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Naam gemeente: 
 

Protestantse Gemeente te Linschoten 
‘t Kruispunt 

Vestigingsplaats: 
 

Nieuwe Zandweg 16 
3461 AH Linschoten 

 
 

www.kruispuntlinschoten.nl 

Kerkelijke gemeente 
 

Kenmerken van de gemeente 
 

Deze gemeente is een dorpsgemeente. 

Kleur 
 

Protestantse Gemeente te Linschoten (Kerk  
‘t Kruispunt). Pluriform. 
 
Daarnaast zijn er andere kerken in Linschoten:  
- De Rooms-Katholieke parochie 

Montfoort/Linschoten, de parochie houdt hun 
diensten één keer in de twee weken in ons 
kerkgebouw. Ook hebben wij vijf keer per jaar een 
gezamenlijke oecumenische viering, waaronder de 
paaswake om 6.00 uur op eerste paasdag. 

- De Hervormde Gemeente Linschoten (Grote of Sint-
Janskerk). Samen met deze gemeente organiseren 
we jaarlijks een scholendienst en in de zomer 
organiseren wij samen de tentdagen. 

 

Gemeenteleden 
 

Onze gemeente telt vierhonderd leden waarvan ruim 
honderdvijftig ook vrijwilligerswerk binnen onze kerk 
doen.  
Op zondag varieert het kerkbezoek tussen de 75 en 125 
aanwezigen, dit is pre-corona.  
Sinds corona hebben wij ook een video live-stream, 
waar veel mensen naar kijken. 
Onze gemeente heeft leden van alle leeftijdsgroepen 
waaronder een grote groep jonge jeugd. 
 

Accenten 
 

Pluriform. 

 

Korte weergave van visie en missie  
 

Ons visitekaartje: 

 
De Protestantse Gemeente te Linschoten is een gemeente... 
...die zich schaart rond de Bijbel, het woord van God. We weten ons daardoor gedragen en geïnspireerd. 
...die de levensveranderende boodschap van het Evangelie van Jezus Christus viert, leeft en deelt. 
...die vanuit haar geloofstraditie staat voor deze boodschap. 
   Zij getuigt hiervan op een aansprekende en eigentijdse wijze. 

Wij zijn een gemeente... 
...van en voor jong en oud 
...die ruimte en geborgenheid biedt aan mensen, binnen en buiten de geloofsgemeenschap 
...waar mensen hun gaven en talenten mogen inzetten 

Wij zijn een gemeente die zich inzet om... 
...zichtbaar te zijn in de samenleving 
...een brug te vormen tussen mensen, binnen en buiten de geloofsgemeenschap 
...hoop en verwachting te bieden aan mensen, dichtbij en veraf, over grenzen van armoede, onrecht en 
   hopeloosheid heen. 
 

  



 

Eredienst 
- De orde van de dienst is aanwezig, deze wordt door onze preekvoorziener toegestuurd. 

Wekelijks ontvangt de gemeente een digitale nieuwsbrief. Op de alle zondagen, met 
uitzondering van de zomervakantie, is er kindernevendienst en crèche voor de kinderen in 
onze gemeente.  

- De predikant vervult achttien diensten per jaar in onze eigen gemeente. 
Daarnaast werkt de predikant een keer per jaar aan de scholendienst en een dienst op 
Goede Vrijdag in samenwerking met de Hervormde gemeente en de school mee.  

- Diensten elders (af en toe in bejaardenhuis). 
Pastoraat 

- Inhoud: Linschoten is opgedeeld in wijken. Iedere wijk heeft een eigen wijkouderling, 
daarnaast zijn er contactpersonen per wijk aangesteld.  

- Aan iedere wijk is een diaken gekoppeld. 
- Werkwijze: De wijkouderlingen onderhouden met hun wijkteam de contacten en geven aan 

de predikant door welke gemeenteleden een bezoek nodig hebben. Gemeenteleden 
kunnen zelf ook contact opnemen. Ook is er een coördinator pastoraat. 

Vorming en toerusting 
- Diaconaat, binnen onze gemeente is de maatschappelijke betrokkenheid groot. Diaconaat 

is belangrijk binnen onze gemeente. Binnenlands diaconaat wordt door de diakenen op zich 
genomen. Zending-Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking wordt door de 
Commissie ZWO op zich genomen. 

- Catechese, wordt door vrijwilligers gegeven. Jeugdouderlingen verzorgen de coördinatie. 
Tijdens catechese wordt er gebruik gemaakt van de materialen van WFC en PKN. De 
predikant geeft belijdeniscatechese. 

- Jeugdwerk, binnen de kerk zijn we veel bezig met onze jonge jeugd maar ook met onze 
oudere jeugd. Zo hebben we naast de crèche en kindernevendienst ook: clubs voor 
kinderen van de basisschool, soos voor jongeren op de middelbare school en begin 
vervolgonderwijs. Er zijn meerdere gespreksgroepen. 

- Werkgroep oecumene, deze werkgroep helpt en ondersteunt bij het maken van de 
oecumenische vieringen. Hierbij is er een fijne samenwerking met de katholieke 
gemeenschap. 

- Openluchtdienst, jaarlijks houden wij in september een openluchtdienst. De laatste jaren 
was dat op een boerderij niet ver van het kerkgebouw. 

- Media, binnen de kerk hebben we verschillende media onderdelen. De Lev is ons kerkblad 
dat vijf keer per jaar uitkomt. Daarnaast hebben we een nieuwsbrief die wekelijks via de 
mail wordt verstuurd. Ook hebben wij een website, een Facebook- en Instagram pagina en 
hebben wij ons eigen YouTube-kanaal. 

- Vieringen, binnen onze kerk hebben wij een werkgroep die zich buigt over de vieringen, van 
het regelen van een voorganger, tot aan het regelen van een organist/muzikant(en). 

- Jongerendiensten, in onze gemeente houden wij vier keer per jaar een jongerendienst. 
Deze jongerendiensten worden door de jongerendienstcommissie voorbereid en 
uitgevoerd. Tijdens deze dienst speelt onze huisband Miracles dan ook altijd. 

- Organisatie en beleid, in onze gemeente is een beleidsplan aanwezig. 
- Kerkenraad, onze kerkenraad bestaat uit: voorzitter, scriba, twee kerkrentmeester 

ouderlingen, drie wijkouderlingen,  twee jeugdouderlingen, daarnaast is er een ouderling 
voor communicatie, voor eredienst en voor gemeenteopbouw en er zijn vijf diakenen. 

- Mediateam, maakt live opnames van diensten/bruiloften/begrafenissen. 
 

 

Omvang werktijd predikant 50 % 

Aantal werkzame 
predikanten/kerkelijk werkers: 

 
0 

Pastorie aanwezig  Nee 

Vrouw in het ambt  Ja 

Bijbelvertaling  NBV 

Welke liedbundels  Liedboek , Tussentijds, Opwekking  

Wijze viering avondmaal 
 

In de kring met kinderen. 

 



 
Burgerlijke gemeente 
 

 
Bereikbaarheid/Voorzieningen 
 
 

 
Linschoten maakt samen met Montfoort deel uit van de 
gemeente Montfoort, een gemeente van bijna 14.000 
inwoners, gelegen in de provincie Utrecht. Linschoten ligt 
midden in de Randstad, op korte afstand van enkele grote 
steden, daarnaast ligt onze gemeente in het zogeheten 
Groene Hart, een landelijk gebied. 
 
Linschoten heeft een paar winkels, waar we erg zuinig op 
zijn, zowel voor wat de dagelijkse boodschappen betreft als 
voor de ontmoeting. 
Op het dorp hebben wij een Brede School met daarin een 
openbare- en een protestants-christelijke basisschool, een 
peuterspeelzaal, kinderopvang en naschoolse opvang. 
 
Een paar kilometer van Linschoten ligt aan de zuidoostzijde 
Montfoort en aan de noordwest-zijde Woerden. 
Zowel Woerden als Linschoten liggen naast de A12. 
Woerden heeft tevens een station met een frequente 
treinverbinding naar Utrecht. In 15 minuten ben u op het 
Centraal Station Utrecht. Ook zijn er verbindingen naar Den 
Haag, Rotterdam en Amsterdam. 
 
In zowel Woerden als Montfoort is het gezellig winkelen. 
Beide plaatsen hebben ook een zwembad. In Woerden is een 
grote bibliotheek te vinden. Daarnaast heeft Woerden twee 
voortgezet onderwijs scholengemeenschappen, een 
openbare en christelijke, waar vmbo, mavo, havo, atheneum 
en gymnasium gevolgd kunnen worden; tevens heeft 
Montfoort een school voor VMBO. 
 
Linschoten is een gezellig dorp met ongeveer 4000 inwoners. 
Er is een sterke betrokkenheid van de inwoners, zowel op 
elkaar als op maatschappelijk gebied. In Linschoten zijn 
diverse sportverenigingen met prima faciliteiten waaronder 
voetbal, tennis, korfbal, honkbal, volleybal en er is zelfs een 
polsstokverspring-vereniging waar op nationaal niveau 
gepresteerd wordt. 
De laatste zaterdag voor Kerstmis is er traditioneel de 
Linschotenloop met ruim 3500 deelnemers  in verschillende 
afstanden van 2,5 tot 21 kilometer (halve Marathon). 
 
In de oude dorpskern kan op verschillende niveaus gedineerd 
worden in de drie restaurants die ons dorp rijk is.  
Voor ontspanning maken veel Linschotenaren, maar ook 
mensen uit de regio, graag een wandeling om het 
Linschoterbos langs Huis te Linschoten, of een boottochtje 
over de rivier de Linschoten. 
 

 
 


