Nieuwsbrief nummer 111

19 t/m 26 juni 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
Maaltijd van de Heer
10.00 uur ds. A. van Alphen uit Haastrecht
Ouderling van dienst: Gerda van Vliet
Organist: Sjaak van der Mel

Time Out
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 25jarig huwelijk naar Albert en Astrid van der Wind–Verkerk, De Duiker 105.
Ook gaan er bloemen vergezeld met de hartelijke felicitaties in verband met hun verjaardag
naar Evert de Jong, Nieuwe Zandweg 6A, en naar dhr. H. Bak, Strick van Linschotenstaat 28.
Er zijn felicitaties voor Hans en Jolanda Dorsman- Boersma. Zij zijn 35 jaar getrouwd.
Collectes
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerk

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
Beste kinderen,
Zondag vieren we in de kerk het heilig avondmaal. Maar wat is dat nu eigenlijk? En waarom vieren
we dat in de kerk? Daar gaan we over nadenken. Tot dan!

Time Out
Deze keer hebben we een bijzondere invulling voor Time Out. Het is namelijk de laatste keer van het
seizoen en daarom gaan we ontbijten met elkaar. Zorg dus dat je nog niet gegeten hebt als je naar
Time Out komt.
Optreden ouderenkoor
Volgende week woensdag (22 juni) komt er een ouderenkoor uit Capelle aan den IJssel voor een
optreden naar ’t Kruispunt. De middag zal met orgelspel worden begeleid door ds. Erick Versloot.
Er zal een korte overdenking gegeven worden door Peter Versloot, hij is geestelijk verzorger in
Capelle.
Graag nodigen wij jullie uit om bij dit optreden aanwezig te zijn. We beginnen om 15.00, inloop
vanaf 14.30 uur. Het optreden is met name leuk voor de ouderen van Linschoten. Voor koffie en
thee (met wat lekkers) wordt gezorgd.
Graag tot volgende week.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Henk Kikkert van de diaconie
Jongerendienst – These Rules

Op zondag 26 juni aanstaande 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?
26 juni 2022 - 10.00u – ds. Bram Maarleveld
BE THERE.. and don't mess up

Speelgoed inzamelen voor Voedselbank
Vrijdag 24 juni kunt u tussen 19.00 uur – 20.00 uur speelgoed brengen in de kerk. Het speelgoed
is bestemd voor kinderen uit gezinnen die van de Voedselbank Montfoort gebruik maken. Een
vakantie zit er voor hen meestal niet in. Daarom vullen we voor 19 kinderen vakantietasjes met
speelgoed. De kinderen zijn tussen de 4 en 12 jaar. Tip: knutseldingen komen vooral goed van
pas.
De diaconie
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 rekening nummer: 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 26 juni

10.00 uur Prop. B. Maarleveld uit Bodegraven

Jongerendienst

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

