
 

 

   

 
  
Nieuwsbrief nummer 112       26 juni t/m 3 juli 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      Jongerendienst 

  
10.00 uur Prop. B. Maarleveld uit Bodegraven  
Ouderling van dienst: Eline Scheper 
m.m.v. Miracles 

 
Voorbedentelefoon 
U kunt uw voorbede(n) sturen via SMS of WhatsApp naar telefoonnummer 06-83146492. Vermeld 
ook uw naam/afzender. (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 kerkbloemen gaan vergezeld van onze groeten en hartelijke felicitaties in verband met hun 45-
jarig huwelijk naar Cor en Nel Wüst - van der Duijn Schouten, Liefhovendijk 51. Ook gaan er 

bloemen vergezeld van de hartelijke groeten naar mevr. den Hartogh- de Groot, Cattenbroekerdijk 
9A. 
 
 
Collectes 
1e collecte  ? 
2e collecte Jeugd- en jongerenwerk 

 
                                                  
  
  
  
  
Naast de collecten hebben wij ook het ‘kleine kerkje’ voor een aantal speciale 
doelen. Omdat de kerkdiensten 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 tweede kwartaal van 2022 is bestemd voor 
Inloophuis ’t Centrum in Woerden. 

 
 
 
  
Kindernevendienst 

Deze kindernevendienst gaan wij het, net als het thema van de jongerendienst, hebben over 
regels. Welke regels gelden er bij jullie thuis en naar wie moet je luisteren? Denk daar maar vast 
over na.  
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Jongerendienst – These Rules 

 

 
 
Zondag is het zo ver! Dan spelen we de grote spelshow: THESE RULES. Het spel waarin iedereen 
een winnaar kan zijn. Mits je je aan de regels houdt. Durf jij het aan kandidaat te zijn?  
 

BE THERE.. and don't mess up. 
 
Kinderbijbels in de Ghanese taal 

Met Pinksteren j.l. was de ZWO/Kerk in Actie-collecte bestemd voor kinderbijbels in 

de Ghanese taal voor kinderen in afgelegen dorpen in Noord-Ghana. Deze kinderen 
leren zo de Bijbel lezen in hun eigen taal. Dat geeft hun, hun families, hun dorpen 
en kerken vertrouwen in de toekomst. Voor € 5,80 kan een Ghanees kind een eigen 

kinderbijbel krijgen. Daarmee leren ze hun eigen taal lezen en kunnen ze hun (vaak 
analfabete) ouders voorlezen. Wij vroegen ons af voor hoeveel Ghanese 

kinderbijbels wij met Pinksteren zouden kunnen zorgen.  
Het blijkt dat deze collecte in totaal € 406,77 heeft opgebracht. Daarvan kunnen we 70 
kinderbijbels voor onze rekening nemen. Wat een geweldig resultaat! Namens de kinderen in 
Ghana: alle gulle gevers hartelijk dank voor hun bijdrage. 

 
Commissie ZWO 
 

 
Word Vriend van ’t Kruispunt. 

Een groep Linschotenaren, de initiatiefgroep Vrienden van ’t 
Kruispunt, wil graag dat er in gebouw ’t Kruispunt meer activiteiten 

gaan plaatsvinden voor alle inwoners van ons mooie dorp. 
Activiteiten die gericht zijn op ontmoeting. 

Veel inwoners kennen het gebouw alleen aan de buitenkant en als 
kerkgebouw.  
De initiatiefgroep Vrienden van ’t Kruispunt heeft tot doel om 
samen met inwoners van Linschoten het gebouw een open 
ontmoetingsplaats te laten zijn door bijvoorbeeld concerten te 
organiseren, sprekers uit te nodigen of een koffieochtend te 

organiseren. Ook kan worden gedacht aan een stilteplek voor 
bezinning of een kaarsje aansteken.  
Nadrukkelijk wordt gekozen voor activiteiten, die los staan van de 

vieringen in het kerkgebouw. Een aantal jaren geleden was in ‘t Kruispunt bijvoorbeeld een 
bijzondere kerstavond met mooie verhalen en prachtige beelden, misschien gaat zo’n avond dit 
jaar weer plaatsvinden.    



 

 

De initiatiefgroep wil in eerste instantie verschillende activiteiten faciliteren. 

Zij kan en wil dit niet alleen doen, maar bij voorkeur samen met inwoners van Linschoten, die 
‘Vriend van ’t Kruispunt’ worden. 
Op zaterdag 29 oktober 2022 wordt voor de Vrienden van ’t Kruispunt een koffieochtend 
georganiseerd; er is dan alle gelegenheid voor ontmoeting en er zal iets worden verteld over de 
geschiedenis van ’t Kruispunt. 
Zet deze datum alvast in je agenda!     
 

Als jij houdt van ’t Kruispunt en uitkijkt naar nieuwe contacten met Linschotenaren kun je voor € 
10,- per jaar Vriend worden. Je ontvangt minstens een keer per jaar een nieuwsbrief. Met dit 
bedrag kunnen activiteiten worden georganiseerd. Ook krijg je als Vriend korting op het bedrag, 
dat je eventueel moet betalen bij bijzondere activiteiten.  
Ten slotte twee vragen: 
1.Wil je Vriend van ’t Kruispunt worden, geef je dan op bij  vriendenvan@kruispuntlinschoten.nl  en 

maak € 10,- over (meer mag natuurlijk ook) op rekeningnummer: NL 72 TRIO 0379 60 30 04 
t.n.v. Prot. Gem. te Linschoten 
2.Heb je ideeën voor activiteiten in het kader van Vrienden van ’t Kruispunt laat het weten aan: 
vriendenvan@kruispuntlinschoten.nl 

Het kan zijn dat je suggesties hebt voor onderwerpen of wilt meewerken aan activiteiten. 
 
De initiatiefgroep bestaat uit: Toinette van Waterschoot, Gert van Jaarsveld, Evert de Jong en Paul 

Keereweer   
 

 Agenda  

 
Zondag 3 juli   10.00 uur ds. P.J. Rebel uit Utrecht Overstapdienst 
 
 
  
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl  
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