnesty begonnen en staat het vooral bekend: als strijder voor de
rechten van politieke gevangenen. Maar zij zijn met meer grote thema's bezig. Zo wordt er
bijvoorbeeld actie gevoerd voor vrije internettoegang, persvrijheid, aanpassing van de Nederlandse
verkrachtingswet en bescherming van de rechten van vluchtelingen en migranten. Met vele
mensen overal ter wereld wordt zo een vuist gemaakt tegen onrecht en ongelijkheid’.
Dirk-Jan: ‘Mijn keuze is gevallen op het Kerk in Actie-project ‘Onderwijs geeft kansarme kinderen
in India toekomst. Dit met de volgende motivatie: Wat ik belangrijk vind is, dat dit project
rendement geeft op langere termijn. Door kinderen te scholen, bied je ze betere kansen voor de
toekomst’.
Alie: ‘Ik vind het belangrijk, om organisaties te steunen, die vluchtelingen helpen. Elke dag
vluchten mensen voor oorlog, vervolging of uitzichtloosheid. Zijn ze veilig in b.v. Griekenland
aangekomen, dan wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Geld voor
begeleiding, kleding, voedsel en onderwijs voor vluchtelingenkinderen is dan hard nodig’.
Er zijn enkele gemeenteleden, die hun toegezegde bijdrage voor ZWO voor 2021 nog niet hebben
betaald. Dat is er vast bij ingeschoten. Zou u die betaling nog willen overmaken? Dan kan de
penningmeester zijn boeken voor 2021 netjes afsluiten.
Commissie ZWO (Zending –Werelddiaconaat – Ontwikkelingssamenwerking)

Van de penningmeester
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Traditioneel de tijd om de balans op te maken.
Daarom van uw penningmeester in het kader van de actie Kerkbalans een vriendelijke doch
dringende herinnering aan u allen om te controleren of u uw toegezegde VVB bijdrage voor dit jaar
al hebt overgemaakt. Mocht dit niet het geval zijn, dan heeft u nog tijd om dit voor dit jaar in orde
te maken.
Mocht u niet meer weten wat u had toegezegd, mailt u dan naar
penningmeester@kruispuntlinschoten.nl
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Paul Keereweer
De jongerendienst van 9 januari 2022
Happy New Year! Betekent dat ook een 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.
De jongerendienstcommissie

Agenda

9 januari 2022

10.00 uur Klaas Jan Wallet uit Putten

Jongerendienst

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

