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kleur: wit

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
Zondag Exaudi
10.00 uur ds. E. van Katwijk uit Nederhorst den Berg
Ouderling van dienst: Eline Scheper
Organist: Henny Oskam

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 met onze hartelijke groeten naar mw. van der Poel – Pals,
Schagen 13.
Collectes
1e collecte Diaconie ouderenwerk
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
Wanneer ben je sterk en dapper? Als je wint bij een wedstrijdje touwtrekken? Wanneer je in de
engste achtbaan durft? Tijdens de dienst horen we het verhaal van Ruth. Zij maakte de dappere
keuze om haar land te verlaten en om te kiezen voor het geloof dat zij gevonden had. Dat is
anders sterk dan spierballen hebben. Ruth vertrouwde op het geloof en durfde deze reis aan met
God.

Time Out
Volgende week vieren we Pinksteren. We gaan met elkaar in gesprek en aan de slag over de
betekenis van Pinksteren en de gaven van de Geest.
Voor € 5,80 geef je een kind in ons projectland Ghana een Bijbel in de eigen
Ghanese taal
Met Pinksteren vieren we, dat Gods Goede Nieuws de wereld over ging in alle talen.
Nog steeds willen mensen en kinderen uit alle landen de Bijbel in hun eigen taal
kunnen lezen. Daarom komen we dit jaar met Pinksteren in actie voor kinderen in afgelegen
dorpen in Noord-Ghana, die de Bijbel leren lezen in hun eigen taal. Voor €5,80 kan een Ghanees
kind een eigen kinderbijbel krijgen. Dat geeft hen, hun families, hun dorpen en kerken vertrouwen
in de toekomst. Voor hoeveel kinderbijbels zouden wij kunnen zorgen? Zou elk gezin in onze kerk
een kinderbijbel voor een Ghanees kind voor zijn rekening kunnen nemen? Doen jullie mee?
Commissie Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking
Neem met Pinksteren jouw kinderbijbel mee naar de kerk!
In de meeste gezinnen is wel een kinderbijbel aanwezig. We zouden het
leuk vinden, als kinderen (en volwassenen) met Pinksteren hun
kinderbijbels mee naar de kerk nemen. Er staat een tafel voor in de kerk,
waar je je kinderbijbel op kunt leggen. In de kindernevendienst zal ook
aandacht aan de kinderbijbels worden besteed.
Commissie Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking

Agenda
Zondag 5 juni

10.00 uur ds. W.J. van Beek uit Bodegraven Pinksteren

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

