
 KerkKlanken  

         Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, mei en juni  2017 
   

 

Steeds armer, steeds rijker 

Een persoonlijke belijdenis van John Newton 

Is er groei in het christelijke leven mogelijk? En zo ja, hoe ziet dat eruit? Op deze vraag is een 
indrukwekkend antwoord te vinden bij de bekende Engelse predikant John Newton (1725-
1807) die in een brief zich in zijn hart liet kijken. Hij laat zien dat groei in het christenleven 
twee dingen betekent: niet alleen groei in zelfkennis (wat een pijnlijke en verootmoedigende 
ervaring is), maar ook groei in de onuitsprekelijke rijkdom van Christus. 

‘Aan het begin van mijn christenleven dacht ik beter te worden en van jaar tot jaar me beter te 
gaan voelen. Ik verwachtte stukje voor stukje alles te verkrijgen wat ik toen verstond onder mijn 
idee van een heilige. Ik dacht dat mijn korreltje genade, door veel ijver en zorgvuldige 
verbetering, na verloop van tijd zou groeien tot een pond. Dat pond, na verder verloop van tijd, 
zou een talent worden en dan, zo hoopte ik, zou het groeien van één talent tot vele talenten. 
Zodat, als de Heere me maar genoeg jaren zou sparen, ik mezelf verheugde met de gedachte dat 
ik rijk zou sterven!  

Maar, helaas, mijn gouden verwachtingen zijn niet meer dan dromen geweest: tot nog toe heb ik 
geleefd als een arme zondaar en ik geloof dat ik ook zo sterven zal. Heb ik dan niets gewonnen 
door de Heere te verwachten? Ja, ik heb dit gewonnen (wat ik ooit graag gemist zou hebben): 
zulke toegenomen bewijzen van de bedrieglijkheid en de verschrikkelijke slechtheid van mijn 
hart, dat ik (…) enigermate geleerd heb wat het betekent als ik zeg: ´Zie, ik ben te gering!´ (Job 
39: 37).  

En, hieraan verbonden, heb ik zo’n ervaring verworven van de wijsheid, kracht en het medelijden 
van mijn Verlosser, de noodzaak, de waarde van Zijn bloed, gerechtigheid, Zijn betrokkenheid en 
voorbidding, (…) dat mijn ziel alleen maar kan uitroepen: Wie is een God als Gij?!  

Dus, als ik kleinere gedachten van mezelf heb en grotere gedachten van Hem dan twintig jaar 
geleden, dan heb ik reden om dankbaar te zijn. Elke gram van deze ervaring 
is bergen van goud waard! (…) Ik was beschaamd toen ik Hem begon te 
zoeken, ik ben nu nog meer beschaamd en ik verwacht het meest beschaamd 
te zijn als Hij straks verschijnt om mijn laatste vijand te vernietigen.  
Maar, o, ik mag me in Hem verblijden, in de wetenschap dat Hij niet 
beschaamd over mij zal zijn!’  

John Newton, Works, vol. 1, pag. 624-625 (vert. M.K) 
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Kerkdiensten en collecten       

 
  

  
 
 

 

 

7 mei 09:30 Dr. A.J. Kunz - Katwijk 1. Kerk en eredienst
18.30 Ds. B.M. van den Bosch 2. St. Ontmoeting

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

14 mei 9.30 Ds. B.M. van den Bosch 1. Diaconie
18.30 Ds. T.L.J. Bos - Waddinxveen 2. De Wingerd

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

21 mei 09:30 Ds. A.C. Kortleve - Veenendaal 1. Kerk en eredienst
18.30 Dr. M. van Campen - Ede 2. Steunfonds Ger. Bond

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

25 mei 09:30 Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en eredienst
Hemelvaartsdag 2. IZB

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

28 mei 9.30 Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en eredienst
18.30 Ds. P. Vermaat - Veenendaal 2. Bond tegen het vloeken

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

4 juni 09:30 Ds. B.M. van den Bosch 1. GZB Pinksterzendingscollecte deelgenoten
1e Pinksterdag 18:30 Ds. M.M. van Campen - Rotterdam-Zuid 2. Plaatselijk Evangelisatie

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

5 juni 09:30 Pinksterzangdienst 1. Diaconie
2e Pinksterdag

11 juni 09:30 Ds. B.M. van den Bosch - voorber H.A. 1. Kerk en Eredienst
18:30 Ds. B.M. van den Bosch 2. Diaconie

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

18 juni 09:30 Ds. B.M. van den Bosch - viering H.Avdm 1. Kerk en eredienst
18:30 Ds. B.M. van den Bosch - dankz H.A. 2. Medische zending

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
Kelken Heilig Avondmaal: St. Friedensstimme

25 juni 09:30 Ds. B.M. van den Bosch 1. Diaconie
18:30 Ds. J.J. van Holten - IJsselstein 2. Plaatselijk Jeugdwerk

3. Uitgang: GZB

Voor informatie over de 'autodienst' (voor wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen), 
kunt u contact opnemen met diaken H.M. Verweij, tel.nr. 434390.
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Verjaardagskalender  
 
In de maanden mei en juni hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag 
te gedenken. 
 
 

2 mei   5 mei    
Gerda Spruit  Mevr. M. Apeldoorn-Pieper  
p/a Strick van Linschotenstraat 89  Meidoornlaan 8  
3461 EE  Linschoten  3461 ET  Linschoten   
 
5 mei  5 mei  
Mevr. A.J. van Dijk-Kastelijn  Dhr. T. Verweij 
Cattenbroekerdijk 11 a  Engherzandweg 37  
3446 HA  Woerden  3461 AE  Linschoten  
  
10 mei  18 mei 
Mevr. J. Bloemheuvel-Zuidam  Dhr. F.S.G. Maassen 
Zuwe Zorgcentrum Groene Woud  Acacialaan 27 
Utrechtsestraatweg 50  3461 EM  Linschoten 
3445 AS  Woerden     
 
18 mei  19 mei  
Mevr. G.van den Heuvel-Wijnen  Mevr. H. Soede-Blok   
Meidoornlaan 40  J. Barneveldstraat 21 L  
3461 EV  Linschoten  3461 GA  Linschoten           
 
25 mei  25 mei 
Mevr. H. Laterveer- van ’t Riet  Dhr. G. van den Heuvel 
Wulverhorst 9  Meidoornlaan 40 
3461 GJ  Linschoten  3461 EV  Linchoten 
 
31 mei  
Mevr. P. Verweij-De Jong   
Engherzandweg 37   
3461 AE  Linschoten                                                                                                                         
                                                                                                                 
2 juni  2 juni  
Mevr. N. v.d. Woude – Van Schaik  Dhr. C. Hoogendoorn  
p/a Weddesteyn  Liefhovendijk 22  
Utrechtsestraatweg 50  3461 EX  Linschoten  
3445 AS  Woerden 
 
10 juni  25 juni 
Dhr. D. Binnendijk  Dhr. B. van Ringelesteyn 
Cattenbroekerdijk 20  Liefhovendijk 46 
3461 BB Linschoten  3461 EX  Linschoten 

 
 
             Namens de lezers van de Kerkklanken hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. 
             Wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe jaar dat voor u ligt.  
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Nieuws vanuit de 
kerkenraad   

 
Als kerkenraad zijn we dankbaar voor het vele werk dat binnen de gemeente plaatsvindt. Het is ons gebed 
dat dit alles mag bijdragen aan de groei van ons persoonlijk geloof en ons omzien naar elkaar.  
In deze uitgave van KerkKlanken willen we weer een aantal actualiteiten met u delen. 

 
 

 

 
Afsluiting winterwerk en gemeentedag  
Na Pasen zijn de meeste activiteiten van het winterwerk afgerond. Sommige 
kringen gaan nog even door. Andere (twee)jaarlijkse activiteiten zijn juist 
druk bezig met voorbereidingen. Dan denken we aan de komende 
gemeentedag, de Tentdagen en de NaZomerMarkt.  
 
Fijn dat zovelen zich hiervoor inzetten en betrokken-zijn bij het gemeente-
werk. In het bijzonder hopen we ook weer velen, jong en oud, te mogen 
ontmoeten tijdens de gemeentedag op Hemelvaartsdag.  
 
In de laatste kerkenraadsvergadering spraken we nog weer eens uit, dat het 
belangrijk is om mensen ook persoonlijk uit te nodigen, om mee te doen. Om 
ook samen te volharden in de weg van het geloof. Doet u daarin mee?  
We hopen net als andere jaren ook weer onze jongelui te ontmoeten, in 
gesprek en rond de sportieve activiteiten.  
 

 

 

 
Afscheid pastoraal medewerker 
April jongstleden heeft ds Kortleve zijn werkzaamheden onder de ouderen in 
onze gemeente afgesloten. Op eigen verzoek is dat op bescheiden wijze 
geweest. Andermaal willen we mede namens onze ouderen onze waardering 
uitspreken voor de jaren dat hij hen trouw bezocht. Onze kerkrentmeesters 
hebben dat namens de kerkenraad ook nog een keer tastbaar gemaakt via een 
afsluitende ontmoeting in de pastorie.  
 
Inmiddels is er ook een advertentie uitgegaan voor een nieuwe kerkelijk 
werker. Daarbij is ons streven iemand te vinden die zowel kan bijdragen aan 
het werk onder jongeren, als bezoekwerk onder ouderen kan verrichten. Het 
helpen inrichten van jeugdpastoraat is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 
 

 

 
 

 
Ambtsdragers en 6-jaarlijkse stemming 
We zijn ook verheugd dat de kerkenraad inmiddels versterkt is met broeder 
Van Hoven. Hij zal zich als wijkouderling richten op de wijk ‘Oude dorp’. 
Voor de laatste vacature is inmiddels een dubbeltal opgesteld. We hopen dat 
de verkiezing van D.V. 9 mei tot invulling van die vacature zal leiden.  
Uw betrokkenheid, in voorbede en aanwezigheid tijdens de verkiezingsavond, 
wordt gewaardeerd. Op diezelfde avond zal ook de 6-jaarlijkse stemming 
plaatsvinden. Daarover vind u elders in deze KerkKlanken meer informatie. 
 

http://www.refdag.nl/img/refdag-201107/dgbrnplus/restrictedOverlay.p
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De 6-jaarlijkse stemming  
 

Laat je betrokkenheid op Gods gemeente in Linschoten zien ! 
 
Tijdens de verkiezing van ambtsdragers en 6-jaarlijkse stemming op D.V. dinsdagavond 9 mei 
 
In de Bazuin is al aangekondigd dat op de avond waarop de verkiezing voor ouderling plaatsvindt, ook 
de zogenaamde 6-jaarlijkse stemming gehouden wordt. We geven hier wat nadere uitleg over deze 
kerkordelijk voorgeschreven stemming. 
 
Maar eerst enkele opmerkingen over de verkiezing van ambtsdragers. Als kerkenraad hebben we 
geestelijk leiding te geven aan de gemeente, geleid door Gods Heilige Geest. Daarvoor is het nodig dat 
er voldoende ambtsdragers zijn om die de bijbehorende taken uit te voeren.  
Het aantal gemeenteleden dat namen indient voor het stellen van dubbeltallen zou veel groter mogen 
zijn. Dat helpt de kerkenraad om afgewogen en gedragen dubbeltallen op te stellen. We gaan u en jou 
hierbij helpen door vooraf briefjes uit te delen bij de uitgang van de kerk waarmee u namen in kunt 
dienen bij de kerkenraad. Belijdende leden van de gemeente kunnen deze indienen, op papier of via 
de e-mail. We hopen hiermee de betrokkenheid bij de verkiezingen van ambtsdragers te vergroten.  
 
Ook willen we u als gemeente informeren en horen over ons voornemen om bij de stemming 
volmachten toe te staan. Om stemmenwerving te voorkomen willen we dit beperken tot gezinsleden, 
met een maximum van 2 volmachten per persoon die stemt. Vervolgens zullen we daar het plaatselijk 
reglement op aanpassen. 
 
Vanaf de volgende stemming maken we tijdens de stemmingsvergadering alleen nog het totaal aantal 
uitgebrachte stemmen bekend, maar niet meer het aantal stemmen per kandidaat.  
 
Wat betreft de verkiezing van ambtsdragers is de grondgedachte in de kerkorde dat de gemeente de 
ambtsdragers kiest. Als kerkenraad vinden we het belangrijk om met elkaar binnen de kerkenraad in 
overweging te nemen wie van de ingediende personen op dubbeltal komen te staan. Door deze 
afweging kunnen we met de pastorale omstandigheden van gemeenteleden rekening houden. Ook 
vinden we het passend vanuit Bijbels perspectief om dubbeltallen te stellen (Hand 1:23).  
 
Bij de 6-jaarlijkse stemming geeft de gemeente door stemming haar 
machtiging aan de kerkenraad om uit de ingediende namen 
dubbeltallen te stellen voor verkiezingen van ambtsdragers. Tot op 
heden is dit gangbaar in de Hervormde Gemeente van Linschoten. 
Op dinsdag 9 mei mag de gemeente zich erover uitspreken of de 
komende 6 jaar ambtsdragers opnieuw op deze wijze gekozen 
worden of dat we kiezen voor het andere model dat de kerkorde ons 
aanreikt, namelijk dat alle namen, die 10 of meer keer ingediend zijn 
op verkiezingslijsten (per type ambt) geplaatst worden. Bij de 
verkiezing worden dan de personen met de meeste stemmen 
verkozen, al naar gelang het aantal vacatures.’ 
 
De kerkenraad spreekt opnieuw haar voorkeur uit voor het opstellen 
van dubbeltallen, en dus het voortzetten van de huidige situatie in 
de Hervormde Gemeente van Linschoten.  
 
Als stemming via dubbeltallen gehandhaafd blijft, dan stelt de kerkenraad wel voor om een aanpassing 
te maken op het plaatselijk reglement. De laatste jaren is het moeilijker gebleken om bepaalde 
specifieke taken binnen de kerkenraad te vervullen. Daarbij denken we aan jeugdouderling, 
jeugddiaken, evangelisatieouderling en scriba. Als we bij zo’n vacature voorzien dat invulling moeilijk 
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wordt, dan zouden we van de kerkordelijke mogelijkheid gebruik willen maken om bij uitzondering 
niet een dubbeltal te stellen uit de ingediende namen, maar een enkelvoudige benoeming te doen. 
Ook dat willen we op D.V. 9 mei aan u voorleggen. 
 
Als u vragen hebt over de 6-jaarlijkse stemming of de verkiezing van ambtsdragers, áárzel niet uw 
vragen te stellen! Tijdens de stemmingsavond zal er ook nog een toelichting zijn, en ruimte voor 
vragen. 
 
Namens de kerkenraad, 
Ard Nieuwenhuizen – scriba Hervormde Gemeente Linschoten. 

 
 

Nieuwsbrief van college 
van kerkrentmeesters 

 

 
 
Nieuw vrijstaand doopvont 
 
Het laten dopen van onze kinderen is één van de hoogtepunten in ons leven.  
Sinds een aantal jaren mogen de kinderen tijdens de dopen naar voren komen en geeft de dominee 
aan de kinderen in eenvoudige taal weer wat de doop nu eigenlijk betekent. Op deze wijze wordt in 
kindertaal aandacht gegeven wat het Heilig sacrament van de doop nu eigenlijk inhoudt. 
Het teken en zegel van de doop betekent dat de HEERE een verbond met ons aangaat.  
 
Om de betrokkenheid van de kinderen hierbij te vergroten is besloten om een vrijstaand doopvont 
aan te schaffen en deze tijdens de doopdienst in het liturgisch centrum neer te zetten. 
We hopen hiermee de zichtbaarheid en de betrokkenheid te kunnen vergroten. 
Nu de diensten ook live worden opgenomen en uitgezonden zal het dopen ook beter zichtbaar zijn.   
 
 
 
Kerkdiensten met beeld en geluid 
 
Eerder hebben we u geïnformeerd over het plan om beeldopname in de kerk mogelijk te maken 
tijdens bijzondere diensten. Inmiddels heeft u wellicht ook al de bordjes bij de ingang van de kerk 
gezien, die u wijzen op deze beeldopname.  
 
Met de nieuwe techniek is het nu ook mogelijk om de kerkdiensten van de Hervormde Gemeente te 
Linschoten te volgen via de website www.kerkdienstgemist.nl. Er is zowel beeld als geluid 
beschikbaar, en e.e.a. is te downloaden.  
 
De diensten zijn ook te benaderen vanaf de eigen website www.hervormdlinschoten.nl en zijn zowel 
live als na afloop gedurende (thans) 1 jaar mee te beleven. Voor wie niet in de gelegenheid is de dienst 
zelf mee te maken, is het nu dus mogelijk om via beeld en geluid betrokken te zijn bij de dienst.  
 
Bij het maken van opnamen wordt altijd geprobeerd om een goed evenwicht te vinden tussen 
zorgvuldigheid in verband met de privacy en betrokkenheid van de kijker met de kerkdienst. Daarvoor 
is een protocol opgesteld. 
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Protocol uitzending 
 
 
1. De uitzendingen van de kerkdiensten van de Hervormde Gemeente te Linschoten uit de Sint 
Janskerk bevatten beeld en geluid. De beelden bevatten in de regel een kort overzichtsbeeld, de 
gebeurtenissen tijdens de dienst in het liturgisch centrum en een beeld van de orgelgalerij.  
 
2. In het kerkgebouw wordt bij de ingangen aan de bezoekers met een bordje duidelijk gemaakt dat de 
kerkdienst wordt opgenomen en integraal beschikbaar is via internet.  
 
3. Er is 1 camera in gebruik die is opgehangen aan de muur tegenover de preekstoel. Deze draaibare 
camera wordt bediend vanuit de bank van de koster en kent een aantal voorkeursstanden die naar 
behoefte worden gebruikt. De basis voorkeurstand is gericht op de orgelgalerij.  
 
4. Personen die de kerkdiensten bezoeken, worden niet in front opgenomen en er wordt niet op 
personen ingezoomd.  
 
5. Personen die absoluut niet in beeld willen komen kunnen in het koor -op de voorste rijen na!- of in 
de zogenaamde “boerenhoek” tegenover de preekstoel plaats nemen.  
 
6. De beelden blijven maximaal 1 jaar beschikbaar via kerkdienstgemist.nl of via de app voor tablet en 
smartphone en worden daarna automatisch verwijderd.  
 
7. Over personen die genoemd worden tijdens de afkondigingen en voorbeden, worden geen details 
vermeld anders dan ook tijdens de dienst vermeld wordt.  
 
8. Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. Gastpredikanten 
worden van te voren op de uitzending gewezen en om instemming gevraagd.  
 
9. Gemeenteleden die belijdenis doen, doopouders, te bevestigen ambtsdragers, koren en andere 
uitvoerenden in een kerkdienst dienen van te voren op de uitzending te worden gewezen en om 
instemming te worden gevraagd. Als er toestemming wordt geweigerd, worden ze niet in beeld 
gebracht.  
 
10. Als er Heilig Avondmaal wordt gevierd, wordt alleen de gereed gemaakte tafel getoond, maar niet 
het deelnemen door de leden.  
 
11. Tijdens het zingen wordt (t.z.t) het psalmbord in beeld gebracht. Dit ter ondersteuning voor de 
luisteraars thuis.  
 
12. Een exemplaar van deze regeling is gepubliceerd op de website en is op te vragen bij de 
kerkrentmeesters.  
 
13. Vragen over of problemen bij onderdelen van de uitzendingen kunnen worden gemeld bij het college 
van kerkrentmeesters of bij de scriba. 
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(T)OP SURVIVAL  
TENTDAGEN 2017  

  
Het is mooi weer, tijd om naar buiten te gaan! Lekker spelen, zingen, knutselen, nieuwe dingen leren 
en avonturen beleven. Kortom, we gaan op survival! Van woensdag 9 t/m vrijdag 11 augustus slaan we 
ons kamp op aan de Nieuwe Zandweg 20 in Linschoten.  
  
Overdag speciaal voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. We gaan liedjes zingen, knutselen, spelletjes 
spelen, pannenkoeken eten en spannende avonturen beleven met Indiana Koos en Kees! 's Avonds zijn 
ook de tieners en ouders van harte welkom in het basiskamp.  
  
Het doel van de tentdagen is om jong en oud, naast de te gekke activiteiten, te laten proeven van het 
geloof en de liefde van de Heere Jezus. Er wordt uitgekeken naar (nieuwe) ontmoetingen en veel 
gezelligheid.  
  
Medewerkers gezocht!  
Zoals elk jaar zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met de opbouw van de tent en/of het 
begeleiden van de kinderen. Binnenkort zullen er aanmeldingsformulieren uitgedeeld worden en 
online beschikbaar zijn.   
    
Nog meer gezocht!  
Voor de knutselopdrachten tijdens de survival hebben  
we nog materiaal nodig.    
  
-houten pallets  
-houten plankjes (25x20)  
-knakworstblikjes zonder etiket  
-schone melkpakken (1 liter)  
-wc-rollen  
  
Deze kunnen ingeleverd worden in de doos die elke 
zondag in de hal van de kerk staat.  
Als we allemaal helpen om dit te verzamelen, kunnen  
we er een (t)opsurvival van maken!  
  
Gebed gevraagd  
De tentdagen kunnen niet worden voorbereid en 
uitgevoerd zonder de hulp van onze God en Vader. Wilt u 
daarom meebidden voor gezegende en goede 
voorbereidingen en voor gezegende en mooie tentdagen, 
waarbij we de kinderen, maar ook volwassenen mogen 
vertellen over wie God voor hen wil zijn en dat Hij ook in 
hun leven wil werken.  
  
Nog meer weten?  
Volg snel onze Facebook-pagina! Via onze pagina kun je 
het laatste tentnieuws lezen en leuke foto’s en filmpjes 
bekijken. Ga naar: facebook.com/tentdagenlinschoten  
  
Contact: tentdagenlinschoten@gmail.com 
  

 

 

 

mailto:tentdagenlinschoten@gmail.com
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Uitnodiging evangelisatiedienst 
 
Op 2e pinksterdag hopen wij u/jou te mogen ontmoeten in de evangelisatiedienst die om 9.30 uur 
begint. Samen met u/jou willen wij dan stilstaan rondom het onderwerp evangelisatie:  
Is er noodzaak om te evangeliseren? Kan ik dat dan ook?  
 
“Hoe dan evangeliseren?” 
Natuurlijk kun je niet in een uurtje, door met elkaar na te denken, opeens een ervaren evangelist 
worden. Maar laat u/jij je daarom niet weerhouden te komen. Want na deze dienst kun je op een 
creatieve manier over het evangelie met een ander beginnen. Je krijgt middelen mee om een gesprek 
te starten en ben je geprikkeld om iemand die God niet kent over Zijn reddende liefde te vertellen.  
 
WIE OF WAT IS NAAR HOUSE? 
De Landelijke evangelisatie stichting Naar House stelt zich primair ten doel het evangelie van de 
redding door Jezus Christus te verkondigen. Ook wil Naar House mensen waarschuwen voor de 
gevaren van (house)muziek en de (house)muziekscene. 
 
Deze doelstellingen probeert de stichting Naar House te realiseren door: 

x Het (laten) bidden voor de activiteiten en de mensen van Naar House.  
x Het houden van evangelisatie-acties bij houseparty’s, stations en winkelcentra.  
x Het voorlichten over (house)muziek en de scene door het verzorgen van presentaties, via 

internet en via verspreiding van (video)materiaal.  
x Het verlenen van nazorg aan mensen naar aanleiding van de acties en de voorlichting. 

 
WIST JE DAT? 
Wist je trouwens dat de Hervormde Gemeente van Linschoten al twee hele actieve evangelisten heeft? 
Joke Pak en Bert van Dijk gaan regelmatig met ons op pad. Om met mensen in gesprek te gaan over 
het christelijk geloof. 
 
KAN IK OOK HELPEN? 
Natuurlijk, vraag bijvoorbeeld eens aan Joke of Bert hoe hun acties verliepen en wat je voor ze zou 
kunnen doen. Misschien vind je het wel leuk om ook eens een keer mee te gaan.  
Of belangrijker nog bid eens voor de acties. Misschien kan je via de predikant en/of kerkenraad wel als 
gemeente bidden voor het evangelisatie werk. Overigens, wil je in jouw gemeente eens een actie 
organiseren op een markt of iets dergelijks?  
Nodig ons gerust uit om te komen helpen. 
 
Maar ook financieel kunt u ons ondersteunen. Al onze medewerkers zijn vrijwilligers, uw financiële 
steun zal daarom uitsluitend voor evangelisatie doeleinden ingezet worden. 
Lopende projecten zijn; Campagne Renesse, waar 32 vrijwilligers een week in Renesse gaan 
evangeliseren, ombouwen en aanschaf kleine bus, aanschaf van Bijbels, overig flyer materiaal en 
nazorgpakketten. Verdere informatie  http://www.naarhouse.nl 
 
Wij hopen u/jij graag te ontmoeten op 2e Pinksterdag in 
de evangelisatiedienst.  
 
Namens de evangelisatiecommissie 
 
 
 
  

http://www.naarhouse.nl/
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Evangelisatie Campagne Renesse 
  
“Dit jaar ga ik de zomervakantie in Renesse doorbrengen. En dat doe ik niet zomaar. Ik ga met Naar 
House mee waar ik samen met andere missionaire enthousiastelingen een evangelisatie campagne ga 
organiseren. 
  
We hebben een prachtige partytent waarop in verschillende talen het evangelie geschreven staat. We 
serveren gratis koffie, thee en pannenkoeken. Het centrum van Renesse wordt bevolkt door duizenden 
jongelui. We staan op een strategisch punt; mensen die geld willen pinnen komen langs onze tent. 
Overdag komen we in contact met de toeristen. De hele avond door zien we tientallen jonge mensen 
rondom de tent. We mogen vaak het evangelie 
uitleggen en met mensen bidden. Vaak heb je 
een heel groepje om je heen staan en de 
gesprekken duren best lang. We mogen vaak 
afsluiten met een gebed en we ontvangen veel 
respect en waardering. Enkelen denken er 
anders over en laten dat weten door krachtig te 
vloeken. Desondanks gebeuren er prachtige 
dingen. We ervaren de kracht van God als we 
Zijn Woord spreken. 
  
U kunt mij op twee manieren helpen:  
1. Allereerst willen we u vragen ons te steunen met gebed. De campagne vindt plaats van 28 juli t/m 4 
augustus. 
2. Misschien kunt u zelf niet mee als evangelist, maar wilt u er dan eens over nadenken om ons 
financieel te steunen!? De evangelisten die op campagne gaan, geven een week van hun eigen vakantie 
op om te gaan evangeliseren. De evangelisten betalen zelf hun eigen verblijfskosten. Hoe mooi zou het 
zijn als we genoeg financiële hulp krijgen waarmee de kosten van de campagne gedekt zouden kunnen 
worden? Dan hoeven de evangelisten die kosten zelf niet ook nog eens te dragen. Alle beetjes helpen 
en zijn meer dan welkom! Het zou dus fijn zijn als u ons wilt steunen met een financiële bijdrage. Dit 
kunt u doen door geld over te maken naar IBAN: NL75ABNA0503873276 t.n.v. Naar House, graag 
o.v.v. campagne Renesse 2017. Of ga naar de website: http://www.naarhouse.nl/naar-house/steun-ons-
financieel.html 
  
Door uw steun in gebed en financiën helpt u mee om het evangelie onder de jongeren in Renesse te 
brengen en daar zijn we heel dankbaar voor!” 
  
Met vriendelijke groet en Gods zegen, 
  
Joke Pak 
  

 
  
 
  

http://www.naarhouse.nl/naar-house/steun-ons-financieel.html
http://www.naarhouse.nl/naar-house/steun-ons-financieel.html
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Kerkschoonmaak 
 
Het is weer tijd voor de kerkschoonmaak. 
Het voornemen is om op 15 mei om  9 uur te beginnen en aangezien vele handen licht werk maken 
zoeken we helpers. U kunt zich opgeven voor een dagdeel of avond. 
 
Het kostersteam, Geurt Apeldoorn, telefoon 421833 
 
 
Gevonden in de kerk 
 
Bij het opruimen van een kast in de Wingerd vonden 
we deze brillen (zie foto). De onderste is een kinderbril. 
En de andere mogelijk ook. 
 
We denken dat ze uit de kerk kwamen, dus ze liggen er 
al even. Toch willen we proberen deze brilletjes bij de 
eigenaar terug te brengen via KerkKlanken.  
 
Ze liggen in de Wingerd. 
Voor info: Corrie Hilgeman, tel. 424783 
 

Thema-avond kerkgeschiedeniskring Tim Keller 

Donderdag 11 mei DV belegt de kerkgeschiedeniskring een avond over 
Tim Keller (1950). In hartje Manhattan, New York,  waar de ene na de 
andere kerk moest sluiten, begon hij in 1989 een nieuwe kerk: de 
Redeemer Presbyterian Church. Inmiddels zitten daar iedere zondag 
bijna zesduizend mensen.  

Zijn eerste boek The Reason for God (In alle redelijkheid), werd 
onmiddellijk een bestseller. In ons land werden er in 2008 1500 
exemplaren in een dag van verkocht. Onlangs ging hij met pensioen 
en kreeg hij een bedankbrief van vijftig Nederlandse dominees vanuit 
de breedte van de protestantse kerk omdat hij hen geïnsprieerd had. 
Iedereen die wil weten waarom Keller zo succesvol is, is welkom.  

We lezen gedeeltes uit boeken van hem. Aanvang 20.00 uur in De 
Wingerd!   

 

Graag wil ik jullie bedanken voor de kaarten en 
bemoedigende woorden die ik mocht ontvangen. 
Wat is het fijn om te mogen ervaren dat er ook voor mij 
en mijn gezin gebeden is.  
De HEERE heeft uit- en doorgeholpen. 

Met vriendelijke groet, Nelly Ockhuijsen 
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van HARTe 
netwerken 

 
Hart4Rwanda 

 
 

Zendingscommissie 
 
Deelgenotenproject Hart4Rwanda 
 

 
Een persoonlijk mailtje van Martin en Marleen: 
  
Graag willen we even een persoonlijk berichtje sturen, dat jullie enorme kaarten ons erg goed hebben 
gedaan. Het was een verrassing! Het was bemoedigend om al die mooie, lieve wensen te lezen. Nog 
elke dag genieten we er overigens van. Alle kaarten hangen op in onze trappengalerij. Verschillende 
keren per dag lopen we er dus langs. 
  
Soms lukt het ons ook om een momentje te vinden om jullie kerkblad te lezen. Ook dat is fijn. Wat 
hebben jullie een leuk verslagje gemaakt van ons reilen en zeilen. 
Verder zagen we dat jullie dit jaar als thema hebben “vreemdelingschap”. Jullie begrijpen dat dit 
thema ons wel aanspreekt. Aan de lijve ervaren we nog steeds elke dag dat we in Rwanda 
vreemdelingen zijn. Gelukkig worden we in onze kerkelijke gemeente hartelijk opgenomen en 
geaccepteerd. Soms weten ze met ons niet zo goed raad en dat is wederzijds. Dat we broeders en 
zusters in Christus zijn, voert de boventoon en dat is het belangrijkst. 
Uit de kerkbode werden we ook even opgescherpt, dat we geen zwervers zijn maar pelgrims. We 
hebben een doel voor ogen. We zijn op weg naar de eeuwigheid om voor altijd met Christus te zijn. 
  
Er staan heel wat zendingsactiviteiten op stapel de komende tijd. We bidden jullie van HARTe Gods 
zegen toe. 
  
Een HARTelijke groet, Martin & Marleen   
 
Overig nieuws van Martin en Marleen ’t Hart 
 
Witte donderdag 
In de Stille week waren er  
elke avond kerkdiensten. Naar  
het voorbeeld van Jezus hebben  
we donderdagavond, de  
predikanten voorop, elkaars  
voeten gewassen.  
Zo ervaren we aan den lijve  
hoe we elkaar kunnen dienen.  
Daarna genoten we in een  
kring van de “Paasmaaltijd”. 
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Goede Vrijdag 
Op Goede Vrijdag komen de 
Memorialweek en de Stille week 
indringend samen. De kerk is 
ontdaan van alle versieringen. Kaal 
en sober en alles gericht op het lijden 
en sterven van onze Heiland.  
 
Waar was en is God in deze vreselijk 
moeilijke weg? Hij was en is nog 
steeds op Zijn plaats. Kracht is Zijn 
hulp. 
 

  
Pasen 
Op Pasen klinkt dan: Jezus leeft, Hij heeft de dood overwonnen. De kerk is vol. De kerk is versierd met 
bloemen. De gordijnen zijn weer terug, maar het 
paars is vervangen door goudgeel.   
 
De bisschop preekt over Ezechiël 37: 1-14. 
Ezechiël ziet een visioen. Hij ziet dorre doods-
beenderen tot leven komen, nadat God hem 
ingeschakeld heeft om te spreken tegen de 
beenderen en later tegen de wind. Met een 
woord worden doden zonder toekomst tot  
leven gewekt. Opstandingskracht is een  
teken van hoop! 
 
Door de genocide liggen op veel plaatsen, waaronder kerken, de skeletten letterlijk opgestapeld. Op 
stille zaterdag zijn op veel plaatsen doden herbegraven en dat na 23 jaar. 
 
Doordat Jezus uit de dood is opgestaan, is er voor Rwanda weer toekomst. Het is indrukwekkend om 
Zijn opstandingskracht zo direct in je eigen leefomgeving te ervaren. Het raakt ons om mensen te 
laten delen in de kracht van Jezus’ opstanding. Dan is er toekomstmuziek… 

 
Pinksterzendingscollecte  

Rondom Pinksteren krijgt u een acceptgiro en brief namens de zendingscommissie. De opbrengst van 
de Pinksterzendingscollecte is bestemd voor ons deelgenotenproject ‘Hart4Rwanda’ van Martin en 
Marleen ‘t Hart.  
 
Als u geen acceptgiro of brief krijgt, kunt u uw gift overmaken onder vermelding van 
Pinksterzendingscollecte 2017. Hieronder volgt het adres en bankrekeningnummer: 

Diaconie Herv. Gem. Linschoten 
Inzake Zendingscommissie 
Rekeningnummer NL27RABO0336358806 

Wij hopen dat u voor hen bidt en hen ook financieel wilt steunen. 
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Terugblik GZB-dag 2017 

De GZB schrijft: Het was op een nieuwe plek, en op een nieuwe datum. Dan is het altijd spannend hoe 
mensen reageren. Zullen ze wel komen? Ze kwamen! De Midden Nederland Hallen zaten bijna 
helemaal vol, wat een zegen. En wat een bemoediging voor de mensen op het podium. Andersom 
inspireerden zij ons ook: wat doen wij voor de mensen om ons heen? “Als jullie allemaal nu eens één 
persoon die nog in het donker leeft bij Jezus brengen, moet je nagaan wat er dan gebeurt!”, zei 
Katharina. En Elizabeth moedigde ons aan: “Kijk eens om je heen, er zijn zoveel mensen die jou nodig 
hebben. Je zult zien wat voor mooie ontmoetingen dat oplevert.” 
We kijken terug op een indrukwekkende dag. We danken God dat Hij ons aan elkaar heeft gegeven: 
christenen overal vandaan. Om elkaar te inspireren en te bemoedigen. Zijn wereldwijde kerk. Waar 
alle mensen welkom zijn: ‘Het Evangelie voor iedereen.’ 

Met vriendelijke groet van de zendingscommissie, 
 
Contactpersonen: Teus Kok (voorzitter) tel. 419177, Arnoud Bosse (secretaris)  tel. 795033, Cora Nap 
(penningmeester) tel. 785302 
 
 
Met het oog op Bevrijdingsdag 
 
Onderstaande artikelen van de Vereniging Oud Linschoten, werd aangedragen door een gemeentelid. 
 
Bevrijding 
 
De hier volgende tekst komt uit ‘Doen te weten’ van mei 1960: officieel orgaan voor de burgers van 
Linschoten en Snelrewaard. De tekst is ondertekend met V, ongetwijfeld dhr. A. Versloot, 
gemeentesecretaris. 
 
Dankt, dankt nu allen God 
met blijde feestgezangen! 
Van Hem is ’t heuglijk lot, 
het heil dat wij ontvangen! 
 
Zo werd uit volle borst gezongen op die gedenkwaardige middag van zondag 6 mei 1945 in het mooie 
kerkje van Linschoten. Niet alleen uit volle borst, maar ook van ganser harte. Er waren zangers die 
hun gevoelens niet de baas konden blijven; tranen stroomden over hun wangen, terwijl zij zongen: 
‘Dankt, dankt nu allen God’. Toch moet een scherp opmerker iets vreemds opgevallen zijn. 
Want een gedeelte van de aanwezigen zong het ‘dankt, dankt’ in het Nederlands, maar een ander 
gedeelte, gekleed in uniformen van de Duitse Weermacht, jubelde dezelfde dankwoorden uit in het 
Duits. 
 
Na dit lied klonk, eveneens tweetalig: ‘Een vaste burg is onze God’, 
hetgeen weer gevolgd werd door vele andere liederen. Steeds voller 
werd het kerkgebouw en steeds krachtiger klonken de jubelliederen, 
begeleid door het mooie en zo klankvolle kerkorgel, dat bespeeld werd 
door … een Duitse soldaat in uniform. De vlag, de Nederlandse 
driekleur, wapperde voor het eerst na vijf duistere jaren weer vrolijk 
van de toren. En de dorpelingen kwamen op die stralende mooie 
zondagmiddag uit hun huizen, gelokt door het klokgelui. De buren 
tikten bij elkaar tegen de ruiten en riepen: ‘Kijk, de vlag waait in de 
toren!’.  
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Men spoedde zich naar buiten om te kijken of het wel waar was en men liep nog veel harder weer naar 
binnen om ook van de eigen woning de vlag uit te steken, de vlag die al vanaf vrijdagavond klaar 
gelegen had, mar die men toen nog niet had durven uitsteken om bloedvergieten op het laatste 
moment te voorkomen, omdat de commandant van de ‘Nederlandse’ SS als een briesende leeuw 
rondwaarde door ons dorp en overal vlaggen had afgerukt en zelfs de heer Verhoek had gearresteerd 
omdat hij op zaterdag gevlagd had. 
 
Maar nu de vlag op de toren en het gemeentehuis gehesen was, was ons dorp binnen vijf minuten één 
vlaggenzee. De mensen groepten op straat samen en werden door het orgelgedreun en gezang 
getrokken naar het middelpunt van het dorp: de Kerk. Enigszins schoorvoetend trad men het 
kerkgebouw binnen en zag daar Hollanders en Duitsers, Linschoters, evacuees uit Mook en Middelaar, 
onderduikers uit Groningen en Noord-Holland, Duitse soldaten en officieren uit Berlijn, Düsseldorf en 
München eensgezind op de galerij en in het schip van de kerk bij elkaar staan, schouder aan schouder 
en met hun lied God danken voor het einde van de ellende, voor de bevrijding, voor alles. Alle leed 
werd op dat ogenblik vergeten. Alle haat en vijandschap raakte op de achtergrond. Hier waren 
uitsluitend schepselen van God, uitsluitend ‘mensen’ die uit de overvloed des harten God in hun lied 
dank brachten voor het einde van de oorlog, voor de bevrijding. En de geüniformeerde Duitse 
organist, een meester op het klavier, speelde ‘Dankt, dankt nu allen God!’ En allen zongen het lied in 
hun eigen taal mee. En allen dankten God! 
Het was zondag 6 mei 1945, de dag der bevrijding voor het dorp Linschoten.     V. 
 
 
Bevrijding in Linschoten - 1945 
 
Onderstaande tekst komt uit het boek van Maarten Reinink: Dagboek voor New York, uitgave Stichting 
Landgoed Linschoten, 2001. Het gezin Reinink verbleef vanaf de zomer 1942 op het jachthuis.  
 
Zaterdag 5 mei 
 
Vanmorgen ging ik even kijken in het dorp of ons dienstmeisje (Woutje Ultee) van plan was te komen. 
Ze was namelijk gisteren niet geweest. Toen ik het dorp inreed… allemaal vlaggetjes en zo. Toeters en 
wat al niet meer. Gauw reed ik door naar de familie De Goederen waar we altijd nieuws krijgen. En ja 
hoor. Nederland, Noord-Duitsland en Denemarken waren overgegeven. 
Maar opeens was het uit met de vreugde op het dorp, want de SS die hier bij ons in de buurt zitten 
(boerderij Parkzicht) kwamen op het dorp en namen alle vlaggen en oranje in. ‘Het is geen vrede, 
alleen wapenstilstand!’ zeiden ze. 
 
Maandag 7 mei 
 
Gisteren feest op het dorp. Officieel de vlag aan de kerktoren en gemeentehuis. Als idioot aangesteld. 
Grote optocht, zingen, allemaal een meisje aan alle armen, nog eens zingen voor de burgemeester, de 
dokter, de smid, ga zo maar door. 
De voedselvliegtuigen waren indrukwekkend: 60 tot 100 meter hoog, donderend geraas als een 
overtrekkend huis. 
 
Dinsdag 8 mei 
 
Vandaag honderden Canadese, Engelse en Amerikaanse auto’s gezien. Canadezen en Irene-Brigade in 
Woerden. Amerikaan in het dorp. Vanavond indrukwekkende kerkdienst van de gereformeerde en 
hervormde gemeente tezamen. Wilhelmus als besluit. Je beseft pas stukje bij beetje wat het betekent, 
bevrijding: laat op straat, je mag zeggen wat je maar wilt zonder vrees voor de gevangenis, het eten 
gaat meer worden, het doelbewuste leven begint weer, alles is anders. 
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Agenda 
 
 1 Mei Collectemunten uitgifte         20.30-21.00 uur 
 7 Mei Koffiedrinken na de dienst  
 8 Mei Christenvrouw – Fietstocht vanaf Supermarkt 19.00 uur 
 9 Mei Verkiezingsavond 20.00 uur 
 11 Mei Kerkgeschiedeniskring – Thema avond 20.00 uur 
 14 Mei Catechese 19+ (Willeskop) ca 20.15 uur 
 15 Mei Kerkschoonmaak 9.00 uur 
 17 Mei Kerkenraadsvergadering         19.45 uur 
 18 Mei Collectemunten uitgifte         20.00-20.30 uur 
 25 Mei Gemeentedag – Doornse Gat   14.00-20.00 uur 
 
 6 Juni Collectemunten uitgifte         20.30-21.00 uur 
 15 Juni Collectemunten uitgifte         20.00-20.30 uur 
 28 Juni Kerkenraadsvergadering         19.45 uur 
 

 

De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 25 juni. Deze zal gelden voor de maanden juli t/m 
medio september.  Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 17 juni  

(per mail: fam.intveld@hetnet.nl, of anders Schagen 2). 
 

 

 
Zet u het ook alvast in uw/ jouw agenda? 

Inzamelmomenten NaZomerMarkt 2017 

We gaan weer beginnen met het inzamelen van goede, bruikbare spullen. Vanaf de 1e zaterdag van 
april tot en met september zijn we elke 1e zaterdag van de maand van 09.30 tot 11.00 uur weer bij de 

schuur van de fam. Verweij, Engherzandweg 37 te Linschoten. 

Op de 2e zaterdag van september van 10.00 tot 15.00 uur,                                                                             
houden we de markt weer op de Hoge Werf te Linschoten. 

Komt u ook weer uw bijdrage brengen? Mocht u ons willen helpen met de voorbereidingen of op de 
marktdag zelf, schroom niet en neem contact met ons op. Wat ons betreft tot ziens! 

Hans & Marjan Vermeulen, Edwin Wubben, Peter Elenbaas, Janneke Beumer-Hilgeman 

P.S: We zijn in samenwerking met de Vereniging Oud Linschoten op zoek naar kleding uit vroegere 
tijd. Thema is ‘Boer, Burgers en Buitenlui’. 

9 september - Hoge Werf - van 10.00 uur tot 15.00 uur 
 

                                     NaZ merMarkt 2017 
 

 

mailto:fam.intveld@hetnet.nl


 
Het is bijna zover!  
Op Hemelvaartsdag D.V. 25 mei is de 4e gemeentedag van onze gemeente! We hopen natuurlijk dat 
u/jij allemaal komt!! We beginnen met een actief gedeelte en daarna gaan we gezellig met z’n allen 
picknicken...  

Om iedereen een actief programma aan te kunnen bieden hebben we vier programma’s gemaakt:  

Naast actief meedoen is er natuurlijk ook de ruimte om gewoon gezellig met elkaar te (zitten) praten… 

Voor dit feest heten we jullie 25 mei 2017 weer van harte welkom in het Doornse Gat! We verzamelen 
tussen 13:45 - 14:15, zodat we 14:30 kunnen starten met het actieve deel. Rond 17:30 gaan we eten 
en om 20:00 is het feest afgelopen. 

Voor het eten van de gemeentedag willen wij een ieder vragen om een picknick klaar te maken en 
mee te nemen naar het Doornse Gat, waar wij ’s avonds met elkaar van deze picknick zullen gaan 
genieten. Kijk daarbij gerust eens in de picknickmand van de buren! Wellicht kun(t) u/jij dan direct een 
vorkje meeprikken... Een paar ideeën van wat u/jij zoal mee kunt nemen: Een heerlijke salade, hartige 
taart, pannenkoeken, vers fruit, wraps, sandwiches, gehaktballetjes,...  

Daarnaast zijn wij op zoek naar mensen die wat lekkers willen bakken voor bij de koffie. Wilt u wat 
bakken? Geef dit dan aan op de achterzijde van dit formulier. 

Wanneer het op Hemelvaartsdag onverhoopt regent, hebben wij een alternatief programma. Hoe dit 
eruit zal zien hoor(t) u/jij tegen die tijd. 

Om een idee te krijgen hoeveel mensen komen, vragen wij u/jou om u/je op te geven via het 
opgaveformulier op de achterzijde. Deze kun(t) u/jij inleveren in de daarvoor bestemde doos in de 
Wingerd of bij één van ons of digitaal. Zie hiervoor de website http://www.hervormdlinschoten.nl. 
Graag uiterlijk 22 mei uw/jouw opgave inleveren!!! 

Omdat echt iedereen welkom is, vragen we geen ‘toegangsprijs,’ wel staat er op de dag zelf 
een giftenpot… 

Wij hebben er heel veel zin in en hopen op uw/jouw aanwezigheid! 

Tot op de gemeentedag! 

Een hartelijke groet, 
Aart-Jan, Annelies, Gerwin, Corine, Jan-Willem, Janneke, Gertjan, Jaap 

Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4

Speurtocht Levend Stratego Volleybal Wandelen

Springkussen Smokkelspel Voetbal Cups

Schminken Springkussen Handbalspel Jeu des Boules

Kleuren

Gemeentedag 
2017

D.V. 25
 mei



Gemeentedag 2017 
Opgaveformulier 

Gemeente zijn' is… 'samenzijn' 
en 'samenzijn' is…. 

'(gezellig) bijeenkomen’ 

Ja, ik/wij komen op de gemeentedag met … perso(o)n(en). 

Naam: ……………………………………………….  
Adres: ………………………………………………. 
Telefoonnummer:  ………………………………….  

We gaan er vanuit dat iedereen mee-eet, mocht u/jij toch niet kunnen dan kun(t) u/jij dit hier 
aangeven. 

      Ik eet/wij eten niet mee 

      Ik bak wat lekkers voor bij de koffie: 
Appeltaart 
Cupcakes 
Cake 
Iets anders… 

      Ik heb … plek(ken) over in de auto 
      Ik heb … plek(ken) in een auto nodig 

      Ik wil graag meewerken als spelbegeleider 
      Ik meld mij aan als EHBO-er voor tijdens de gemeentedag 

Aart-Jan en Annelies Rietveld, Jaagpad 73, 786955  
Gerwin en Corine van der Vaart, Korte Linschoten WZ 13, 460288 
Jan-Willem en Janneke Beumer, Dorpstraat 20, 447429 
Gertjan Veldhuisen, Strick van Linschotenstraat 16 
Jaap van Halen, Jacob Barneveldstraat 95 

Naam Leeftijd Programmakeuze

1

2

3

4

5

6

7


