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Groot is Uw trouw  
 
N.a.v.  2 Timotheüs 2 : 13  'Indien wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet 
verloochenen.'  
 
Op de één of andere manier weet Paulus het in dit gedeelte zo te draaien, dat ik weer verrast word 
door de trouw van onze Heiland. Want wat zal er wel niet volgen op ‘als wij ontrouw zijn’? Je houdt je 
hart vast na de voorafgaande regel: ‘als wij Hem verloochenen, zal Hij ook ons verloochenen’. Maar 
dan blijkt het zo heel anders te zijn! De zin krijgt een genadige wending: ‘Hij blijft getrouw’.  
 

Deze zinnen van Paulus helpen mij af van een te gemakkelijk denken en spreken over de trouw van 
God. Soms heb ik het gevoel dat wij Gods trouw wat al te achteloos accepteren als de 
vanzelfsprekende veronderstelling bij alles wat we doen. Gods trouw aan Zijn kerk, Gods trouw aan 
ons, we vinden het nauwelijks een wonder. Zou God iets anders kunnen zijn dan trouw? We beginnen 
er onze kerkdienst mee, althans als we in het votum de woorden uit Psalm 146: 6 meenemen: ‘Die 
trouw blijft tot in eeuwigheid’. We hebben het over Gods trouw van geslacht tot geslacht rondom de 
doop. Het stempelt onze visie op kerk en gemeente. Is de trouw van God niet de ultieme garantie dat 
Zijn gemeente blijft bestaan tot aan het eind der tijden? 

Maar hoe zit dat dan met Gods trouw, wanneer je kinderen en kleinkinderen ziet afhaken? Is zijn 
trouw wel van geslacht tot geslacht? En kerken die leger worden of leeg komen te staan? Laat Hij Zijn 
kerk echt niet los? Of moeten we eerst vragen naar onze trouw? Me dunkt, het pleit voor Paulus’ 
eerlijkheid en betrouwbaarheid, dat hij na een regel over volharden, regels over verloochening en 
ontrouw schrijft. Hij durft die keerzijde van alle volharding onder ogen te zien. Onze gestalte is er 
zomaar één van ontrouw, van ontrouw aan onze roeping. Wat is er veel menselijk gedoe in de kerk. 
Wat laten we ons vaak vastzetten door eigenbelang, gemakzucht en kleinzieligheden, in plaats van vol 
vertrouwen Christus te volgen. ‘Als wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw’. Iets anders kan zelfs een Paulus 
niet uit zijn pen persen. Zou hij moeten schrijven: ‘Hij zal dan ook ontrouw zijn’? Nee, dat zou spotten 
zijn met alles waar God voor staat. Het is totaal onmogelijk 
dat God of dat Christus Jezus tegen zichzelf zou ingaan. 

Wat komt er tegenover mijn ontrouw te staan? Genadige 
trouw. Onverdiend. Als mijn trouw moet blijken, dan laat ik 
het steeds weer lopen. Hij bewaart echter de trouw. Door 
die genade verrast, rest mij niets anders dan te zingen: 
‘Groot is Uw trouw, o Heer’.   
 
Ds. B.M. van den Bosch 
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9 september 09:30 u Ds. J.J. Verhaar - Krimpen a/d/ IJssel 1. Kerk en Eredienst  
 18:30 u Ds. B.M. van den Bosch 2. IZB project Nieuwegein  
    3. Uitgang: Onderhoud gebouwen  
       

16 september 09:30 u Ds. B.M. van den Bosch  1. Kerk en Eredienst  
   opening winterwerk 2. Plaatselijk jeugdwerk  
 18:30 u Ds. J. de Wit - Jaarsveld  3. Uitgang: Onderhoud gebouwen  
       

       

23 september 09:30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst  
 18:30 u Ds. J.J. van Holten - IJsselstein  2. St. Woord en Daad  
    3. Uitgang: Onderhoud gebouwen  
       

30 september 09:30 u Ds. J. W. Verboom - Groot-Ammers 1. Diaconie  
 18:30 u Ds. B.M. van den Bosch                                 2. Wingerd  
    3. Uitgang: Onderhoud gebouwen  
       

7 oktober 09:30 u Ds. B.M. van den Bosch                                 1. Kerk en Eredienst  
 18:30 u Ds. P.B. Verspuij - Otterlo 2. Kerk en Israel  
   Israëlzondag 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen  
       

14 oktober 9.30 u Ds. B.M. van den Bosch                                 1. Kerk en Eredienst  
 18:30 u Ds. B.M. van den Bosch                                 2. HGJB  
    3. Uitgang: Onderhoud gebouwen  
       

21 oktober 09:30 u Ds. W. Verboom, Harderwijk 1. Kerk en Eredienst  
 18:30 u Ds. G. M. van Meijeren, Hoevelaken 2. Wycliffe bijbelvertalers  
    3. Uitgang: Onderhoud gebouwen  
       

28 oktober 09:30 u Ds. P. Vermaat, Veenendaal 1. Diaconie  
 18:30 u Ds. M. J. Tekelenburg, Reeuwijk 2. Plaatselijk Jeugdwerk  
     3. GZB  
       

Voor informatie over de 'autodienst' (voor wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen),   
kunt u contact opnemen met diaken C. Joosse, tel.nr. 06-41172479   
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Ivm de nieuwe privacywetgeving wordt de verjaardagskalender alleen op papier 
verstrekt. 
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We zijn als kerkenraad 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. Vanuit het ‘samen gemeente-zijn’ willen we graag enkele actualiteiten met u delen. 
 

 

Het Wingerd renovatieplan 
Op de laatste gemeenteavond van 26 juni Jl. hebben Gerwin van der 
Linden en Johan van Essen namens het College van Kerkrentmeesters 
het voorlopige ontwerp omtrent de renovatie van de Wingerd 
gepresenteerd. Arnold Langenberg heeft op deze avond het 
bijbehorende financiële plaatje toegelicht. 
Toch meent de kerkenraad dat er na deze avond nog wat 
onduidelijkheden zijn blijven liggen. Besloten is u, als gemeente, 
daarom uitvoeriger te informeren over de stappen die de laatste jaren 
genomen zijn en de overwegingen daarbij. D.V. zondag 23 september 
kunt u na de ochtenddienst een brief meenemen, waarin u meer 
informatie verstrekt wordt over het vervolgproces en besluitvorming 
rondom de renovatie van ons verenigingsgebouw. 

 

 

Vacatures in de Kerkenraad 
Zoals in de vorige KerkKlanken al werd vermeld, zal er dit najaar weer 
verdergegaan worden met de invulling van de reeds ontstane en 
komende vacatures in de kerkenraad. Aftredend (jan. 2019) en niet 
herkiesbaar is kerkrentmeester Arnold Langenberg. Tevens is (jan. 
2019) diaken Maarten Hilgeman aftredend en niet herkiesbaar. Ook is 
er in juni nog een vacature ontstaan, doordat ouderling Pieter Altena 
zijn ambt helaas moest neerleggen.  
Eind september/begin oktober zullen we u informeren, wanneer namen 
ingediend kunnen worden voor de diverse ontstane vacatures. We 
hopen dat deze spoedig vervuld kunnen worden. Wij vragen uw 
voorbede in dit proces.   

 
 

 

AVG 
Sinds 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie, 
en dus ook onze kerkelijke gemeente, voldoen aan de nieuwe 
privacywetgeving die is opgenomen in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet is in het leven 
geroepen om te zorgen voor een correcte en veilige omgang en 
verwerking van de bij ons bekende persoonsgegevens zoals naam, 
adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, e.d. Op de laatste 
kerkenraadsvergadering is de AVG besproken en en de 
privacyverklaring voor onze gemeente goedgekeurd. Een kopie hiervan 
vindt u op onze website www.hervormdlinschoten.nl. Hierin u kunt lezen 
welke persoonsgegevens binnen onze gemeente worden verwerkt en 
hoe zorgvuldig wij met uw persoonsgegevens omgaan. Ook zijn in deze 
privacyverklaring uw rechten opgenomen; recht van inzage, correctie, 
verwijdering en het herroepen van gegeven toestemming. Voor vragen 
en/of opmerkingen kunt u terecht bij scriba Dirk Zuijderduijn, ouderling-
kerkrentmeester Corné Oppelaar of stuur een e-mail naar 
privacy@hervormdlinschoten.nl. 

Een hartelijke groet, 
namens de kerkenraad,  
Dirk Zuijderduijn, scriba 
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Achter de schermen is in de voorbije maanden hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe 
winterseizoen. We zijn dankbaar voor de vele ontmoetingen en voor de vele vrijwilligers die het jeugdwerk 
handen en voeten geven. Het is ons gebed dat jongeren zich thuis voelen in onze gemeente en ook persoonlijk 
mogen (gaan) ervaren wie Jezus voor hen wil zijn. Maar ook om hen toe te rusten voor het christen-zijn in deze 
wereld. Wilt u het jeugdwerk ook in uw persoonlijke voorbeden gedenken? 
 

 

 

Jeugdwerkbeleid 
In het Beleidsplan 2014-2018 zijn de 4 pijlers en doelstellingen van ons 
jeugdwerkbeleid verder uitgewerkt:  
 

 Jeugd & leren  
 Jeugd & ontmoeten 
 Jeugd & eredienst   
 Jeugd & omzien  
 

 

 

Jeugdraad 
Het jeugdwerk wordt gecoördineerd vanuit een jeugdraad. 
De jeugdraad: 
 adviseert de kerkenraad inzake het beleid voor het jeugdwerk 
 signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen 

daarvoor aan te dragen 
 stelt een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan het 

college van kerkrentmeesters 
 voert het beleidsplan uit 
 zorgt voor toerusting van leidinggevenden 
 begeleidt en coacht de vrijwilligers binnen het jeugdwerk 
 zorgt voor de coördinatie en afstemming tussen de verschillende 

onderdelen van het jeugdwerk 
 evalueert jaarlijks het jeugdwerk 

 

Meer weten over de opzet en taken van de jeugdraad? Neem hierover 
contact op met één van de leden van de jeugdraad.   
 

 

 

Samenstelling jeugdraad 
De jeugdraad bestaat uit de volgende personen: 
 voorzitter  Rob van Butselaar  
 secretaris  Theo van Vliet    
 penningmeester  Martijn Kool  
 pr & communicatie  Vacature  
 coördinator Jeugd & leren  Tera Voorwinden   
 coördinator Jeugd & omzien Vacature  
 coördinator Jeugd & ontmoeten (basisschool) Vacature  
 coördinator Jeugd & ontmoeten  (12+) Scheltine de Jong 
 coördinator Jeugd & eredienst Vacature 
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Afscheid: 
Eind van het seizoen hebben we afscheid genomen van: 
 Agnes Crum (Zondagsschool Samuel) 
 Alida van Setten (Tienerclub Joy) 
 Cees Joosse (Jeugdraad, jeugddiaken) 
 Corine in ‘t Veld (Zondagsschool Samuel) 
 Esther Verduijn (Jeugdraad, catecheseteam) 
 Klarinda Vroege (Catecheseteam) 
 Gerrit-Jan Maris (Catecheseteam) 
 Gerwin van der Linden (Tienerclub Joy) 
 Lydia Kok (Zondagsschool Samuel) 
 Mike van Ballegooijen (Jeugdraad) 
 Theo van Vliet (Jongensclub Daniel) 
 Judith van Dijk (Meisjesclub Mirjam 1) 
 
Geweldig dat jullie in de afgelopen jaren tijd hebben willen investeren in 
de jongeren van onze gemeente. Veel dank daarvoor en Gods zegen in 
alles toegewenst! 
 

 

We heten welkom: 
 Juriën Stam (Catecheseteam) 
 Rick Smaling (Catecheseteam) 
 Ernst-Jan Langerak (Catecheseteam) 
 Annemieke Langelaar (Zondagsschool Samuel) 
 Vijaja van der Veen (Zondagsschool Samuel) 
 Ard Nieuwenhuizen (Zondagsschool Samuel, tijdelijke  

 vervanging Annemarie de Ruijter) 
 Klarinda Vroege (Tienerclub Joy) 
 Cora Nap (Tienerclub Joy) 
 Theo van Vliet (Jeugdraad, jeugddiaken) 
 Scheltine de Jong (Jeugdraad, coördinator 12+) 
 Wilma de Regt (Meisjesclub Mirjam 1) 
 
Fijn dat jullie je willen inzetten om (de doelstellingen van) het jeugdwerk 
handen en voeten te geven. Gods zegen daarbij toegewenst! 
 

 

 
 

Vacatures 
Op dit moment hebben we nog de volgende vacatures: 
 1 jeugdwerkleider (Tienerclubs Joy) 
 1 jeugdwerkleider (Tienerclub Manna)  
 4 Jeugdraadsleden (Coördinator Jeugd & Ontmoeten (12-) 

 (Coördinator Jeugd & Omzien) 
 (Coördinator Jeugd & Eredienst) 
 (PR & Communicatie) 

 2 juffen of meesters  (Zondagsschool) 
  
Het is ons gebed dat de overige vacatures ook spoedig ingevuld zullen 
worden. Iets voor jou? Laat het ons weten! 
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Opening winterwerk 
D.V. zondag 16 september 2018 is de opening van het winterwerk. 
Onderstaand het programma op hoofdlijnen: 
 
09.30 uur         Kerkdienst rondom het thema ‘ Met hart en ziel ‘ 
10.45 uur         Koffie met taartenbuffet 
11.30 uur         -deelprogramma- Jongeren (16+) en ouderen 
 -deelprogramma kinderen basisschool 
 -deelprogramma- tieners  
12.30 uur Sing-in in de kerk  
13.00 uur         Gezamenlijke maaltijd 
14.00 uur        Sluiting 
 
Opgeven kan via het opgaveformulier op www.hervormdlinschoten.nl.  
 

 

 

Jaarthema 2018-2019 
God leren liefhebben - en dat ‘oefenen’ door het aanleren van nieuwe 
gewoonten die horen bij een leven met Hem. Daarover gaat het nieuwe 
HGJB-jaarthema ‘Met hart en ziel!’ voor 2018/2019.  
 
Op de site van de HGJB vinden jullie alle achtergrondinformatie. 
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Coördinator:  Tera Voorwinden 
 
De leerroute binnen de gemeente start vanaf ca. 3 jarige leeftijd en loopt door tot het moment van 
geloofsbelijdenis. We onderscheiden daarin de volgende fasen:  
 
 
 
 
 
De jongeren van onze gemeente ontvangen na de geboorte het teken van de heilige doop. God gaat een 
verbond met hen aan. De ouders/het gezin zijn als eerste verantwoordelijk om hun kinderen vanuit dit 
verbond op te voeden. Dat kan op allerlei manieren. Heel eenvoudig door hun eigen geloof voor te leven, 
maar ook heel concreet door heel vroeg al actief met hun kinderen bezig te zijn met Bijbellezen, bidden, 
zingen, enz. Geloofsopvoeding thuis is van levensbelang voor kinderen en voor de gemeente. De 
leidinggevenden van het jeugdwerk mogen daarnaast helpen om de doop te beantwoorden. Tenslotte 
hebben we ook als gemeente de verantwoordelijkheid voor onze jongeren om hen vanuit het verbond voor 
te leven. Door gebruik te maken van het materiaal van de HGJB wordt er naar gestreefd een rode 
draad/thema te hebben in de verschillende groepen. 
 

  
 

 

Bovenbouw crèche 
Doelgroep zijn de 3-4 jarigen, waar bijbellessen (eenvoudige 
bijbelvertellingen) worden gegeven en kinderliederen worden gezongen 
om jonge kinderen te laten ontdekken Wie God is en de liefde van Jezus. 
Daarnaast worden ingroeilessen gegeven, die bedoeld zijn om jonge 
kinderen de opstap te laten maken naar de kerkdienst.  Het crècheteam 
maakt gebruik van de HGJB-methode ‘Opstap’.  
 
Tijd: Zondagmorgen tijdens kerkdienst (wekelijks) 
Coördinatie: Lisette Langenberg, Marja van Vliet en Anja Doornenbal  
 

 

 
 

Zondagsschool 
Doelgroep zijn de kinderen van de basisschool (groep 1 t/m groep 6).  
Het doel is om Gods Woord op eenvoudige wijze aan de kinderen door te 
geven. Wekelijks wordt een tekst en/of een psalm geleerd. De geleerde 
psalm wordt als eerste psalm ’s morgens in de kerkdienst gezongen.  
De zondagsschool maakt gebruik van het lesmateriaal van de Hervormde 
Zondagsscholenbond. 
 
Tijd: Zondag 14.30 - 15.30 uur (wekelijks vanaf 23-09) 
Leiding:  Groep 1+2:  Ard Nieuwenhuizen & Vijaya van der Veen 
 Groep 3+4: Kees de Jong & Anita van Essen 
 Groep 5+6: Annemieke Langelaar & vacature 

Doop Bovenbouw 
crèche 
3-4 jaar 

Zondags-
school 
4–9 jaar 

Kinder 
catechese 
10- 11 jaar 

Tiener 
catechese 
12-15 jaar 

Jongeren 
catechese 
16-18 jaar 

19+ 
catechese 
19-25 jaar 

Geloofs- 
belijdenis 
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Zondagsschool | Kindercatechese 
Doelgroep zijn de kinderen van de basisschool (groep 7 en 8). In deze 
leeftijdsgroep liggen grote kansen om te leren doordat hoofd en hart voor 
een kind nog dicht bij elkaar liggen (eenheid van leven).  
De kindercatechese is gericht op de basisbeginselen van het geloof: het 
leren van de Bijbelboeken, het Onze Vader, de namen van de discipelen, 
de volgorde van de scheppingsdagen, de sacramenten, de christelijke 
feestdagen, etc. De kindercatechese wordt verzorgd door de 
Zondagsschool, waarbij gebruik gemaakt wordt van de HGJB-methode 
‘On-Track’. 
 
Tijd: Zondag 14.30 - 15.30 uur (wekelijks vanaf 23-09) 
Leiding: Josanne van Aalst & André de Ruijter 
 

 

 

Tienercatechese 
Waar de kindercatechese is gericht op kennisoverdracht, is de catechese 
voor tieners van 12-15 jaar (groep 1 t/m 4 voortgezet onderwijs) gericht 
op het relationele aspect van het leren. Het is van groot belang dat de 
Heidelbergse Catechismus steeds weer “voorbij komt”, zodat de inhoud (in 
ieder geval de grote lijnen) steeds meer eigen wordt gemaakt. Dit geeft 
het eigen geloof belijning, vastheid, vorm en diepte. Het is ook van groot 
belang vanwege allerlei geloofsvoorstellingen, die op onze jongeren af 
komen. Voor de tienercatechese wordt gebruik gemaakt van de HGJB-
methode ‘Follow Me’. 
 
Tijd: Maandag 19.00 – 20.00 uur (wekelijks vanaf 17-09) 
Catecheseteam:  Ds B.M. van den Bosch, Juriën Stam, Ernst-Jan Langerak 
 Marjan van Butselaar, Rick Smaling en Wim van Setten. 
 

 

 

Jongerencatechese 
De jongerencatechese voor jongeren van 16 t/m 18 jaar richt zich meer op 
het discipelschap, het volgen van Jezus. Voor de jongerencatechese wordt 
gebruik gemaakt van de HGJB-methode ‘Follow Me Next’.  
 
Tijd: Maandag 20.30 – 21.30 uur (wekelijks vanaf 17-09) 
Catecheseteam:  Ds B.M. van den Bosch, Sjaak van der Mel en  

Tera Voorwinden. 
 

 

 

19+ catechese 
Voor degenen die drie jaar Follow Me Next hebben gevolgd en nog geen 
belijdenis willen gaan doen of daar nog over na denken, is er weer eens 
per maand de 19+ catechese. We starten op zondag 16 september om 
20.15 uur. Het is ook mogelijk om zowel belijdenis- als 19+ catechese te 
volgen. We zien weer uit naar mooie avonden met onze ‘oudere’ 
jongeren. 
 
Tijd:  Zondagavond (maandelijks) om 20.15 uur 
Plaats:  Fam. Voorwinden, Willeskop 73 Montfoort.  
Catecheseteam: René & Tera Voorwinden,  
  Justin de Jong en Dirk Zuijderduijn 
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Belijdeniscatechese 
Belijdeniscatechisatie is een voorbereiding op het doen van 
geloofsbelijdenis. Belijdenis doen is niet afhankelijk van een bepaalde 
leeftijd. Sommigen willen dat al in de tienerjaren en anderen doen het op 
latere leeftijd. Nadat je deze catechese gevolgd hebt, ben je niet verplicht 
om belijdenis te doen. Die stap doe je niet automatisch. Je hebt 
nagedacht, je doet het weloverwogen.  
 
Belijdenis van het geloof doen is een vorm van kleur bekennen. We 
kunnen tegenover God niet neutraal blijven. Hij wil een relatie met je 
opbouwen. Tijdens de belijdeniscatechisatie verdiepen we ons in wat we 
geloven, het belang van de christelijke gemeente waar je deel vanuit mag 
maken en de relatie tussen belijdenis doen en het voeren van het heilig 
avondmaal.  
 
Het afleggen van geloofsbelijdenis houdt in:  

 een be-amen van de Heilige Schrift als het Woord van God;  
 een instemmen met de belijdenis van de kerk;  
 een toegang vragen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal;  
 een uitspreken van de wil om mee te werken aan de opbouw van de 

gemeente.  
 
De belijdeniscatechese wordt gegeven door de predikant.  
Inloopavond op D.V. vrijdag 21 september vanaf 20.30 uur in de pastorie. 
Daar worden definitieve afspraken gemaakt voor het nieuwe seizoen. 
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Coördinator (doelgroep basisschool):    Vacature 
Coördinator (doelgroep voortgezet onderwijs): Scheltine de Jong 
 
In deze pijler van het jeugdwerk valt het clubwerk. In het clubwerk onderscheiden we de volgende fases:  
 
 
 
 
 
Doelstelling van het clubwerk is het bieden van een plek aan jongeren in onze gemeente waar zij vertrouwen 
in hebben en die vertrouwd voor hen is. Een plek waar zij zich serieus genomen voelen, zoals ook Jezus de 
kinderen serieus nam en tijd voor hen vrij maakte. Een plaats waar ze een rol vervullen en waar ze worden 
aangesproken op hun eigen niveau. Een plek waar de Bijbelverhalen betekenis in krijgen het leven van 
jongeren en waar zij ruimte krijgen om te groeien in discipelschap, leren om te leven als christen in deze 
wereld en hun verantwoordelijkheid in de christelijke gemeente in te nemen. 
 

  
 

 

Onderbouw crèche 
Doelgroep zijn de 0-3 jarigen. Op de crèche is er een plaats voor de 
jongste kinderen van de gemeente, zodat de ouders naar de kerkdienst 
kunnen gaan. Tijdens de crèche worden de kinderen bezig gehouden met 
speelgoed en er wordt bij tijden ook een Bijbelse tekening gemaakt.  
 
Tijd Zondagmorgen tijdens kerkdienst (wekelijks) 
Coördinatie: Lisette Langenberg, Marja van Vliet en Anja Doornenbal 
 

 

 
 

Kinderkoor Emanuël 
Houd je ook van zingen en bewegen? Kan jij ook niet blijven zitten als je 
een vrolijk lied hoort? Dan is het kinderkoor wat voor jou! Samen met 
andere kinderen zingen wij elke maandagmiddag van 16.30-17.15 uur in 
de Wingerd. We beginnen op D.V. maandag 24 september 2018. 
Ben je nieuwsgierig? Kom kijken en meezingen bij Kinderkoor “Emanuël” 
 
Dirigente: Angela Strubbe 
Bestuur:  Marja van Vliet, Annemieke Langelaar, Paulina van Hoven en 

Jacolien van Dijk 

 
  

Onderbouw 
crèche 
0-3 jaar 

Kinderkoor 
 
4–12 jaar 

Kinder 
clubs 
8- 11 jaar 

Tiener 
clubs 
12-15 jaar 

Jeugd-
vereniging 
16-25 jaar 
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Kinder- en tienerclubs 
 Jongensclub David (groep 5+6 basisschool):  

Tijd: Donderdag 18.45 – 20.00 uur (even weken) 
Leiding:   Justin de Jong, Sander Ockhuysen en Gertjan Veldhuizen 
 

 Meisjesclub Mirjam I (groep 5+6 basisschool):  
Tijd: Donderdag 18.45 – 20.00 uur (even weken) 
Leiding:   Greta Kamphof, Wilma de Regt, Petra van Halum en  
  Lida Bakker 
 

 Jongensclub Daniël (groep 7+8 basisschool): 
Tijd: Donderdag 19.00 – 20.15 uur (oneven weken)  
Leiding:  Jan Willem Beumer en vacature   
 

 Meisjesclub Mirjam II (groep 7+8 basisschool): 
Tijd: Donderdag 19.00 – 20.15 uur (oneven weken)  
Leiding:  Wilma Wesseling, Bep Verweij en Thirza van der Ree 
 

 Tienerclub Joy (voortgezet onderwijs, groep 1+2): 
       Tijd: Vrijdag 19.30 – 21.00 uur (even weken) 
       Leiding:  Klarinda Vroege, Cora Nap en vacature. 
 
 Tienerclub Manna (voortgezet onderwijs, groep 3+4): 
       Tijd: Vrijdag 19.30 – 21.00 uur (even weken) 
       Leiding:  Warno Ruting, Bart Broekhuizen en vacature. 
 

 
 

 

Club Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Maart April 
David 
Mirjam I 

20 4, 18  1, 15, 29 13 10, 24 7, 21 7, 21 4 

Daniël 
Mirjam II 

27 11 1, 8, 22  6 3, 17, 31 14 7, 14, 28  11 

Joy 
Manna 

21 5, 19 
(kamp)  

2, 16, 30 14  4, 11, 25 8, 22 8, 22 5 
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Jeugdvereniging 
Voor jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar is er in het winterseizoen één 
keer per twee weken JV op zondagavond. De avond bestaat uit twee 
delen: een bezinnend gedeelte en een ontspannend gedeelte. Daarnaast 
is er één keer per seizoen een JV-weekend.  
 
Doelstellingen:  
 Jongeren ondersteunen in het komen tot geloof en de 

geloofsontwikkeling, basis leggen om staande te blijven in de wereld 
van vandaag  

 Een plek bieden waar jongeren zich thuis voelen  
 
JV-Bestuur:  Arno de Haan en Annelies Rietveld  (voorzitters) 
  Marlinde Verweij, Coen van der Ree, Anouk van der  
  Veen, Gerben Langerak en Leonie de Regt. 
  
1e JV avond:  zondag 9 september 2018 en vervolgens  
  zondag 23 september | 7 oktober  en  
  19-22 oktober JV Weekend. 
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Coördinator: vacature 
 
De zondagse eredienst is een dienst voor heel de gemeente, jong en oud. Allerlei draden van gemeente-zijn 
komen hier samen in de ontmoeting met God in Woord en Sacrament. Via de erediensten en de prediking 
kan een groot aantal jongeren worden bereikt.  
 
Om dit bereik zo groot mogelijk te doen zijn is er aandacht voor:  
 kinderen en jongeren in de prediking.  
 begrijpelijk en eigentijds taalgebruik door de predikanten.  
 praktische invulling van de prediking. Jongeren willen graag voorbeelden waarmee ze iets kunnen.  
 voor de allerkleinsten is er een kleurenplaat ter ondersteuning van de preek.  
 het houden van (bijzondere) diensten, gericht op kinderen en jongeren en waarin jongeren ook een 

actieve inbreng hebben. 
 

  

  

De planning voor de overige jeugddiensten in 2018/2019 wordt in het  
4e kwartaal ’18 afgerond. 
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Coördinator: vacature 
 
In deze pijler van het jeugdwerk valt het jeugdpastoraat en jeugddiaconaat.   
 
Doelstellingen van het jeugdpastoraat zijn: 
 Plaats voor persoonlijk gesprek met jongere  
 Toerusting van het persoonlijk geloof  
 Jongeren, voor zo ver dat mogelijk is, bij Christus brengen  
 Pastorale plek voor elke situatie   
 
Doelstelling van het jeugddiaconaat is jongeren bewust maken van de verantwoordelijkheid om oog te 
hebben voor de mensen om ons heen en de wereld waarin wij leven. Dat doen we o.a. door deelname om-
het-jaar aan het HGJB-project. Het inzamelen van geld voor projecten is op zich weer een mogelijkheid van 
leren en ontmoeten voor jongeren, in wisselwerking met de rest van de gemeente. 
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Op zondag ook naar school? 
Ja, dat had je misschien niet direct verwacht. 
Maar op zondag gaan wij ook naar school. Om 
14.30 uur is het een drukte van belang. Ouders 
brengen hun kinderen weg of de kinderen 
komen zelf. Een uur later worden ze weer 
opgehaald of gaan ze zelf weer naar huis. 
 
Wat doen wij allemaal? 

Tijdens het zondagsschooluur wordt er uit de Bijbel verteld, een nieuwe psalm geleerd, een puzzel of een 
spel gedaan en door de kleinsten een kleurplaat gekleurd. Alle kinderen ontvangen een verwerkingsboekje. 
In dit boekje vind je voor iedere week een nieuwe opdracht, puzzel, lied en een samenvatting van het 
vertelde verhaal. 
 
Wie zijn er welkom? 
Ben je tussen de 4 en 12 jaar, dan ben je van harte welkom. Er zijn 4 groepen, ja het lijkt een beetje op 
school. Als je in groep 1 of 2 zit, dan kom je in klas 1 bij juf Viyaja en meester Ard. Zit je in groep 3 of 4, dan 
kom je in klas 2 bij meester Kees, juf Anita en …  Als je in groep 5 of 6 zit, dan kom je in klas 3 bij juf 
Annemiek en … Zit je in groep 7 of 8, dan kom je in klas 4 bij juf Josanne en meester André. 
 
Waar is het? 
De zondagsschool wordt gehouden in de Wingerd, dat is het gebouw naast de kerk. Het is iedere zondag van 
14.30-15.30 uur. 
 
Daar wil ik meer van weten! 
Geen probleem. Kom gewoon eens een keertje kijken. Je bent van harte welkom vanaf zondag 
D.V. 23 september. En neem je broertje of zusje, vriendje of vriendinnetje, neefje of nichtje gewoon mee. 
Ook die zijn van harte welkom. Hopelijk tot de eerste keer op de zondagsschool! 
 
Ook bij opening winterwerk op 16 september zullen wij er zijn, tot dan! 

 
Kinderkoor Emanuel 
 
Houd je ook van zingen en bewegen? Kan jij ook niet blijven zitten als je muziek hoort? Dan is het 
kinderkoor echt iets voor jou! Kinderen vanaf groep 2 zijn van harte welkom. 
 
We beginnen op: 

D.V. maandagmiddag 24 september 
van 16.30 uur tot 17.15 uur 

in de Wingerd. 
 
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! 
Ook dit seizoen is Angela Strubbe onze dirigent. 
Met elkaar hopen we op een heel fijn, mooi en muzikaal seizoen! 
 
Hartelijke groet van het kinderkoorbestuur, 
Marja van Vliet, Jacolien van Dijk, Paulina van Hoven en Annemieke Langelaar 
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Opzetten Jeugdpastoraat 
 
Wat meer op de achtergrond en in vergaderingen van de jeugdraad is in de afgelopen periode 
nagedacht over het structureel opzetten van Jeugdpastoraat. We zijn gezamenlijk gekomen tot de 
volgende missie en visie:  
Missie: Samen gemeente van Jezus Christus zijn en groeien in geloof en omzien naar elkaar 
Visie: Veilige plek 

In de Bijbel zien we dat Jezus zorg heeft voor de jeugd en naar Zijn voorbeeld willen we 
binnen de kerkelijke gemeente omzien naar de jeugd en hen een veilige plek bieden om te 
komen met levens- en geloofsvragen.  
Meeleven 
We willen met de jeugd meeleven en voor hen bidden in vreugde en verdriet, omdat ook zij 
een onderdeel zijn van het lichaam van Christus. Als jeugd en volwassenen hebben we 
elkaar nodig om een gezonde(n) gemeente te zijn. 
Ontmoeting 
In deze wereld wordt er veel van onze jeugd gevraagd. Daarom is het goed als ze andere 
christenen kunnen ontmoeten om samen te zoeken naar antwoorden op de vraag wie zij 
mogen zijn en worden voor Gods aangezicht.  
 

Dit zijn mooie woorden, die vragen om een concrete vertaling binnen de gemeente. Om de zorg 
voor de jeugd samen met het jeugdwerk goed te verzorgen en te borgen is een kernteam 
jeugdpastoraat gestart. Het team staat open voor ideeën en wensen dus spreek de leden gerust 
eens aan. Dit team bestaat nu uit de volgende personen: 
Greta Kamphof (geeft ook leiding aan een meisjesclub), Arie Kool (ook deel van PPT team) 
Ernst Jan Langerak (gaat deel uitmaken van het catechese team), Lenny Oosterom (als pastoraal 
werker/deel van de jeugdraad). 
 
In het kader van mijn studie heb ik onderzoek gedaan naar jeugdpastoraat in Linschoten. Mijn studie 
is inmiddels afgerond en de bevindingen van het onderzoek kunnen worden gebruikt bij het 
vormgeven van de zorg aan de jeugd. U bent daar wellicht nieuwsgierig naar en daarom hoop ik 
het t.z.t. te presenteren in de gemeente.  
Ik heb mijn onderzoek geschreven onder de titel: ‘Zul je veel van ze houden?’ Dat mag het 
uitgangspunt zijn, want de liefde van Christus dringt ons. Hier ligt de basis van het omzien naar de 
jeugd. Zoals Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 2: vers 8 “Wij waren zo vol verlangen naar u dat wij 
graag met u niet alleen het Evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief 
geworden was.” Liefde voor de ander, liefde voor de jeugd is de basis van het omzien naar elkaar. 
Je deelt niet alleen het evangelie, maar wil ook jezelf aan de jongeren van de gemeente geven. 
Daar kan iedereen in zijn of haar omgeving een begin mee maken. 
 
Catechese 
Om contact te houden met de jeugd ga ik zelf ook meedraaien in het catecheseteam van Follow 
me. We zijn blij en dankbaar dat zoveel jongeren de catechese bezoeken. Samen gaan we ons best 
doen om de leersituatie daar zo optimaal mogelijk te maken. We vragen hiervoor uw gebed en 
steun. 
 
Ouderenpastoraat 
Inmiddels heb ik (bijna) alle gemeenteleden van boven de vijfenzeventig jaar bezocht en ik heb me 
daar welkom gevoeld. Rondom het leven en geloof zijn mooie gesprekken gevoerd. Mocht u 
behoefte hebben aan een gesprek, neem dan gerust contact met mij op. 
 
Een hartelijke groet, Lenny Oosterom, tel: 06-46491470 
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Jonge Lidmatenkring 
 
Wij vormen een kring die vooral bestaat uit jonge lidmaten van de gemeente, zoals onze 
kringnaam al zegt. Meestal komen we eens in de drie weken 's avonds bij elkaar. Dan 
behandelen we een hoofdstuk of gedeelte uit een boekje. We zijn gewend om eerst een stuk 
uit de Bijbel te lezen en daarna de toepassing te zoeken op het dagelijks leven. 
 
De avonden worden geleid door middel van een rouleersysteem. Vaak wordt aan het eind van de 
avond bepaald bij wie en wanneer de volgende avond plaatsvindt. Voel je welkom om je aan te 
sluiten of een keer te komen kijken!  
 
Voor verdere vragen kun je contact opnemen met Annemarie Stam door te mailen naar 
annemariew95@hotmail.com of een whatsapp te sturen naar 06-31230176. 
 

 
 
De ‘Jongerenkring’ 
 
Onze kring heet van oudsher de 'Jongerenkring'. In de praktijk zijn wij meegegaan met de tijd 
en bevindt de leeftijd van onze kringleden zich in de tweede helft van de 20 tot begin 40. We 
zijn een diverse groep en komen elke twee weken bij elkaar om aan de hand van een boekje 
bijbelstudie te doen, met elkaar te zingen en te bidden.  
 
We proberen daar omheen soms ook bezig te blijven met thema's door 'opdrachten' voor 
tussen de studies door. Verder leven we mee met elkaars 'wel en wee' en dat maakt het tot 
een leuke en op elkaar betrokken groep.  
 
Nieuwe mensen zijn van harte welkom en zullen we met open armen ontvangen, dus voel je vrij 
om contact op te nemen! Pauline & Aart-Jan Plaisier, aartjanplaisier@hotmail.com of 06-
52697558. 
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Gemeente Bijbelkring 
 
De Gemeente Bijbelkring wil zich komend seizoen ook weer gaan verdiepen in de Bijbel. Als 
kring richten we ons in de eerste plaats op het begrijpen van het bijbelgedeelte dat we 
bespreken, om dat dan te vertalen naar de praktijk van ons leven.  
 
Iedereen is welkom ongeacht leeftijd. We staan open voor nieuwe kringleden. Als je een keer 
de sfeer en invulling wilt proeven, kom dan gewoon een keer langs. Als je dat vooraf aangeeft 
bij één van onderstaande contactpersonen, dan kunnen we ervoor zorgen dat je het 
Bijbelgedeelte weet dat aan de beurt is, en eventueel het materiaal dat we ernaast houden. Als 
hulpmiddel gebruiken we materiaal van ‘Wat zegt de Bijbel?’. Van harte welkom! 
 
De avonden worden om de drie á vier weken gehouden in “De 
Wingerd”. De data spreken we telkens in onderling overleg af. In 
de praktijk kwam dinsdagavond meestal het beste uit (van 20.00 
tot 22.00 uur). Maar de dag is niet bij voorbaat een vaststaand 
gegeven. 
 
Dit seizoen willen we starten met de brieven van de apostel 
Johannes. De eerste avond is op D.V. dinsdag 18 september. Die 
avond willen we dan starten met 1 Joh 1. Ook dit seizoen hopen 
we verrassende dingen te ontdekken, en te leren over Gods grootheid en Zijn weg met ons als 
mensen. 
 
Voor meer informatie: Lida Bakker (lida.bakker@ tiscali.nl) of ds B.M. van den Bosch (tel. 
412110). 

 
 
De Ouderenkring 
 
Hartelijk welkom op de Ouderenkring, deze wordt gehouden op: 
DINSDAGMORGEN van 10.00 tot 11.30 uur in De Wingerd  
o.l.v. ds. B.M. van de Bosch. 
 
We beginnen met een kopje koffie/thee en daarna gaan we een Bijbelstudie 
behandelen. Deze winter hebben we gekozen voor de Bijbelstudie door ds. 
R. van Loon:  
“Ouder worden in Gods Licht” 
 
De kring begint D.V. 25 september 2018 
 
De volgende ochtenden zijn: 16 oktober, 30 oktober, 20 november, 4 december, 18 december 
Hartelijk welkom!!  
Dhr. A. de Lange  413036   Mevr. A. Langenberg  416778 
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Wijkbijbelkring Montfoort 
 
Er is ook een wijkbijbelkring in Montfoort. Tweewekelijks is er een avond 
bij één van de deelnemers thuis. De avonden worden beurtelings door de 
kringleden zelf voorbereid en ingeleid. De startavond is D.V. op woensdag 3 
oktober bij Ruud en Wilma Wesselink (Bovenkerkweg 29).  
 
Dit seizoen willen we het bijbelboek ‘Daniël’ gaan behandelen. Hierbij 
gebruiken we het boekje ‘Daniël / Durf te vertrouwen’ van Niek Tramper. In 

Lied 167 uit de bundel ‘Opwekking’ komt tot uitdrukking wat we als kring proberen te doen:  
Samen bidden, samen zoeken  
Naar het plan van onze Heer  
Samen zingen en getuigen  
Samen leven tot zijn eer.  
 
Naast samen bidden, zoeken en zingen is ook onderlinge verbondenheid een belangrijke pijler 
van onze kring.  
Interesse? Je bent van harte welkom op de startavond. Wanneer je vragen hebt, dan kun je 
mailen of bellen naar Ruud Wesselink (wilma.ruud@kpnplanet.nl / 0348-498090). 

 
 
De Gemeente Groei Groep 
 
Dit seizoen hopen we met elkaar de bijbel te bestuderen. Het is goed om niet alleen zondag 
maar ook op een doordeweeks dag de bijbel te bestuderen en zo met Gods Woord bezig te zijn. 
Met elkaar proberen we te ontdekken wat Gods ons persoonlijk te vertellen heeft. Vervolgens 
proberen we Gods woord toe te passen op de praktijk van alle dag, We willen van elkaar leren, 
en willen zo met elkaar groeien in ons geloof.  
  
We komen 1x in de twee weken op maandag avond in huiselijke kring bij elkaar. De avond wordt 
geleid door Gert-Jan (vaste kringleider). Als je deelneemt aan de kring hoef je dus niet een 
avond voor te bereiden of voor te gaan in gebed. We proberen de kring zo laagdrempelig te 
houden.  
  
Wil je ook groeien in je geloof? Voel je welkom! Het is altijd mogelijk om een avond mee te 
draaien en te kijken of de Gemeente Groei Groep iets voor u of jou is. De groep is divers, 
verschillende leeftijden met ieder zijn eigen achtergronden etc. Belangrijk is dat we ieder 
accepteren en respecteren in hoe we zijn en zo een vertrouwensrelatie met elkaar te kunnen 
opbouwen. We kijken ernaar uit om weer met de Gemeente Groei Groep te beginnen en hopen 
dat u of jij er ook bij bent! 
  
Informatie: Gert-Jan en Petra van Halum, De Duiker 78, Linschoten, tel. 0348-409377, email: 
gpvanhalum@gmail.com. 
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Groeikring (voorheen doorgroeigroep) 
 
Afgelopen kringseizoen hebben we als `Groeikring` ons bezig gehouden met het bestuderen 
van het Lucas Evangelie. Op die avond behandelen we dan een les van een bijbelstudieserie: 
"Wat zegt de Bijbel?". Aan de hand van de tekst, die we van te voren thuis bestudeerd hebben, 
worden er vragen beantwoord.  
 
We wijden nog weleens uit over wat we in de tekst tegenkomen, waardoor de les niet helemaal 
afgemaakt kan worden, maar dan gaan we de volgende keer weer verder mee. Op een 
ontspannen manier heeft iedereen zo zijn inbreng.  
 
Afgelopen seizoen hebben we genoten en ook geleerd van het uitdiepen van Gods Woord.    
De frequentie van ons samenkomen is op dinsdagavond, eens in de drie weken, bij iemand van de 
groep thuis. Onze kring bestaat uit 8 personen (4 vrouwen en 4 mannen).   
 
Dit komende seizoen willen we doorgaan met onze studie van het Lucas Evangelie.   
Mochten mensen geïnteresseerd zijn, dan zijn ze van harte welkom om aan te schuiven en te 
genieten van elkaar en Gods Woord met elkaar te delen. We starten op D.V. 11 september om 
20.00 u bij Aveliene Kool, Watermuntplein 23 te Montfoort. We rouleren elke keer met de 
plaats van samenkomen. 
 
Vriendelijke groet, Sjef Verkerk (namens de Groeikring), tel. 0348-474889 of email: 
sjefverkek@gmail.com. 

 
 
Moedergroep 
 
Sinds 2010 komen we als Moedergroep bij elkaar. Onze kinderen hebben ongeveer dezelfde 
leeftijd (4-10 jaar) en daarmee hebben we veel herkenning, omdat ze in dezelfde groei- en 
ontwikkelingsfase zitten. Onze kinderen opvoeden is een hele mooie en dankbare taak, maar 
ook zeer zeker een verantwoordelijke taak.  
 
Graag willen we onze kinderen laten opgroeien in het licht van Gods Woord. Wat wil Hij dat we 
soms juist wel of niet doen in de opvoeding? Wat zegt de Bijbel erover? Met circa 8 moeders 
komen we één keer per maand op een donderdagavond bij elkaar om over christelijke opvoeding 
te spreken en ervaringen uit te wisselen. De eerste keer is D.V. donderdag 20 september. 
 
Komend seizoen behandelen we het HGJB-boekje ‘Voorleven, in gesprek over opvoeden en 
geloven, 8-11 jaar’. Ben je moeder van kinderen met basisschoolleeftijd en wil je een keer een 
avond bijwonen? Dan ben je van harte welkom! 
 
Voor meer informatie over de Moedergroep kun je contact opnemen met Catharina 
Nieuwenhuizen 473289 / 06-47242538 
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Kerkgeschiedeniskring Linschoten en omgeving 

De kerkgeschiedeniskring Linschoten en omgeving gaat ook dit seizoen weer van start. Als je 
verdieping zoekt en je wilt je bezinnen op je wortels: weet je welkom. We komen zes keer per 
seizoen op donderdagavond bijeen om teksten te lezen en te bespreken uit de eeuwenlange 
traditie van de kerk. Er is een inleiding die ondersteund wordt met beeldmateriaal.  

Afgelopen seizoen hebben we teksten uit de eerste eeuwen 
(0-500, de Oudheid) besproken. In deze eeuwen werd het 
fundament gelegd voor wat de kerk nog steeds is en gelooft. 
Zo dachten we na over het ontstaan van de Bijbel, 
vervolgingen, de betekenis van kloosters voor onze 
beschaving en de invloed van kerkvader Augustinus tot op de 
dag van vandaag. En nog heel veel meer. Als je na wilt denken 
over: waarom geloven we wat we geloven en doen we de 
dingen zoals we ze doen, dan is de kring iets voor jou.  
We starten dit seizoen met de bespreking van de 
Middeleeuwen, de periode waarin het evangelie ook ons land 
bereikte, waar allerlei goden als Donar en Wodan vereerd 
werden. Er zijn overal in ons land trouwens nog allerlei 
resten terug te vinden van het vroegere heidendom.  
 

Geïnteresseerd? De eerste bijeenkomst is op donderdag 13 september. We willen de eerste 
keer van het seizoen bijeenkomen aan de Willeskop 73 in Montfoort. Aanvang om 20.00 uur. 
Wees welkom! Meer info en aanmelden: tera@ar-voorwinden.nl/0348481514  

 
 
De Christenvrouw 
 
Hierbij de data van de verenigingsavonden in de Wingerd: 
2017: 
19 september:  Een ijverig bijenvolkje – Dhr. Van Iersel 
10 oktober:   Spaanse Evangelische Zending - Mw Roubos 
14 november:  Israël en de volken om haar heen - Mw Berkheij 
14 december:  Kerstviering 
 
2018: 
9 januari:   Het werk van de schrijver W.G. v d Hulst senior - Mw. Fokker 
13 februari:   Wereldvrouwen – Dhr. van Eck 
6 maart:   Oranje op de Dam – Dhr. Smits 
10 april:   Passie en Pasen – Ds. Versloot 
 
De avonden starten rond 19.45 u. Als u vragen hebt, mail of bel gerust. 
Hartelijke groet, Riet Koppenol, secretaresse Christenvrouw, afdeling Linschoten. 
Tel.: 0348-453853 of mail: a3-ana@live.nl 

 

Vijanden staan zendeling Bonifatius (675 – 
754) naar het leven 
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Mannenvereniging Boaz 
 
Aan de hand van de bijbelstudie uit de Hervormde Vaan willen wij als 
mannenvereniging op D.V. 20 september weer gaan beginnen aan een nieuw 
seizoen. 
 
Graag willen wij ook nieuwe leden verwelkomen of wellicht wilt u of wil jij vrijblijvend een avond 
met ons meebeleven. We zijn nog maar met een klein clubje, dus nieuwe leden zijn van harte 
welkom! We nodigen u en jou van harte uit op D.V. 20 september a.s. om 20.00 u in de Wingerd. 
 
De volgende data van de avonden zijn als volgt gepland, D.V. 4 en 18 oktober, 1, 15 en 29 
november, 13 december, 10 en 24 januari 2019, 7 en 21 februari 2019, 7 en 21 maart 2019, 4 
en 18 april.  
 
Namens de Mannenvereniging, Maarten Hilgeman, tel. 0348-424783. 

 
 
Vrouwenkring Rivka  
 
Als bestuur en leden van vrouwenkring Rivka kijken we terug op een mooi seizoen. Met ruim 25 
vrouwen zijn we 9 keer bij elkaar geweest om ons te bezinnen, te onspannen, te luisteren (ook 
dat kunnen we), te zingen en nog heel veel meer. Ben je vrouw en lijkt het je wel wat om je bij 
ons aan te sluiten? Dat juichen we van harte toe.  
 
Onze avonden staan altijd op een dinsdag gepland. Dit jaar zijn dat de volgende data: 25 
september, 16 oktober, 13 november, 11 december, 15 januari, 12 februari, 19 maart en 9 april. 
We starten om 20.00 u. 
 
Zet ons uitje ook alvast in je agenda. Dit hebben we gepland op zaterdag 18 mei 2019. Voor alle 
data geldt D.V. 
 
Onze startavond is dinsdag 25 september 20.00 u in de Wingerd. Schuif je gezellig aan? 
 
Tot ziens! 
 
Een hartelijke groet, namens bestuur en leden van Ariëlle van der Ree, Trudy Verweij, Marjan 
van Butselaar en Annet van Ballegooijen. Meer info? 
Vrouwenkringhervormdlinschoten@outlook.com of een appje naar Annet: 06-30086678. 
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Hart4Rwanda 
 van HARTe 

netwerken 

Deelgenotenproject Hart4Rwanda 
 

Nieuws van Martin en Marleen 't Hart  
 
Hieronder kunt u twee fragmenten lezen uit de laatste nieuwsbrief van Martin en Marleen. 
 
Tieners in beeld? 
Tieners staan niet graag in het middelpunt van de belangstelling. Tijdens de kerkdienst zitten 
ze vaak achterin verstopt tussen de kerkgangers. In het gebed voor de kinderen worden de 
tieners vergeten. Als het zondagsschoolkoor zingt, zien we ineens een paar tieners alles 
regelen. Als leiders van de zondagsschool willen Faith en ik, Marleen, oog en oor hebben 
voor de tieners. Daarom hebben we met ze afgesproken dat er elke week zondagsschool 
is, wat er ook gebeurt. Meer en meer ontdekken we waar onze tieners uithangen. Elke dag 
zie ik er wel een paar zitten in of bij de kerk. Ze zitten achter het keyboard of ze zijn druk 
bezig met hun mobieltjes. Zelfs zijn ze te vinden bij de poort van onze woonplek. Het zijn de 
plekken waar ze gratis wifi hebben.  
Ook op facebook zijn ze present onder de meest vreemde namen. Met een beetje zoeken 
is het eenvoudig om contact met ze te maken. Verschillende tieners moeten vaak thuis zijn 
om het huishouden draaiende te houden. Soms komen tieners met jongere kinderen in 
onze zondagsschoolklas. Ze zijn in staat om jonge kinderen te begeleiden. Daarom hebben 
wij ze gevraagd om ons te helpen bij de vakantieactiviteiten voor kinderen. Wat zien we ze 
groeien in geloof, in relaties en in leiderschap!  
Het team van het jeugddepartement is enthousiast over de vakantiebijbelclub en de inzet 
van tieners. Ze vroegen of ik dit kan promoten in de kerken waar zij zondagsschool-
trainingen geven. Daar heb ik gelijk “ja” op gezegd. Zo ben ik samen met het team, 
gewapend met foto’s en een werkboek, naar verre uithoeken van de 
diocese (classis) gegaan om daar vakantiebijbelclubwerk te 
promoten. Zondagsscholen kampen met een tekort aan leiding. Hoe 
kunnen we dan ook nog activiteiten in de vakantie organiseren voor 
de jeugd? Mijn antwoord is steevast: Zet tieners in. Breng ze in beeld!  
 
ICT in het onderwijs 
Afgelopen maand ben ik, Martin, op een basisschool geweest om te 
kijken hoe de laptops gebruikt worden die de overheid uitdeelt op de 
overheidsscholen. Tot voor kort werden ze nauwelijks gebruikt, maar 
nu er een paar directeuren om deze reden ontslagen zijn, worden ze 
ingezet bij de lessen. Groep 8 leerde een Word-document te maken. 
In de gesprekken daarna met de leerkrachten blijkt dat ze eigenlijk 
nauwelijks weten hoe de laptops werken en wat er met de 
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geïnstalleerde programma’s allemaal kan. Er is heel veel behoefte aan training en 
begeleiding. De overheid komt daar (nog) niet aan toe. Per school is één leerkracht 
opgeleid die de andere leerkrachten moet trainen.  
 
Gebedspunten 
We zijn dankbaar voor:  
• Voor de 2 jaar die we nu hier in Rwanda zijn. We 
voelen ons hier thuis.  
• De verlenging van onze werkvergunningen met 
opnieuw 2 jaar.  
• Het gebruik van de smartphones door de pastors 
juist nu veel kerken gesloten zijn.  
• Een zondagsschoolklas vol tieners.  
 
Wilt u bidden voor:  
• Verdere training en nazorg voor het telefoonproject.  
• Nieuwe mogelijkheden om ICT in te zetten  
• Voor de vele kerken die nog altijd gesloten zijn. In het bijzonder voor de predikanten die   
hierdoor geen inkomen meer hebben. Mentaal is het voor sommigen erg zwaar.  
• Voor de tieners en studenten, zodat er voldoende geld is om het schoolgeld te betalen.  
 
Hartelijk dank voor uw gebed! 
 
De volledige nieuwsbrief kunt u lezen op: 
www.gzb.nl/hart4rwanda 
www.facebook.com/hart4rwanda 
 
Ontmoeting met Martin en Marleen op D.V. zondag 23 september 
Deze maand komen Martin en Marleen met verlof naar Nederland. Op D.V. zondag 23 
september komen zij naar Linschoten. Tijdens de ochtenddienst zullen zij kort iets vertellen 
over hun werk. Hierbij worden, net als de vorige keer, ook de kinderen in de kerk betrokken.  
Na de dienst is er in de Wingerd ruimte voor ontmoeting en zullen Martin en Martin door 
middel van een presentatie en filmpjes nog meer informatie en inzicht geven over hun 
leven in Rwanda. 
In een mailwisseling laten Martin en Marleen weten al erg uit te kijken naar deze dag. Als 
Zendingscommissie hopen en bidden we op een mooie 
opkomst. U bent van harte uitgenodigd. Welkom!! 
 
Goede DoelenMarkt 2018 
Op D.V. zaterdag 17 november wordt er weer een Goede 
DoelenMarkt georganiseerd in de Wingerd. Schrijf de datum 
alvast in uw agenda. In de volgende Kerkklanken wordt u 
hierover nader geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet van de Zendingscommissie, 
Contactpersonen: Hans van Butselaar (voorzitter) tel. 433890, Arnoud Bosse (secretaris) tel. 
795033, Cora Nap (penningmeester) tel. 06-2303097  
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De aanwezigheid van een psycho pastoraal team 
 
Weet u dat er binnen onze kerkelijke gemeente een actief psycho pastoraal team bereid is om te 
luisteren en begeleiden bij psychische zorgen of problemen?  Dit doen we onder verantwoordelijkheid 
van de predikant en kerkenraad en onder strikte geheimhouding. We hebben met elkaar als doel dat 
we vanuit Gods woord er voor elkaar zijn zodat we samen één gemeente van Christus kunnen zijn. 
 
De teamleden hebben een opleiding gevolgd waarin zij getraind zijn in begeleiden, waarvan actief 
luisteren een belangrijk onderdeel is. Tevens hebben zij kennis opgedaan over psychische ziekte-
beelden. 
 
De hulp is bedoeld voor gemeenteleden van elke leeftijd, dus ook onze jongeren! 
Als u behoefte heeft aan contact of begeleiding, ook naast professionele hulp, neem dan gerust contact 
met ons op. Dit kan natuurlijk ook via de predikant of wijkouderling. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
onderstaande contactpersonen van het PPT team. 
Lisette Joose   tel. 0348-420519 
Arie Kool   tel. 0348-411904 
Corine van der Vaart  tel. 0348-460643 
Gerwin van der Vaart  tel. 0348-460643 
Hannie de With  tel. 0348-415362 
Contactpersoon kerkenraad (coördinator PPT) 
Giacomo van Hoven  tel. 0348-402466 
 
Of mailen: PPT@Hervormdlinschoten.nl 

 
 
Hart en handen 
 
Aan het begin van dit nieuwe winterseizoen willen we ´Hart en Handen´, 

vrijwilligerswerk dat op de achtergrond verricht wordt, ook opnieuw onder uw aandacht brengen. 
 
Met enige regelmaat wordt een beroep gedaan op vrijwilligers om ondersteuning te bieden.  
Als u tijdelijk hulp nodig heeft, kunt u een beroep op ons doen. Te denken valt aan stofzuigen, 
schoonmaken, strijkwerk, eten klaarmaken of vervoer naar ziekenhuis of arts. De vrijwilligers van Hart 
en Handen vinden het fijn om personen/gezinnen te helpen, waar dit nodig is.  Als u contact met 
ons opneemt, kijken wij met elkaar waarmee en wanneer we u kunnen helpen. 
 
Ook zouden we graag wat extra vrijwilligers in ons bestand hebben, zodat het werk wat verdeeld kan 
worden. Enkele vrijwilligers in Montfoort zouden ook welkom zijn.  
Wilt u meer weten? Informeer dan bij Lisette Joosse, tel. 420519 of Anneke in ’t Veld, tel. 433750 
Ons mailadres is: hartenhanden3461@ gmail.com 
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TIENERKAMP – Belangrijk nieuws  

 
Een weekend plezier maken en meer en meer van de Bijbel, van Jezus en van een persoonlijke 
relatie met Hem ontdekken. En dat samen met een vrienden en/of vriendinnen. Dat klinkt tof! 
 
Datum bekend 
Dit jaar gaan we op Tienerkamp van vrijdag 19 oktober t/m maandag 22 oktober 2018. Dus niet 
meer in de zomervakantie, maar in de herfstvakantie. We hopen dat we dan een goedkopere 
locatie kunnen vinden, en daarmee lagere kosten voor het weekend. En we hopen dat er meer 
leiding beschikbaar is in deze periode. 
 
Neem een vriend(in) mee 
De uitnodiging komt t.z.t natuurlijk nog, maar wil je mee op Tienerkamp, neem dan een vriend of 
vriendin mee, dat niet of niet zo vaak in de kerk komt. Op deze manier mag jij ook jouw steentje 
bijdragen om over Jezus te vertellen. Hoe fijn is het als jouw vriend/vriendin ook Jezus mag leren 
kennen zodat je er samen over kan praten?! 
 
Leiding 
Ja, we zoeken nog leiding! Vind je het leuk om met tieners om te gaan en sta je positief in het geloof 
in Jezus, meld je dan aan.  
 
Gebed 
Wilt u als gemeentelid bidden voor: 
 

- Voldoende leiding voor het tienerkamp 
- De kinderen die een vriend/vriendin gaat uitnodigen 
- Een goede voorbereiding van het Tienerkamp? 

Meer weten 
Wil je je aanmelden als leiding of wil je meer weten over het Tienerkamp, neem dan contact op met 
Grianne Verweij (tel. 434859) of Warno Ruting (06-29458588). 
 

 
 
Bedankt… 
 
Langs deze weg, ook namens onze kinderen Bastiaan en Corine Langerak in Harmelen, 
onze welgemeende dank voor al het meeleven wat we ontvingen na de geboorte 
van een levenloos (klein)zoontje. 
Het verdriet blijft, maar het meeleven heeft ons heel goed gedaan. 
 
Cor en Aafje Langerak 

 
 
Timon zoekt omwonersstellen 
 
In Woerden is recent een nieuwe Timon-locatie geopend voor jongeren onder de 18 jaar. In drie fasen 
worden zij begeleid richting zelfstandig wonen. Voor deze locatie zijn we op zoek naar omwoners, die als 
goede buur een luisterend oor bieden aan de jongeren. Daarnaast is er ruimte om gezamenlijke activiteiten 
te ondernemen en hoogtepunten met elkaar te vieren. 
De locatie bevindt zich in Molenvliet-West. Voor de omwoners zijn drie 2-kamerappartementen beschikbaar 
van 40-55 m2, gelegen op de begane grond met een royale tuin. We nodigen zowel stellen als singles uit om 
te reageren. 
Ben je gastvrij, heb je passie voor jongeren en wil je wonen met een missie? Mail naar: vrijwilligers@timon.nl  



 28

 
8 SEPTEMBER NAZOMERMARKT 2018 

Een markt met duidelijke meerwaarde! 
 

Want heeft u ook de Stoma demo gezien?  Of de presentatie van het 
werk dat SNF doet? Maar ook als u dat gemist heeft, maar wel wat 
op de markt hebt gekocht, heeft u een financiële bijdrage aan hen 
geleverd. Want er was weer genoeg.  
 
Samen hebben we St. SNF en St. Noah’s Children  
(https://www.nacmu.org) weer hoop mogen geven. Hoop dat ze hun 
dienstbaarheid voor de naasten concreet 
kunnen maken. Over de opbrengst van de 

markt zullen we u later berichten, maar graag willen we u/jullie 
allemaal heel hartelijk bedanken. 
 
We mogen de markt biddend afsluiten met de bede dat de 
stichtingen hun gaven en de ontvangen middelen naar Zijn eer 
mogen inzetten. Hem zij alle eer! 
 
Mede namens 
de NaZomerMarktcommissie 2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bedankt… 
 

Graag willen wij allen bedanken voor uw meeleven in gebeden, kaarten 
en bezoekjes die wij vanuit de gemeente en daar buiten 
ontvingen tijdens de periode na de operatie in het ziekenhuis.  
 
Het is fijn om te ervaren dat u zo met ons mee leeft. Het 
genezingsproces gaat langzaam, maar wij zijn blij dat dit thuis kan. We 
ervaren het als een wonder dat God ons voor elkaar als gezin spaarde. 

 
Hartelijke groet, Lina en Teus Verweij 
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Kerkproeverij 2018;  De uitnodiging gaat uit … 
 
Kerkproeverij is een landelijk initiatief om mensen uit te nodigen mee te 
gaan naar een kerkdienst. Op zondag 16 september 2018 is de landelijke 
Kerkproeverij. Ook wij mogen als Hervormde Gemeente Linschoten 
gasten uitnodigen, die op deze dag in het bijzonder welkom zijn in onze 
kerk.  
 
Korte terugblik …. Kerstavond 
Weet jij het nog? Zondagavond, kerstavond. In de weken daaraan voorafgaand mochten we ook mensen 
uitnodigen om op kerstavond bij ons naar de kerk te komen. Met de kerkproeverij geven we min of meer een 
vervolg aan deze actie. Een uitnodigende en gastvrije gemeente ben je namelijk niet op één moment, maar 
ben je altijd. De kerkproeverij mag er aan bijdragen dat iemand uitnodigen meer vanzelfsprekend mag 
worden.  
 
Iemand uitnodigen. Ik? Ja, maar …. 
Het blijkt niet eenvoudig te zijn om iemand uit te nodigen. Als je er tegenop ziet, één troost, je bent niet de 
enige in deze. Vaak weten we meerdere redenen te bedenken waarom we hier liever vanaf zien. Een paar 
redenen zal ik noemen, ik praat hier even over een ‘vriend’, maar kan natuurlijk ook een buurman of 
familielid zijn; 

- Mijn vriend heeft er niets aan. 
o Als je deze gedachte hebt, bedenk dan dat God grote dingen kan doen. Als voorbeeld; wie 

had gedacht dat Saulus ooit Jezus Christus zou vinden? Dus: Ga in geloof! 
- Vorige keer zei mijn vriend ‘nee’, dan wil hij vast deze keer ook niet mee gaan. 

o Als je deze gedachte hebt, bedenk dan dat deze ‘nee’ van de vorige keer natuurlijk 
onvoldoende reden is om dezelfde persoon niet nogmaals uit te nodigen. We willen 
natuurlijk graag ‘ja’ horen. Maar weet u? Het is niet belangrijk dat iemand ‘ja’ zegt. Het is 
belangrijk dat u iemand uitnodigt, de rest kunnen we aan God overlaten. Dus: Ga in Zijn 
kracht! 

- Ik weet niet wie ik uit moet nodigen. 
o Als je deze gedachte hebt, bedenk dan dat je toch echt mensen kent die weinig of niet naar 

de kerk gaan. Kijk nog eens in jouw adreslijst in jouw telefoon, scroll nog eens over jouw 
vriendenlijst op Facebook. En de allerbeste tip: Bid en vraag God of Hij jou een naam in 
gedachte mag geven. Dus: Ga in gebed! 

- Misschien vragen ze wel iets over mijn geloof, en dan weet ik niet wat ik moet zeggen, ik weet 
immers niet alle antwoorden. 

o Als je deze gedachte hebt, bedenk dan dat je een opdracht hebt gekregen, Jezus vraagt aan 
jou om over Hem te vertellen. Denk jij dat de discipelen alles wisten? We hoeven niet alles te 
weten. Soms kunnen we samen met elkaar op zoek naar antwoorden. Soms mogen we 
vertrouwen op de Geest, dat hij ons zal helpen in gesprekken. Dus: Ga in de Geest! 

Praktische zaken 
- De Kerkproeverij valt tegelijkertijd met Opening Winterwerk. Het mooie is dat we aansluitend koffie 

drinken en een maaltijd hebben. Het is niet verplicht om hier aan deel te nemen, maar jouw gasten 
zijn zeker ook welkom bij dit programma. Vergeet niet om ze ook hiervoor aan te melden t.z.t. 

- Er worden uitnodigingskaarten beschikbaar gesteld. Deze kun je gebruiken als je iemand uitnodigt. 
Eind augustus worden deze uitnodigingskaarten uitgedeeld. 

- Tijdens de Kerkproeverij zal er ook nog informatiemateriaal over ‘de kerkdienst’ en over ‘Jezus en de 
Bijbel’ ter beschikking gesteld worden.  
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Enkele tips: 
1. Begin met gebed. Vraag God wie je uit mag nodigen. 
2. Nodig mensen uit met wie je een goede relatie hebt. Denk aan vrienden, familie, buren, of kennissen 

die niet (meer) naar de kerk gaan. 
3. Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn 

kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten.” 
4. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus.  
5. Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’. 
6. Wist je dat mensen meestal vereerd zijn als je ze uitnodigt, zelfs als ze er eigenlijk niet voor open 

staan? Iets waar jij iedere zondag je tijd aan besteed, dat is wel heel bijzonder, mensen waarderen 
het dat je dit met hen wilt delen (ook al laten ze dat niet altijd merken).  

7. ‘Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord. Succes is als je iemand uitnodigt en 
het ‘ja’ of ‘nee’ aan God overlaat. 

8. Deel met je partner of met een vriend/vriendin wie je wilt uitnodigen en hoe je dit gaat doen. Bid 
voor elkaar. 

Wil je bidden voor: 
- Elkaar als gemeenteleden, dat we mensen mogen uitnodigen. Dat we daar de eerste stappen voor 

mogen zetten. 
- De mensen die uitgenodigd worden, dat ze God mogen zoeken. 
- De aanwezigheid van de Geest in onze gemeente tijdens de voorbereiding van de Kerkproeverij. 

 

“Succes is als je iemand uitnodigt en het ‘ja’ of ‘nee’ aan God overlaat” 
 

 
Heb je vragen of opmerkingen; dan kun je contact opnemen met Catharina 
Nieuwenhuizen (473289), Arjen van de Ree of Esther van Galen. 
 

 
 

Koffiedrinken na de dienst 
 
Elke eerste zondag van de oneven maand en op nieuwjaarsdag is er koffiedrinken na de 
morgendienst . Dit is een goede gelegenheid om elkaar te spreken of om kennis te maken met 
andere gemeenteleden, als nog niet zo lang met deze gemeente meeleeft. U en jij bent weer van 
harte welkom op de volgende data: 
 

 Zondag 4 november 2018 
 Dinsdag 1 januari 2019 
 Zondag 3 maart 2019 
 Zondag 5 mei 2019 
 Zondag 7 juli 2019 

 
Wilt u ook een keer willen helpen met koffiezetten en 
koffieschenken? Graag! Neemt u dan contact op met Mieke de Wit, 
tel.nr. 06-20492953. 
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Stichting Naar House in samenwerking met Beach Mission  

 
Er is mij gevraagd om wat te schrijven over de evangelisatie week in Texel in de eerste week 
van augustus. Allereerst wil ik iedereen BEDANKEN die mij financieel en in gebed hebben 
ondersteund. Het is fijn dat er mensen zijn die het belang van evangelisatie in Nederland 
belangrijk vinden en mij op deze manier wilden ondersteunen. 
  
Deze week in Texel was zeer intensief, we waren met ruim 30 mensen inclusief een aantal 
kinderen van ouders die erbij waren. Elke dag waren er acties ingepland: de Middagactie, De 
Avondactie  en de Nachtactie. Als je niet ingepland was, kon je soms toch mee als je dat wilde, 
maar dan wel alleen als je er nog de energie voor had. 
  
Op zondag is er op uitnodiging van een Baptistengemeente aldaar de groep naar een kerkdienst 
geweest. Er waren in deze week goede contacten met gemeenteleden en voorganger, die soms 
ook met ons meegingen om te evangeliseren. 
  
Veel jongeren die we spraken zitten op campings daar en dan kom je ze veelal in groepjes 
tegen. Het eerste gesprek die ik had op de eerste avond dat was dan ook een groep jongeren. 
Het was mooi om te zien hoe verbaasd ze waren dat er 2 jongens binnen de groep al christen 
waren en dat ze dat niet van elkaar wisten. Zo ontstond er vanzelf ook veel vragen over het 
geloof en hoe 
wij dachten over wat nou wel en niet mag als je gaat geloven. Na een lang gesprek mocht ik voor 
een jongen van deze groep bidden die er niet mee opgevoed is en een Johannes evangelie mee 
geven. De volgende avond kwam ik hem weer tegen en hij vertelde blij dat hij erin aan het lezen 
was. Nogmaals voor hem mogen bidden samen met de anderen die erbij waren. 
  
Zo hebben we aan veel mensen het evangelie uit mogen leggen en ook mensen tot Jezus mogen 
leiden. Het is geweldig om te zien hoe God op straat aan het werk is door Zijn Heilige Geest. 
Zij die de gebedsbrief dagelijks thuis hebben ontvangen weten wat er allemaal 
voor  ontmoetingen zijn geweest in deze week. 
  
Shalom! 
Joke Pak  
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Van de redactie 
 
Hierbij ook alvast de geplande inleverdata en verschijningsdata van 
KerkKlanken komend seizoen: 
 
Inleverdatum  Verschijningsdatum  Over periode 
 

Za  20 oktober  Zo. 28 oktober   November en december 
Za  15 december Zo  23 december  Januari en februari 
Za  16 februari 2018 Zo  24 februari 2018  Maart en april 
Za  20 april  Zo  28 april   Mei en juni 
Za  22 juni   Zo  30 juni   Juli t/m medio september 
Za  31 augustus Zo  8 september  Medio september en oktober (bewaarnummer) 
 
De volgende KerkKlanken verschijnt dus op D.V. 29 oktober. Deze zal gelden voor de maanden 
november en december. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 20 oktober (per mail: 
kerkklankenlinschoten@outlook.com of anders Schansbos 19). 
 

 
 
 
De Wingerd 
 
Het is heerlijk dat we een verenigingsgebouw hebben, waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Wat 
een tikkeltje minder fijn is, dat er weleens een dubbele boeking is of dat iemand vergeet te 
reserveren. Het Wingerdteam zorgt altijd dat de zaal netjes is als u komt en er wordt nadien weer 
schoongemaakt, zodat het er fris en schoon uitziet. 
 
Stem uw vergaderingen dus vooraf af met mevrouw C. Hilgeman. Zij beheert de agenda van de 
Wingerd. Dit kan middels een telefoontje naar haar op nummer 0348-424783 of een mailtje naar 
wingerdteam@outlook.com. 
 
De sleutel kan dan opgehaald worden op Dorpstraat 6.  
 
We hopen in dit nieuwe winterseizoen weer op een goede samenwerking. 
 
Het Wingerdteam 
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Dorcas Voedselactie: 4 tot en met 11 november 2018 

(Week van Dankdag voor gewas en arbeid) 

Dit jaar organiseren we D.V. zaterdag 10 
november de Dorcas Voedselactie bij de 
Boon’s Supermarkt in Linschoten. 

Daarnaast hopen we ook op de 
Timotheusschool met Dankdag een inzamelactie te houden. 

In het werkgebied van Dorcas hebben mensen het moeilijk. Voedselhulp is nog steeds hard 
nodig! Wist u dat er vandaag de dag nog ruim 795 miljoen mensen honger lijden? Net als u 
legt Dorcas zich hier niet bij neer en komt in actie voor de allerarmsten. Het thema dit jaar is 
‘omdat we om hen geven’. 

Voor de ontvangers is een voedselpakket of deelname aan een voedselzekerheidsproject 
een heel groot cadeau. Het geeft hoop, warmte en perspectief. De wetenschap dat 
mensen uit Nederland aan hen denken, met hen meeleven en voor hen bidden en hen 
helpen, ervaren ze als een waardevolle ruggensteun. 

Vorig jaar zijn er ruim dertigduizend pakketten gedistribueerd en meerdere 
voedselzekerheidsprojecten in diverse landen uitgevoerd. Stel je eens voor: minimaal 
dertigduizend keer zo’n diepe blijdschap in andermans bestaan te kunnen brengen! In 
Linschoten mochten we vorig jaar 83 dozen ophalen, naast 306,95 in de collectebus. Dat 
willen we dit jaar heel graag weer realiseren. Wilt u ons daarbij helpen? 

Er zijn drie manieren om een bijdrage te leveren aan deze actie: 

- Bid!  

- Geef! 

- Tijd! 

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website 
www.dorcasvoedselactie.nl of www.dorcas.nl. Mogen we op uw medewerking rekenen? 

We krijgen regelmatig de vraag waarom de actie niet op vrijdag gehouden wordt. Een 
mooi initiatief. We zijn daarom op zoek naar iemand die op vrijdag de coördinatie op zich 
kan nemen en samen met ons de actie wil organiseren. Spreekt dit je aan? Wil je meer 
weten? Bel ons of spreek ons aan. 

Aart-Jan en Pauline Plaisier, 0348-447449 / 06-82799669 
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De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 28 oktober. Deze zal gelden voor de maanden 
november-december. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 20 oktober. Dit kan per 
mail of per post: kerkklankenlinschoten@outlook.com of Schansbos 19. 
 

 
Vaste terugkerende (winter)activiteiten (voor de clubs, zie het schema op pag.12)    
Kinderkoor Emanuël vanaf 5 jaar  maandag 16.30 tot 17.15 uur 
Zondagsschool Samuel vanaf 4 jaar, t/m groep 8 zondag 14.30 tot 15.30 uur 
Meisjesclub Mirjam 1  groep 5 en 6  donderdag, even weken 18.45 tot 20.00 uur 
Jongensclub David  groep 5 en 6  donderdag, even weken 18.45 tot 20.00 uur 
Meisjesclub Mirjam 2 groep 7 en 8  donderdag, oneven weken 19.00 tot 20.15 uur 
Jongensclub Daniël  groep 7 en 8  donderdag, oneven weken 19.00 tot 20.15 uur 
Tienerclub Joy  klas 1 en 2 voortg onderwijs  vrijdag, oneven weken 19.30 tot 21.00 uur 
Tienerclub Manna  klas 3 en 4 voortg onderwijs vrijdag, oneven weken 19.30 tot 21.00 uur 
Tienercatechese 12-15 jaar, klas 1 t/m 4 v.o.  maandag 19.00 tot 20.00 uur 
Jongerencatechese 16-18 jaar  maandag 20.30 tot 21.30 uur 
Jeugdvereniging NIEK    16-25 jaar  zondag – om de week vanaf ca 20.00 uur 

zo 9-sep Start JV Niek 20.00 u
di 11-sep Start Groeikring 20.00 u Watermuntplein 23, Montfoort
do 13-sep Start Kerkgeschiedeniskring 20.00 u Willeskop 73, Montfoort
zo 16-sep Opening winterwerk 09.30-14.00 u
zo 16-sep Start 19+-cathechese 20.15 u Willeskop 73, Montfoort
zo 16-sep Kerkproeverij 9.30 u en 18.30 u
ma 17-sep Start tienercathechese 12 t/m 15 jaar 19.00 u
ma 17-sep Start jongerencathechese 16 t/m 18 jaar 20.30 u
di 18-sep Start Gemeente Bijbel Kring 20.00 u
wo 19-sep Start Christenvrouw 19.45 u
wo 19-sep Kerkenraadsvergadering 19.45 u
do 20-sep Start mannenvereniging Boaz 20.00 u
do 20-sep Collectemuntenuitgifte 20.00-20.30 u
do 20-sep Start moedergroep 20.00 u
vr 21-sep Inloopavond belijdeniscathechese 20.30 u Pastorie
zo 23-sep Start zondagsschool 14.30-15.30 u
zo 23-sep JV Niek 20.00 u
zo 23-sep Ontmoeting Martin en Marleen 't Hart 09.30 u
ma 24-sep Start kinderkoor 16.30-17.15 u
di 25-sep Start Ouderenkring 10.00 u
di 25-sep Start vrouwenkring Rivka 20.00 u
ma 1-okt Collectemuntenuitgifte 20.30-21.00 u
wo 3-okt Start Wijkbijbelkring Montfoort 20.00 u Bovenkerkweg 29, Montfoort
do 4-okt Mannenvereniging Boaz 20.00 u
zo 7-okt JV Niek 20.00 u
wo 10-okt Christenvrouw 19.45 u
wo 10-okt Kerkenraadsvergadering 19.45 u
di 16-okt Ouderenkring 10.00 u
di 16-okt Vrouwenkring Rivka 20.00 u
do 18-okt Mannenvereniging Boaz 20.00 u
do 18-okt Collectemuntenuitgifte 20.00-20.30 u
vr 19-22-okt JV weekend
vr 19-22-okt Tienerkamp
za 20-okt Inleveren kopij KerkKlanken
di 30-okt Ouderenkring 10.00 u


