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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
Dankstond
10.00 uur: ds. P.J. Rebel uit Utrecht
Ouderling van dienst: Jennefien van Keulen
Organist: Piet van 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 met groet naar mevr. G. Langerak - Los. Mevr. Langerak is gestopt als
contactpersoon en wij willen haar bedanken voor haar inzet.
Collecten
1e collecte: Plaats. Diac. Project Kindervakantie Vluchtelingen
2e collecte: ZWO/Kerk in Actie

Naast de collecten hebben wij ook het ‘kleine kerkje’ voor een aantal speciale
doelen. De collecte voor het vierde kwartaal van 2021 is bestemd voor het
Bloemenfonds.

Kindernevendienst
Johannes 10:1-16 Kom maar!
Het gaat het over de goede herder. Die klimt niet stiekem ’s nachts door een raampje naar binnen,
maar komt door de deur van de schaapskooi. De schapen kennen hem, ze luisteren naar zijn stem.
Zo’n herder is Jezus ook voor de mensen.

Contactgegevens
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u als bijlage een overzicht van alle belangrijke contactgegevens. Wij
verzoeken u vriendelijk zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Deze gegevens zullen ook op
het besloten deel van onze website worden geplaatst.
De kerkenraad

Kruispunt Project Koor Linschoten gaat weer starten.
Na een periode waarin samen zingen in de kerk niet verantwoord was, kan er
weer een start gemaakt met de repetities van het
Oecumenisch Kruispunt Projectkoor Linschoten.
We gaan ons voorbereiden op het meewerken aan de
Oecumenische Viering op Eerste Advent, zondag 28
november en op Kerstavond 24 december in de
Katholieke Kerstviering.
De repetities zijn op woensdagavonden in ’t Kruispunt,
de eerste repetitie is op 3 november en begint om
20.00 uur.
Het koor staat dit jaar onder leiding van Caroline
Leloux. Bijna 20 zangers hebben zich al opgegeven.
Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van de
RIVM en de overheid en zullen voorzichtig blijven.
Als je houdt van zingen en wilt meedoen, ben je zeer
welkom. Graag vooraf even melden, dat je van plan
bent te komen
Evert de Jong. dejongbakker@planet.nl
BHV
Elke zondag zijn er twee gemeenteleden aanwezig die BHV zijn. Zij kunnen bij calamiteiten hulp
bieden, reanimeren, AED bedienen. Met ingang van 2022 gaan er twee vrijwilligers stoppen.
Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die de BHV-groep willen ondersteunen om één keer in zoveel
weken aanwezig te zijn tijdens de kerkdienst.
In maart 2022 is de mogelijkheid om je aan te melden voor de AED-training die gegeven wordt
door de EHBO groep te Montfoort.
Het is fijn dat er elke zondag twee personen aanwezig zijn die de AED kunnen bedienen en hulp
kunnen bieden.
Informatie en aanmelden kan bij jannitakeereweer@ziggo.nl
Filmavond
Op vrijdag 26 november gaan om 20.00 uur de deuren van ‘t
Kruispunt open voor een mooie filmavond met een toepasselijke
film. Om 20.30 uur start de voor oscars genomineerde film
‘Awakenings’ waarin er ook deuren opengaan en grenzen worden
verlegd. Kom en geniet van de film en het samen zijn met een
hapje en een drankje. Zet de datum alvast in uw agenda. Tot
dan!
Natuurlijk houden wij rekening met alle coronaregels. Omdat we
uw gezondheid en die van anderen belangrijk vinden vragen wij
alle bezoekers naar het coronabewijs. Alleen met dit bewijs krijgt
u toegang, wij controleren dit via de Corona Check-app. Als u
geen smartphone heeft is een bewijs op papier ook goed.
De voorbereidingscommissie Remy van Keulen, Mariëtta Eppinga,
Willem Egmond Bertels en Jolanda Dorsman.

Agenda
Zondag 14 november

10.00 uur ds. L. Webbink

Maaltijd van de Heer

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

