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Angst ondergraaft ons vertrouwen in de goedheid van God. We beginnen ons af 
te vragen of de liefde soms in de hemel woont. 
 
En angst maakt controlefreaks van ons. Angst is ten diepste een uiting van 
controleverlies. Als het leven een draaikolk wordt, grijpen we wild om ons heen naar 
iets wat houvast geeft; een dieet, een huis dat altijd schoon is, de armleuning van 
onze vliegtuigstoel of, in veel gevallen, andere mensen. Hoe onzekerder we ons voelen, 
hoe gemener we worden. We snauwen en laten onze tanden zien. Waarom? Omdat 
we slecht zijn? Voor een deel. Maar ook omdat we ons in de hoek gedrukt voelen.  
 
Angst veroorzaakt een soort geestelijke verlamming. Angst vlakt ons geheugen 
voor wonderen uit. Angst maakt dat we vergeten wat Jezus heeft gedaan en hoe 
goed God is.  
 
Het feit dat je weleens bang bent, wil niet zeggen dat je geen geloof hebt. Angst 
klopt bij iedereen op de deur. Zelfs Christus was bang (Marcus 14 : 33). Maar laat 
angst een bezoeker blijven, maak hem geen huisgenoot. Heeft hij niet al genoeg 
buitgemaakt? Gelach? Gegniffel? Verkwikkende nachten? Vruchtbare dagen? 
Treed je angst tegemoet met geloof.  
 
Wees niet bevreesd, geloof alleen. 
 
Geloof dat God je draagt; geloof dat Hij naar je omziet. 
 
Uit: Vrees niet – Max Lucado 
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2 mei 09.30 u Prof. dr. J. Hoek - Veenendaal 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. M.van Dalen - Noorden 2. St. Ontmoeting D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

9 mei 09.30 u Ds. A.T. Blijderveen - Veenendaal 1. Diaconie D

18.30 u Ds. B.M. van den Bosch 2. De Wingerd K

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

Hemelvaartsdag

13 mei 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

2. Bond tegen het Vloeken D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

16 mei 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

Openbare Belijdenis 2. Steunfonds GB D

18.30 u Ds. P. Baas - Houten 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

Eerste Pinksterdag

23 mei 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. GZB Pinksterzendingsdeelgenoten D

18.30 u Ds. A. Vastenhoud - Dinteloord 2. IZB D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

Tweede Pinksterdag

24 mei 09.30 u Pinksterzangdienst (onder voorbehoud) 1. Kerk en Eredienst K

30 mei 09.30 u Ds. M.J. Tekelenburg - Monster 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. B.M. van den Bosch 2. Diaconie D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen D

6 juni 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Diaconie D

voorbereiding Heilig Avondmaal 2. Plaatselijk Evangelisatiewerk K

18.30 u Ds. J. de Wit - Jaarsveld 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen D

13 juni 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

bediening Heilig Avondmaal 2. HGJB D

18:30 u Ds. B.M. van den Bosch 3. Uitgang ochtend: St. Friedenstimme D

dankzegging Heilig Avondmaal 3. Uitgang avond: Onderhoud gebouwen K

voor de tijden zie De Bazuin Kelken H.A.: St. Friedenstimme D

20 juni 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. Joz. A. de Koeijer - Ermelo   2. Medische Zending D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

27 juni 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Diaconie D

bediening Heilige Doop (evt.) 2. Plaatselijk Jeugdwerk K

18.30 u Ds. B.M. van den Bosch 3. Uitgang: GZB D

Wanneer u geen ontvangst hebt via de kerkradio bel dan de koster 06-18700842. Hij zal kijken of hij het kan

verhelpen (in de kerk). Als dit niet lukt zal er iemand langs komen om de problemen bij u thuis te verhelpen.

De achterste kolommen geven met een letter aan of een collecte voor de diaconie is of voor de kerkvoogdij.

Wellicht is dit handig bij het overmaken van uw collecten. Hieronder vindt u de rekeningnummers

Diaconie: Kerkrentmeesters:

Diaconie Hervormde Gemeente Linschoten Hervormde Gemeente Linschoten

NL11 RABO 0336 3063 26 NL60 RABO 0336 3018 55
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In de maanden mei en juni hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken. Stuurt u hen 

een kaartje?  

 

De verjaardagskalender is alleen beschikbaar in de papieren versie. Wilt u deze toch ontvangen/ 

stuurt u dan een mailtje naar: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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 In het aloude en vertrouwde RD stond op 12-04-1999 het volgende nieuws: 

 

MASTENBROEK - De hervormde gemeente van Mastenbroek en 's Heerenbroek 
ontving gisteren in de persoon van kandidaat B. M. van den Bosch uit 
Woudenberg een nieuwe predikant. In de morgendienst bevestigde zijn eigen 
wijkpredikant uit Woudenberg, ds. F. Luitjes, hem. 

Tekst voor de verkondiging was Johannes 20:21b-23. De opgestane Christus roept 
tot het ambt, maakt bekwaam en verleent ambtelijke volmacht.  
 

We lazen op internet een stukje geschiedenis: Tot 1804 bleven de dominees, die als 
kandidaat beroepen werden, tot hun sterven in Mastenbroek. In 1849 gaat de eerste 
dominee in Mastenbroek met emeritaat en de dominees die daarna de gemeente 
dienden, vertrokken naar andere gemeenten, elders in Nederland. 
 
We zijn blij en dankbaar dat de geschiedenis van Mastenbroek in de 19e eeuw 
veranderde. Hierdoor kon het eerdergenoemde RD op 01-09-2008 vermelden: 
LINSCHOTEN - Ds. B. M. van den Bosch is gistermorgen bevestigd als predikant 
van de hervormde gemeente te Linschoten. 

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. M. J. Tekelenburg uit IJsselstein. De tekst 
voor de preek was Efeze 4:1-3. 
's Middags deed ds. Van den Bosch intrede met een preek over Efeze 4:11-13.  
“En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer 
anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de 
heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam 
van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de 
kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte 
van de volheid van Christus” 

 
Een mooi moment om bij stil te zijn en om dankbaarheid uit te spreken dat de 
opgestane Christus onze predikant riep tot het ambt en naar Linschoten om hier te 
werken aan het opbouwen van het lichaam van Christus.  
Dank aan Ds van den Bosch voor zijn trouwe dienstbetoon. Van harte de bekwaam 
makende zegen van God toegewenst. 

 

 
Wijzigingen in de Kerkenraad en het College van kerkrentmeesters 
De predikant hoeft het werk in de gemeente gelukkig niet alleen te doen. Het werken 
aan de opbouw van de gemeente wordt samen met de broeders van de kerkenraad 
gedaan.  
We zijn dankbaar te kunnen melden dat inmiddels de vacature van ouderling-
kerkrentmeester is ingevuld door broeder M. (Marco) van der Veen. 
Broeder C. (Cor) de Vries kon zijn benoeming als kerkrentmeester aanvaarden. In de 
bevestigingsdienst van 11 april jl was het thema: ‘Ongelooflijk’ naar aanleiding van 
Markus 16 vers 14 en 15. De discipelen konden na Pasen niet geloven wat er allemaal 
gebeurd is en tóch worden ze ingeschakeld in de dienst van God. Hij maakt mensen 
bekwaam en dat geeft vertrouwen en bemoedigt om de dienst van het werk in de kerk 
op te pakken. De Heere is waarlijk opgestaan! Als dat bovenaan de agenda’s staat, dan 
komt het goed. 
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Broeder G. (Gerrit) van der Stok nam afscheid en werd hartelijk bedankt voor zijn inzet 
voor het gedane werk als ouderling-kerkrentmeester. Daar had hij duidelijk ‘kaas van 
gegeten’ en dat is zeer gewaardeerd.  
 
Vacature 
Kerkrentmeester Johan van Essen, die binnen het college als penningmeester 
fungeerde, zag geen mogelijkheid om zijn taak te continueren binnen het college. We 
respecteren zijn beslissing die niet makkelijk genomen werd. We danken Johan voor 
zijn inzet in de afgelopen periode binnen het college van kerkrentmeesters en wensen 
hem rust toe op zijn besluit.  Een nieuwe vacature is hierdoor ontstaan. Spoedig zullen 
we in de Bazuin de gemeenteleden informeren wanneer er namen ingediend kunnen 
worden, waarna we tot een benoeming van een kerkrentmeester over kunnen gaan. 

 Belijdenis 
DV zondag 16 mei zullen Anita van Essen, Matthijs Ronner en Remco in ’t Veld  
belijdenis van het geloof afleggen in de morgendienst. Mooi dat zij zich willen binden 
aan Christus, en zo hun ja-woord aan Hem willen geven. Er zal weer blijdschap zijn in 
de Hemel wanneer mensen zich in de armen laten insluiten van de Opgestane Heiland. 
We hopen op een mooie, en ook feestelijke dienst, en wensen het drietal de zegen van 
onze God. 

 

 

 

 

  

 

 

Andere tijden 
Voor iedereen zijn het vreemde tijden waarin 
we leven. De één heeft er meer last van dan de 
ander, maar het leven van velen is toch anders 
geworden en vaak niet gemakkelijker. Jongeren 
en kinderen kregen te maken met verstoringen 
van studie en school en volgen online lessen. En 
dan hebben we het nog niet eens over het gemis van normale sociale contacten met 
vrienden en vriendinnen .  Ondanks dit alles zullen in de komende maanden de 
eindexamens gehouden worden. Iedereen die daarmee te maken heeft wensen we 
van harte sterkte en wijsheid toe! Voor de jeugd en voor de ouderen en voor allemaal 
hopen we van harte op andere tijden. 
 

 

Je hoort nogal eens (zeker in de kerk) of je vraagt het jezelf af: “Voor wie kan ik, kunt u of kun jij van betekenis 
zijn?” Dat is zeker een goede vraag. Maar als er niemand is die zich voor ‘hulp’ openstelt, dan bereik je elkaar niet.  
Daarom ook goed om de vraag te stellen: “Wie mag voor u of jou van betekenis zijn?” Zijn er zorgen, vragen, 
verdriet, eenzaamheid of andere zaken waarin iemand voor u van betekenis kan zijn? Belt of mailt u dan gerust 
naar uw wijkouderling, de scriba of naar de predikant. Wij zullen ons uiterste best doen om er voor u te zijn.  
 
Namens de kerkenraad,  
Dirk Zuijderduijn,  scriba 
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Sociale media, een zegen!! 

 Het is januari 2021 en Rwanda zit in een totale lockdown. Alle kerken zijn gesloten en 
bijeenkomsten zijn niet toegestaan. Via een collega-zendingswerker krijgt Martin een uitnodiging 
om een online training over sociale media in Afrika bij te wonen.  
Iemand uit Nigeria vertelt wat sociale media voor hen betekent in deze coronatijd. Ook in Nigeria 
kunnen geen bijeenkomsten georganiseerd worden. Daarom heeft men bedacht om fysieke 
bijeenkomsten te vervangen door WhatsApp-discussies. WhatsApp wordt in Afrika veel gebruikt, 
omdat het weinig data vraagt en ook werkt wanneer het internet niet stabiel is.  
Samen met het Evangelisatiedepartement heb ik nagedacht hoe wij WhatsApp in kunnen zetten. 
Normaal gesproken zijn er tijdens de lijdenstijd dagelijks korte kerkdiensten, maar deze kunnen nu 
niet doorgaan. We kwamen tot de conclusie dat WhatsApp wel eens de oplossing kon zijn. We 
hebben 7 regio-gebonden WhatsApp-groepen gemaakt en voor iedere groep 2 discussieleiders 
online getraind. Vooraf maakten we de inschatting dat per groep maximaal 20 leden zich zouden 
aanmelden. 
Tot onze grote verwondering hebben zich meer dan 
850 mensen aangemeld, waarvan er dagelijks zo’n 100 
actief zijn! Regelmatig hebben we grafieken gedeeld 
om een beeld te geven hoe actief de groepen zijn.  
De opzet is heel eenvoudig gehouden: Iedere morgen 
wordt er een Bijbelgedeelte met een korte uitleg 
gedeeld.  
‘s Avonds is er een online Bijbelstudie van 1 à 2 uur. 
Er wordt geopend met een getypt of ingesproken 
gebed. Soms wordt er een lied gedeeld. De leden 
stellen vragen of maken opmerkingen. Aan het eind 
wordt er met gebed afgesloten. Door het gebruik van 
WhatsApp kunnen veel mensen meedoen en het geeft 
een gevoel van verbondenheid. Ze willen er zelfs mee 
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doorgaan na de lijdenstijd. Er komen wezenlijke vragen aan bod, zoals rond de schepping en de 
zorg die we hiervoor moeten hebben. Een reactie van een deelnemer naar aanleiding van het thema 
“vergeven”: “Ik heb het verlangen dat God mij in staat stelt te vergeven en de liefde van God te 
hebben. God blijft ons onderwijzen en in ons wonen. Ik heb echt profijt van deze bijeenkomsten!” 

Tieners cruciaal 

Vanwege de coronacrisis is er al een heel jaar geen tienerclub. Het idee ontstond om alle tieners die 
bij ons thuis komen een envelop te geven met daarin een pen, een schrift en een brief. In de brief 
bemoedigen we hen om elke dag te werken aan hun relatie met God door te lezen in hun pas 
gekregen jeugdbijbel en te bidden. In het schrift kunnen ze hun dankpunten en vragen opschrijven. 
Sommige tieners hebben ondertussen al twee schriften vol geschreven. Anderen betrekken hun 
familieleden in hun Bijbelstudie of ze vertellen een Bijbelverhaal aan de kinderen. Tieners zijn 
cruciaal in Gods netwerk!  

Sinds februari 2018 is de kerk van onze collega Raymond gesloten. De 
kerk voldeed niet aan de eisen van de overheid. Afgelopen juli kwamen 
daar nog meer eisen vanwege het coronavirus bij. Het is een arme 
gemeente, daardoor lukt het niet 
om alles aan te schaffen zodat de 
kerk weer open kan. Dit betekent 
dat 61 gezinnen al drie jaar lang 
geen kerkdiensten meer hebben. 
Toch zijn Raymond en zijn 
gemeenteleden dankbaar. Hoe dat 
kan? 

 

In Raymonds gemeente zijn veel tieners. Het bracht ons op het idee om 
hetzelfde te doen als bij de tieners in de St. Etienne kathedraal. Naast de tieners wilden we graag de 
hele gemeente bereiken. Zodoende maakten we voor alle gezinnen een envelop klaar met een brief, 
kleur- en schrijfgerei en een jeugdbijbel. Raymond ontmoet nu Bijbellezende en biddende families. 
Gemeenteleden roepen elkaar op om samen de kerk en de tuin eromheen te onderhouden. Ze delen 
hun zorgen en noden en bidden er samen voor. Onderlinge relaties worden verbeterd en geheeld. 
Iedereen weet zich gezien en dan is de kerk nog niet eens open. 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 

Gebedspunten 

We zijn dankbaar:  
•Dat we na een jaar de scholen weer kunnen bezoeken 
•Dat de leerkrachten in de praktijk proberen te brengen wat ze in de verschillende trainingen van 
het afgelopen jaar hebben geleerd. 
•Voor uw financiële steun ten behoeve van de voortgang van ons werk in de GZB-projecten 

Martin en Marleen hebben een video gemaakt over hun werk en leven in Rwanda. 

De video staat op hun YouTube kanaal Hart4Rwanda  
Youtube watch hart4rwanda teens 

 
Ook is deze te zien op de site van onze kerk. 
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•Voor de mooie ontwikkeling van tieners. We houden groepsdiscussies over de Bijbel en een 
christelijke levensstijl. 
•Voor het WhatsApp-project wat boven verwachting goed ontvangen is. De deelnemers weten zich 
enorm gezegend en verrijkt.  
 
Wilt u bidden voor:  
•Onze woon– en werkomstandigheden. De bouwwerkzaamheden geven veel onrust. 
•De uitdagingen die tieners hebben. Denk hierbij aan: stress, ongelukken, het ontbreken van 
schoolgeld en de aanstaande examenperiode. 
•Blijvende mogelijkheden om coronaproof tieneractiviteiten te organiseren. 
•De vele kerken in Rwanda, die nog steeds dichtzijn. 
•Een goede voortzetting van de financiële ondersteuning van zendingsorganisaties, werkers en 
projecten, ondanks de coronacrisis. 
 
Hartelijk dank voor uw gebed! 
 
De volledige nieuwsbrief is te lezen op de site van de GZB!!  
 

Pinkstercampagne GZB 2021  

Hoe houd jij dit jaar het Pinkstervuur 
van het geloof brandend? Wij gaan samen 
met jou op weg met de Pinkstercampagne 
“Houd het vuur brandend’. 

De komende periode wakkeren we het vuur aan door verhalen te delen uit de wereldkerk. Op 
zaterdag 15 mei steken we het vuur aan! Hoe? Door een online-event waar jij online bij kan zijn! Op 
zoveel mogelijk plekken in Nederland willen we gemeenten uitnodigen voor een inspirerende en 
creatieve reis door de wereldkerk. Kernwoorden: elkaar ontmoeten rondom het vuur, samen zingen, 
inspirerende verhalen, bemoediging vanuit de wereldkerk. 

Geef je op via het aanmeldformulier op www.gzb.nl/event  of bekijk de site voor meer informatie 
www.gzb.nl/pinkstercampagne  

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 2021. 
Hieronder het rekeningnummer: 
Diaconie Herv. Gem. Linschoten inzake Zendingscommissie, 
NL27 RABO 0336 3588 06 
 
Met vriendelijke groet van de Zendingscommissie: 
 

Contactpersonen:  
Hans van Butselaar (voorzitter) tel. 433890, Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033, Cora Nap 
(penningmeester) tel. 06-2303097  
 

 

http://www.gzb.nl/event
http://www.gzb.nl/pinkstercampagne
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Groene Column 

 
Op mijn column van de vorige keer kreeg ik positieve reacties als ‘Wat fijn dat je met kleine stapjes ook al 
verschil kunt maken’ of ‘Wat mooi om hier over mee bezig te zijn, ook vanuit een Bijbels perspectief’. En het 
is echt heel tof dat er ook christelijke initiatieven op duurzaamheid zijn, zoals Climate Stewards Nederland en 
A Rocha, die ook een Natuur Challenge heeft.  
 
Wil je nog meer inspiratie? Meld je dan aan voor Groen Gelovig 2021 via groengelovig.nl. Dit wordt 
gehouden op 28 en 29 mei.  
 
De vorige keer schreef ik dat ik graag wat zou vertellen over duurzame kleding. Eigenlijk is dit een heel 
moeilijk onderwerp, omdat de kledingindustrie niet volledig transparant is over de herkomst en productie. 
 
Maar uiteraard zijn er een paar dingen die je kan doen:  

1. Kijk eens goed in de kast hoeveel kleding je hebt. 

Heb je echt die nieuwe spijkerbroek nodig, of heb 

je er al 4 liggen op de stapel? Refuse, weigeren 

van nieuwe kleding, is de grootste winst. Denim is 

ontzettend favoriet, maar er zit een keerzijde aan. 

Wist je dat er bij de katoenteelt veel 

gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden en 

bij de productie veel chemische middelen en veel 

water? Voor het maken van 1 broek is zo veel 

water nodig dat gelijk is aan 200 dagen 6 min 

douchen. Wil je toch een duurzame spijkerbroek kopen, check deze site voor goede merken; 

www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/dit-is-duurzaam-denim. Voor andere duurzame 

kledingmerken verwijs ik graag naar www.projectcece.nl/.   

2. Koop 2e hands kleding, via Markplaats, Vinted of gewoon via de kringloopwinkel. Scheelt nog eens 

veel geld ook. Recycle je eigen kleding die je niet meer past of niet meer draagt. Maak er iemand blij 

mee, verkoop het of schenk het een goed doel. Wees voorzichtig met zomaar in een 

kledingcontainer doen, want dit wordt niet altijd goed gerecycled.  

3. Klein gaatje erin? Repareer het. Ellebogen versleten? Tegenwoordig zijn stukken erop weer 

hartstikke hip. Lakens, doeken versleten? Maak er vaatdoekjes van. Bedenk voor je het weggooit wat 

je er nog mee kan. Ben je zelf niet handig om te naaien, er zijn verschillende naaiateliers en oma’s die 

je graag helpen.  

Mannen opgelet! Misschien vind je het een hoog huisvrouwengehalte zover. 😉 Maar duurzaamheid raakt 
verschillende onderwerpen, niet alleen de huishoudelijke aspecten als voedsel en afval (zie mijn vorige 
column). Ook laat ik nog graag 2 onderwerpen aan bod komen die technisch zijn én die je geld opleveren! 
Met dank aan 52wekenduurzaam.nl.  

1. Zet je temperatuur van je cv-ketel lager. Vaak staat deze op de fabrieksinstellingen, en dus op 80 

graden. Maar er is winst te behalen door deze in te stellen op 60 graden. Je ketel werkt efficiënter, 

en scheelt je nog veel geld ook, zonder verlies van comfort en geen risico op een koude douche. Voor 

de technische handleiding ga naar de website zetmop60.nl waar zelfs nog meer tips zijn te vinden. 

http://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/dit-is-duurzaam-denim
http://www.projectcece.nl/
https://52wekenduurzaam.nl/
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2. Wat zijn jouw stroomvreters?  Wist je dat je jouw 

energierekening naar beneden kunt krijgen door nog eens 

kritisch door je huis te lopen? Vervang je laatste gloeilamp, 

zet je apparaten uit die op stand-by staan, was je kleding op 

30 graden i.p.v. 40, droog je was aan de lijn i.p.v. via de 

droger. Check je energierekening en kijk wat je bespaart. 

Goed voor het milieu en voor je portemonnee. 

Heb je tips voor mijn volgende column? Laat het me dan gerust weten. 
Groene groeten, Catharina Nieuwenhuizen 
06-47242538 / catharinakoster@dds.nl 

 

Voor de kinderen 

  

mailto:catharinakoster@dds.nl
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Update diaconaal project 

 
 

Langs deze weg informeren wij u over actuele ontwikkelingen rondom het diaconaal project.  

Zoals u weet, hebben we het World Servants project naar Zambia vorig jaar moeten doorschuiven. 

Dit in de hoop en verwachting dat de situatie rondom COVID-19 in 2021 weer zou zijn 

genormaliseerd. Dit heeft echter niet zo mogen zijn: COVID-19 houdt de wereld nog stevig in zijn 

greep en we ervaren de effecten ervan in ons dagelijks leven. 

 

Gezien de actuele situatie is het deze zomer niet verantwoord op reis te gaan naar het buitenland.  

 

Het besluit is genomen dat alle World Servants groepen die anders naar het buitenland zouden 

gaan, nu gaan bouwen aan verandering voor een groep mensen dicht bij huis. In samenwerking met 

Stichting Present zijn alternatieve projecten in Nederland ontwikkeld. Ook in ons eigen land komt 

veel armoede voor en zullen we ervaren dat we ook dichter bij huis anderen kunnen dienen. 

Deelnemers van World Servants gaan bijvoorbeeld klussen in en rond een daklozenopvang, een 

dagbestedingslocatie, een buurthuis of in een achterstandswijk.  

 

Wij gaan als groep uit Linschoten van 6 t/m 13 augustus aan de slag bij Stichting het 8ste Werk in 

Kampen. Een kleinschalige leefgemeenschap waarin mensen preventief tijdelijk onderdak wordt 

geboden om op eigen kracht de draad van het leven weer te kunnen oppakken. Dit project staat in 

de startblokken om te gaan beginnen. Naast fysieke werkzaamheden op het terrein van ‘Het 8ste 

werk’ gaan we ook activiteiten sámen met de doelgroep doen, zodat we hen en hun leefwereld beter 

leren kennen en begrijpen. Eigenlijk precies zoals op een World Servants project, maar dan dichter 

bij huis.  

 

Het project in Zambia waar wij naartoe 

zouden gaan wordt alsnog uitgevoerd, 

door de lokale partnerorganisatie met de 

lokale aannemers. Natuurlijk is het 

ontzettend jammer dat we daar niet zelf 

aan bij kunnen dragen, maar zo hoeft de 

gemeenschap niet langer te wachten op 

de voor hen zo noodzakelijke gebouwen. 

 
 

https://het8stewerk.nl/
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De gemeenschap heeft uitgekeken naar een periode van samenwerking, net zoals wij uitzagen naar 

ons project. We blijven betrokken bij de realisatie van het project in Zambia met foto’s en video’s en 

contact met de lokale partnerorganisatie. We voelen ons zeer met de gemeenschap in Kanolo 

verbonden.  

 

Met de deelnemersbijdragen die we als actiegroep geworven hebben worden nu dus eigenlijk twee 

projecten gefinancierd: het project in Zambia, waar een school en lerarenwoning wordt gerealiseerd. 

Én het project in Kampen, waar we dienend mogen zijn aan het werk van Stichting het 8ste werk. 

Niet onbelangrijk: Financieel komen we hiermee uit. Mede doordat reiskosten worden uitgespaard 

en tickets zonder veel kosten geannuleerd konden worden. Tegelijkertijd heeft de coronasituatie 

extra kosten met zich meegebracht voor ondersteuning en impact van de reis omdat vorig jaar de 

projecten moesten worden verplaatst naar dit jaar. Als actiegroep Linschoten gaan we de komende 

maanden nog een paar mooie en gezellige acties uitvoeren, die vanuit de online veiling nog 

openstaan. Deze konden door de aangescherpte maatregelen afgelopen maanden niet worden 

uitgevoerd. De uitnodigingen daarvoor volgen! 

 

Wij vinden het belangrijk u over deze ontwikkelingen te informeren, mede gegeven uw warme 

betrokkenheid en support bij het diaconaal project en de acties.  

 

Wij willen u vragen om in uw gebed om een zegen te vragen 

over het diaconale werk.  

Dat het onze jongeren mag verrijken om dienend bezig te zijn 

en ook tot zegen mag zijn voor anderen om ons heen.  

 

Via KerkKlanken blijven we u op de hoogte houden! Als u 

vragen hebt, stel ze gerust aan een van de leiders. 

 

Namens het World Servants team Linschoten,  

Rob van Butselaar 

 

 
 
De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 27 juni. Deze zal gelden voor de maanden 
juli-augustus-half september.  Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 19 juni. 
Dit kan per mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19. 
 

 
 
De agenda van de komende maanden is nog onzeker. Op de website en in de Bazuin 
zal gecommuniceerd worden wat wel en wat niet doorgaat.  

za 15-mei Online event GZB

do 20-mei Collectemuntenverkoop 20.00-20.30 u

wo 26-mei Kerkenraadsvergadering 19.45 u

do 17-jun Collectemuntenverkoop 20.00-20.30 u

za 19-jun Kopij KerkKlanken

wo 23-jun Kerkenraadsvergadering 19.45 u

mailto:kerkklanken@hervormdlinschoten.nl

