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Heel wat mensen verlangen naar een onbezorgde vakantie na dit coronajaar. Na ruim een jaar 
afstand houden willen we maar al te graag afstand nemen van de drukte, de stress, de zorgen. We 
verlangen ernaar om even te proeven van een leven zoals het zou moeten zijn, een leven niet 
geregeerd door de agenda en de verplichtingen, een leven waarin niets moet en niets hoeft. 
Vakantie staat voor vrijheid. Velen zoeken dat elders, maar ook als we onze vakantie thuis 
doorbrengen, dan nog hopen we dat de vrije tijd ons oplaadt en voorziet van nieuwe energie. 

Psalm 122 behoort bij de reisliederen onder de Psalmen. Het eerste vers geeft uiting aan de 
blijdschap te mogen gaan. We mogen weer! Over de bestemming hoeft niet gesproken en gestemd 
te worden. Die staat bij voorbaat vast. Waar gaan we heen? Dat is geen vraag. We gaan ‘op’ naar 
Jeruzalem. De reiziger van Psalm 122 is dan ook geen toerist. Hij heeft een hoger doel voor ogen. Hij 
reist af om God te ontmoeten. De vreugde ligt in de bestemming. 

Een bestemming, die meteen de bestemming van het leven uitdrukt: nabij God te zijn.  
Daarom gaat het uiteindelijk maar om één plaats in de Godsstad waar de pelgrim wil zijn. Hij gaat 
naar het huis van de HEERE. Dat is zijn bestemming, dat is de bestemming van zijn leven: 
thuiskomen bij God. De Heere Jezus wist het als tiener al: Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader 
(Lukas 2: 49). Dat is je bestemming. Zo komt een mens thuis. Zo vind je vrede. 

In dat huis van God mag een mens zich onderdompelen in Zijn genade, Zijn gerechtigheid, in Zijn 
vrede. In dat huis gaat het om verzoening en verzoend met God daalt vrede en zegen in je hart. 
Recreatie, herschepping door Gods genade. Uiteindelijk omdat Christus voor je stierf. Hoe word je 
echt opgeladen, wat is de ware krachtbron van je leven? De zegen van God! Wees gezegend en wees 
een zegen! Wie echt bij God thuis geweest is, die komt als een nieuw mens thuis, opgeladen door 
Zijn Geest! 

Wie gaat er mee naar huis? Verlangen we naar het huis van God? 
Verheugen we ons over de ruimere mogelijkheden? Natuurlijk is het 
een groot goed om via allerlei middelen toch deel te nemen aan de 
zondagse erediensten. Maar wat is er mooier dan ‘op te gaan’ naar 
het huis van God in ons midden, de kerk. Wat een verdriet geeft dat 
vaak als dat echt niet meer kan, wat een gemis.  

Hoe branden mij genegenheden… Wat verlang ik ernaar om weer 
‘normaal’ die zondagsreis te maken naar die plaats waar mij Gods 
genade in Christus verkondigd wordt en waar ik die mag proeven in 
brood en in wijn! Ik ben verblijd! U ook, jij ook? 

Naar huis! De uiteindelijke reden waarom ik over deze psalmregel 
ging nadenken was een rouwkaart. Daar stond deze regel boven. De 
overledene wist dat ze naar huis ging. De regel op de kaart wordt 
dan zomaar tot een vraag: Waar gaat de levensreis naartoe? Zijn we 
een pelgrim, hier een vreemdeling, op weg naar huis: het Vaderhuis 
met de vele woningen? 
 
Ds. B.M. van den Bosch  
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4 juli 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

bediening Heilige Doop 2. Shaare Zedek Ziekenhuis Jeruzalem D

18.30 u Ds. F.A.J. Heikoop - Harmelen  3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

11 juli 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. P.B. Verspuij - Otterlo 2. Diaconie D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

18 juli 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

afscheid en bevestiging kerkrentmeesters 2. St. Woord en Daad D

18.30 u Ds. B.M. van den Bosch 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

25 juli 09.30 u Prop. J.J. de Haan - Woerden 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. T.L.J. Bos - Waddinxveen 2. Steunfonds GB D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

1 augustus 09.30 u Drs. J.W. Hooydonk - Oldebroek 1. Diaconie D

18.30 u Ds. T.W. van Bennekom - Goes 2. De Wingerd K

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

8 augustus 09.30 u Ds. G.J. Hiensch - Elst 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. P. Vermaat - Veenendaal 2. Kerk in Actie Project 10.27 (GZB) D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

15 augustus 09.30 u Ds. H.N. Visser - Amsterdam 1. Kerk en Eredienst K

18:30 u Ds. M.J. Schuurman - Oldebroek 2. GZB Zomerzending deelgenoten D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

22 augustus 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Diaconie D

afsluiting tentdagen 2. Plaatselijk Evangelisatiewerk (tentdagen) K

18.30 u Ds. R.R. Eisinga - Gorinchem 3. Uitgang: GZB D

29 augustus 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

bediening Heilige Doop 2. Diaconie D

18.30 u Ds. B.M. van den Bosch 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

voorbereding Heilig Avondmaal

5 september 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

bediening Heilig Avondmaal 2. IZB Project Nieuwegein D

18.30 u Ds. B.M. van den Bosch 3. Uitgang ochtend: Shaare Zedek Ziekenhuis D

dankzegging Heilig Avondmaal 3. Uitgang avond: Onderhoud gebouwen K

voor de tijden zie De Bazuin Kelken H.A.: Shaare Zedek Ziekenhuis D

12 september 09.30 u Ds. D. Siebelink - Reeuwijk  1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. B.M. van den Bosch 2. Plaatselijk jeugdwerk K

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

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 juli tot en met half september hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te 

gedenken. Stuurt u hen een kaartje? 

 

De verjaardagskalender is alleen beschikbaar in de papieren versie. Wilt u de kalender ontvangen? 

Stuurt u dan een mailtje naar kerkklanken@hervormdlinschoten.nl  
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Erediensten 
We zijn blij en dankbaar dat er weer versoepelingen zijn in het coronabeleid waardoor 
we met meer mensen de erediensten in de kerk kunnen bijwonen.  
Als kerkenraad volgen we hierin de routekaart van het CIO (Interkerkelijk Contact in 
Overheidszaken). Zie voor meer informatie www.cioweb.nl.  

 
 
We hopen van harte dat u zich al weer hebt aangemeld bij de commissie 
kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl om naar de kerk te komen. De Psalmen wijzen 
ons de weg naar de plek van samenkomst. Of het vrolijk is (zoals in Psalm 68) of juist 
verdrietig en met zorgen, het is goed om weer samen op te mogen gaan om God te 
loven en te eren in Zijn gemeente. 
 
Looft God in Zijn gemeent' alom, 
Den HEER, gij, die in 't heiligdom, 
Als Isrels kroost, moogt naad'ren, 
Hoe vrolijk gaan de stammen op 
Naar Sions godgewijden top, 
Met Isrels achtb're vaad'ren! 
 

 

 

Wijzigingen in het College van kerkrentmeesters 
Met dankbaarheid kunnen we melden dat de vacature van penningmeester binnen het 
college van kerkrentmeesters inmiddels is opgevuld. André Langenberg nam zijn 
benoeming aan. In de dienst van zondagmorgen 18 juli zal aandacht besteed worden 
aan het afscheid van Johan van Essen en het aantreden van André Langenberg.  
Ook vanaf deze plaats danken we Johan voor zijn inzet de afgelopen jaren binnen het 
college en wensen André van harte Gods zegen toe op het werk wat hij voor de 
gemeente mag gaan verrichten. 

 
Lindewaard 
De verruimingen voor samenkomsten maken het ook weer mogelijk om de 
avondsluitingen in de Lindewaard te gaan starten. De voorbereidingen hiervoor zijn in 
volle gang. Vanaf augustus hopen we de weeksluitingen weer wekelijks te gaan 
verzorgen. Wij zien er naar uit u weer te ontmoeten en zullen u op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen.  

 

 

 

http://www.cioweb.nl/
mailto:kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl
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Soms is het leven moeilijk, soms is het liefdevol, levenslustig. Hoe het 
leven voor jou of voor u momenteel ook is, we wensen u de genadige 
nabijheid van de drieënige God toe.  
 
Dit oude lied wijst ons de richting van het ware Leven.  
Veel ouderen zullen het herkennen. Denk je nou als jongere “Huh, 
waar gaat dit over? Ik kan ook wel wat support en richtingwijzing 
gebruiken, maar dan graag in mijn eigen taal!” Neem dan gerust 
contact op met de jeugdouderling Juriën Stam, met je wijkouderling of 
met de dominee. De kerkenraad wil er graag ook voor jou zijn!  
 
Namens de kerkenraad,  

Dirk Zuijderduijn, scriba 

 

De scriba ontving onderstaand bericht wat we graag met u delen inzake dominee R.W. van Mourik die 
predikant was in Linschoten van 1992 tot 1996.   

     
Beste bekende van onze (schoon)ouders Rob en Wilma van Mourik, 
  
Dit prachtige stel hoopt D.V. vrijdag 25 juni 4️0 jaar met elkaar getrouwd te zijn.  
Wij zullen dat vanwege corona in beperkte kring met elkaar vieren. 
 

 
 Het lijkt ons mooi en leuk dat jullie hen verrassen met een mailtje of een kaartje. We zouden het waardevol 
vinden als u daar een kleine of grote herinnering aan iets wat u vroeger met hen beleefd hebt aan toevoegt. Voel 
u vrij om het aan te pakken op de manier die bij u en uw relatie met hen past. 

fam.vanmourik@solcon.nl               Cortgene 6, 2951 ED Alblasserdam 
  
Heel hartelijk dank alvast voor uw medewerking, we vermoeden dat ze jullie betrokkenheid heel leuk gaan 
vinden en zeer waarderen! 
   
Hartelijke groet van hun kinderen en kleinkinderen: 
Roeland en Liesbeth, Naomi, Lucas 
Johan en Jessica, Juda, Hannah 
Machteld en Rik, Wieke, Giske, Jitse, Tiebe 
Arend en Gerdine, Aline, Willemijn, Robert 
Geerten en Marleen, Loïs, Salomé 
Maurits en Rianne, 
Hilde 

mailto:fam.vanmourik@solcon.nl
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De nieuwsbrief van de kerkrentmeesters is alleen beschikbaar in de papieren versie.  
 
Wilt u de nieuwsbrief toch ontvangen? Stuurt u dan een mailtje naar: 
kerkrentmeesters@hervormdlinschoten.nl. 
  

mailto:kerkrentmeesters@hervormdlinschoten.nl
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Tel je zegeningen! 

 
Dank U Heer, dat na ruim 3 jaar gesloten te zijn geweest, de kerk met Pinksteren weer 

openging. 
Dank U Heer, dat ds Raymond en Jeanette vandaag samen met de gemeente vieren dat ze nu 

als echtpaar in deze kerk U mogen dienen. 
Dank U Heer, dat U ons samen met anderen uit Nederland verbindt met deze kerk. Zo 

kunnen we U dienen en elkaar steunen. 
Dank U Heer, dat U ons wil vergeven als we onze zonden belijden. Voor onze zonden liet U 

Uw Zoon, Jezus Christus sterven aan het kruis. 
Dank U Heer, dat we samen kunnen vieren dat het graf leeg is, omdat Jezus is opgestaan. Hij 

Leeft en door Hem is er ook leven voor ons. 
Dank U Heer, voor al Uw goede gaven deze dag! Aan U komt alle lof en eer toe! 
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Om het werk van Martin en Marleen in Rwanda te ondersteunen hebben  we een 
bloemenactie gehouden. Wij als leden van de zendingscommissie waren verrast door zoveel 
enthousiasme. Dankzij jullie kon er een mooi bedrag van €217,50 overgemaakt worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Postzegels! 
Spaart u ook nog mee? In de Wingerd staat een houten doos waarin u nog altijd postzegels 
mag deponeren. De landelijke opbrengst voor de GZB is zeker de moeite waard! 
 

Goede Doelen Markt 
Voorzichtig zijn we weer begonnen met het organiseren van de Goede Doelen Markt. Zoals 
het er nu naar uit ziet gaat deze door met mogelijk wat aanpassingen  die op dat moment 
vereist zijn. De datum die u vast kan noteren in uw agenda is D.V. 20 november. 

 

Zomervakantie 
De leden van de zendingscommissie wensen u een fijne zomervakantie toe. Waar de reis ook 
naar toe gaat, of gewoon lekker thuis, dat het de rust mag geven die lichaam en geest nodig 
hebben. 

Tevens is er dit jaar gelukkig weer een 
vakantiebijbelboekje beschikbaar. Als het goed is 
worden er een aantal exemplaren voor onze 
gemeente opgestuurd. Deze boekjes hopen we in de 
Wingerd bij de lectuurplank te leggen om mee te 
nemen. Als de boekjes op zijn, kunnen deze via de 
website van de GZB gedownload worden. 
 
 

Met vriendelijke groet van de zendingscommissie, 
Hans van Butselaar (voorzitter) tel. 433890 
Arnoud Bosse (secretaris) tel.795033 
Cora Nap (penningmeester) tel. 06-2303097 
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Beste gemeenteleden, 
 
Evangelisatie, hoe is dit u/jou vergaan in de afgelopen periode? Misschien heb/heeft u/jij juist wel 
in uw/jouw omgeving kunnen laten zien hoe God jouw steun en kracht is geweest in de 
coronaperiode. Of misschien heeft/heb u/jij zelfs vaker de liefde van God kunnen laten zien 
door te zorgen voor mensen die het moeilijk hadden.  
 
Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat u/jij in uw/jouw 
eigen ‘bubbel’ hebt gezeten en u/jij misschien ook wel 
uw/jouw handen vol had aan uw/jouw eigen situatie. De 
verhalen zullen enorm uiteen lopen.  
 
Wij zien er erg naar uit om elkaar weer te mogen 
ontmoeten en waarschijnlijk denk(t) u/jij er ook zo over.  
Wij willen jullie allen vragen om oog voor elkaar te 
hebben als gemeenteleden. We hopen dat we met elkaar 
geloofsgesprekken mogen aangaan over;  

 Hoe heb je corona ervaren en wat heeft het met je geloof gedaan? 
 Hoe heb je de online-diensten ervaren?  
 Hoe heb je God ervaren in coronatijd?  
 Welke goede dingen zou je willen behouden van de coronatijd, en welke dingen absoluut 

niet?  

Deze vragen zijn slechts enkele voorbeelden, wellicht helpt het ter inspiratie. 
  
Ook hopen we van harte dat u/jij ook de vrijheid hebt om in uw/jouw omgeving met mensen het 
gesprek aan te gaan over ‘Hoe heb je de coronaperiode beleefd?’ en van hieruit op de liefde 
van Jezus mag aansturen, om zo iets van het evangelie door te mogen geven. God gaat door 
met zijn kerk en zijn werk, dat staat vast. Vertrouw erop dat Hij u/jou de woorden geeft in 
deze gesprekken. 
 
Als commissie hebben onze activiteiten op een laag pitje gestaan in het afgelopen seizoen. We 
zijn blij met de berichten dat de tentdagen weer georganiseerd gaan worden. We zien er naar 
uit dat het evangelie weer actief doorgegeven mag worden onder kinderen. We willen vooral 
vragen of u/jij al het evangelisatiewerk in uw/jouw gebed wilt meenemen, zowel 
evangelisatiewerk dat in onze gemeente gedaan mag worden en ook de gesprekken op ons 
dorp. 
 
Hartelijke groeten, 
De Evangelisatiecommissie 
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Beste gemeenteleden, 
 
Met de zomervakantie voor de deur is het natuurlijk ook weer tijd 
voor de voorbereidingen van de Tentdagen. Het thema van dit jaar 
is ‘Hallo, contact?!’, met net als ieder jaar allemaal Bijbelverhalen 
rondom dit thema.  
 
Mogelijkheden rondom corona 
Als tentteam zijn wij heel blij dat er ten opzichte van vorig jaar, toen 
de Tentdagen volledig online gehouden moesten worden, veel meer 
mogelijk is. Hoewel er echter meer ruimte is gekomen, is het 
programma toch wat aangepast ten opzichte van ‘normale’ jaren. Dit in verband met maatregelen 
die nog steeds gelden. 
 
Wijzigingen in het programma 
De tentdagen zullen plaatsvinden van woensdag 18 tot vrijdag 20 augustus. De programmatijden 
en -onderdelen voor de kinderen zullen vergelijkbaar zijn met vorige jaren. De avondprogramma’s 
zijn echter grotendeels geschrapt op de bingo na. Dit houdt dus in dat er tot onze spijt geen 
volleybaltoernooi en barbecue zal zijn. Dit is besloten omdat de 1,5-meterregel hoogstwaarschijnlijk 
nog steeds zal gelden voor volwassenen, maar dit tijdens zulke gezellige avonden moeilijk te 
handhaven zal zijn, mede omdat er veel gelopen wordt tijdens deze activiteiten. 
 
Er zullen ook wat aanpassingen worden gemaakt in en aan de tent. Zo is de indeling in de tent 
aangepast om meer ruimte te creëren en zullen meerdere zijwanden van de tent worden 
verwijderd voor goede ventilatie. 
 

Verzamelen 
Voor de knutselwerkjes worden een hoop wc-rollen gebruikt. Mocht 
u een steentje bij willen dragen dan kunt u dit doen door deze rollen 
te sparen en in te leveren in de Wingerd. 
  
Opgeven vrijwilligers 

Ondanks de beperkingen gaan we er toch hele gezellige dagen van maken, met toneel, zang, 
knutselen en allerlei leuke activiteiten. Dit kunnen wij echter niet alleen doen, dus vragen wij om 
jullie hulp als begeleiders van de kinderen, in de keuken, bij het opbouwen en afbreken van de tent, 
en bij het nachtwaken in de tent. 
 
Net als andere jaren kan opgeven worden gedaan via een formulier. Dit formulier zal bij de uitgang 
van de kerk worden neergelegd en is te verkrijgen via de facebookpagina en website van de 
tentdagen, waarvan de links onderaan de pagina staan. Formulieren kunnen fysiek worden 
ingeleverd in de ton in de wingerd, of via de mail. 
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Vragen 
Mocht u nog vragen hebben over de komende Tentdagen, dan kunt u dit doen door een van de 
teamleden aan te spreken, of door een mailtje naar ons te sturen. 
 
Contact 
Voor aanmeldingen en vragen kunt u mailen naar:
tentdagenlinschoten@gmail.com 
Voor het aanmeldformulier, meer informatie en 
updates verwijzen we u naar de site en onze 
facebookpagina: 
https://www.hervormdlinschoten.nl/tentdagen 
facebook.com/tentdagenlinschoten 
Het tentteam 

Nieuws van zondagsschool Samuel 
Het einde van het seizoen van de zondagsschool, een mooi uurtje op de zondag, is 

weer gekomen. De tweede helft van het seizoen was weer heel anders dan 
andere jaren. Net als op de scholen mochten we vanaf de Kerst tot de 
Pasen online het uurtje invullen. We hopen dat dit voor velen goed geweest is. 
We hopen op 2 juli met de kinderen die de zondagsschool gaan verlaten dit jaar 
af te sluiten met een gezellige avond. We hopen afscheid te nemen van Daniël, 
Jesse, Coen, Mirthe, Riëtte en Ivan.  

Naast de kinderen gaan we ook afscheid 
nemen van twee juffen; Vijaya van der Veen en 

Annemieke Langelaar. Wij willen jullie bedanken voor de inzet. We 
mogen dankbaar zijn dat Marleen Ronner de plaats van Annemieke 
in gaat nemen en wensen haar Gods zegen toe. De plaats van Vijaya 
is nog niet ingevuld. We zouden het fijn vinden als er weer anderen 
uit de gemeente ons willen helpen op de zondagsschool. Schroom niet 
en neem contact met één van ons op. 

In de week voor Pinksteren hebben we als afsluiting alle 
kinderen van de zondagsschool een bouwplaat gegeven. We 
hebben al van een paar foto’s gehad, ze worden erg mooi! 
We hopen dat het gelukt is om deze te maken en anders 
mogelijk in de vakantie. Voor degenen die het bouwwerk de 
eerste zondagsschoolmiddag in september kunnen laten zien, 
is er een presentje. 

Als alles goed mag zijn hopen wij weer te starten D.V. 26 
september 2021. 

Groeten van alle meesters en juffen van zondagsschool “Samuël”. 
 

mailto:tentdagenlinschoten@gmail.com
https://www.hervormdlinschoten.nl/tentdagen
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Groene column  
Eind mei heb ik deelgenomen aan GroenGelovig. Online-lezingen en inspiratie over twee dagen 
verspreid. Het thema was ‘Aarden’. Een mooi thema waar vanuit veel aanknopingspunten zijn. Zo 
werd verwezen naar Mozes bij de brandende braamstruik, die te horen kreeg “de aarde waarop je 
staat is heilig”.  
Heb jij daar wel eens over nagedacht, dat de aarde waar wij op staan heilig is? Dat dit van God is en 
dat wij daar heel zorgvuldig mee om moeten gaan? 
  
Iemand die hier ook over schrijft is Peter Halldorf in zijn boek “Zorg voor de aarde, een Bijbelse 
visie op klimaat”. Tijdens het lezen werd ik enerzijds echt doordrongen van de ernst van de 
klimaatcrisis, en lieve mensen, neem het ook alsjeblieft serieus, en anderzijds bracht hij heel helder 
de hoop op herstel, hoop in Christus.  
 
Ook kwam ik tot het inzicht hoe fantastisch de Schepper een wonderlijke schepping heeft gegeven 
aan ons. God de Schepper is overal in de schepping, Hij is de Schepping. Dan kunnen wij toch niet 
anders dan hier zorgvuldig mee omgaan?! 
 
En dan is het bijna vakantie. Heerlijk! Wat gaan we doen, de teugels laten vieren, of is het juist ook 
een moment van bezinning?  
 
Een paar groene tips:  
Ga kostbaar om met deze schepping door …: 

- …te genieten van de schepping. Ga op zoek naar 

de grootsheid van God in de kleine dingen. Ga 

wandelen, fietsen, op het strand liggen en 

bedenk hoe fantastisch hij alles gemaakt heeft. 

Verwonder je over de insecten, de prachtige bloemen, de zandkorrels op het strand.  

- …zo min mogelijk te verspillen. Praktische tips; maak je afvalberg zo klein mogelijk. Ga je 

naar het strand, neem een statiegeldfles met frisdrank mee, met bekers die je afwast bij 

thuiskomst. Geen pakjes drinken! Dit is alleen maar afval. Ga je in een restaurant eten, bestel 

niet te veel, en als je over hebt, vraag dan of je het mee naar huis mag nemen.  

- …zo zuinig mogelijk te leven. Pak de fiets in plaats van de auto. Leen een boek bij de 

bibliotheek in plaats van iets nieuw kopen.  

- … verstandig om te gaan met waterverbruik. Douche korter en gerust iets kouder. Door een 

zuinige levensstijl houd je geld over, investeer dit in een regenton! Doen hoor. Wij hebben er 

1 van 120 liter en het is zo fijn dat je daarmee je bloemen en planten in leven kan houden. 

Daar zijn de bijen ook blij mee. 

- … na te denken over wat je door de gootsteen spoelt, vooral ook op vakantie. Wat voor 

afwasmiddel gebruik je op de camping? Welke middelen gebruik je in je chemisch toilet voor 

de caravanbezitter? Kies voor natuurlijke oplossingen. 

 

“Hoe groot zijn Uw werken, Heere, U hebt 

alles met wijsheid gemaakt, de aarde is vol 

van Uw rijkdommen” Psalm 104:24 
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- … een natuurvriendelijke zonnebrand te 

gebruiken. Belangrijk om je eigen huid goed te 

beschermen. Ons lichaam is onze tempel, wees er 

zuinig op. Ook op je huid in de zon. Wees bereid 

om een duurdere zonnebrand te gebruiken, die 

vriendelijk is voor de natuur als je daarna de zee 

inspringt!  

Ik hoop met mijn groene column je te inspireren, en dat 
je ook steeds vaker kiest voor een groene duurzame 
keuze, ook op vakantie! Voor vragen of suggesties voor 
een column, laat het me weten! 
Ik wens jullie een goede zomer, met goed vertoeven in Gods schepping! 
 
Groene groet, Catharina Nieuwenhuizen (06-47242538)  

Update diaconaal project 
 

Als gevolg van de beperkende maatregelen rondom Covid-19 wordt het World Servants-project van onze 

gemeente in Zambia nu op een andere wijze vormgegeven. Zo worden de bouwwerkzaamheden volledig 

uitgevoerd door een aannemer onder regie van partnerorganisatie CCAP. Daardoor hoeft de gemeenschap 

niet langer te wachten op de voor hen zo noodzakelijke gebouwen. In samenwerking met Stichting Present 

heeft World Servants alternatieve projecten in Nederland ontwikkeld voor de groepen die anders naar het 

buitenland zouden zijn gegaan.  We zullen ontdekken dat ook in ons eigen land veel armoede voorkomt en 

dat we ook dichter bij huis anderen kunnen dienen.  

 

Het World Servants project in Nederland 

Actiegroep Linschoten gaat van 6 t/m 13 augustus met zo’n 20 man 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. Naast enkele fysieke werkzaamheden op 

en rond het terrein van Stichting het 8ste Werk organiseren we o.a. een middag kinderwerk in het 

nabijgelegen IJsselmuiden, brengen we een bezoek aan een asielzoekerscentrum in Kampen en hebben we 

een ontmoeting met enkele mensen van de doelgroep van het 8ste Werk. Ook doen we een gezamenlijke 

activiteit met een groep jonge asielzoekers. Daarnaast is er uiteraard ook ruimte voor verdiepende 

gesprekken en ontspanning. Het programma heeft alle ingrediënten van een World Servants project, maar 

dan korter en met een uitvoering in Nederland.  

https://het8stewerk.nl/
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Ondertussen in Zambia 

 
 

 

Ondertussen krijgt het project in Zambia steeds meer vorm en inhoud. Met onze financiële bijdrage is het 

oude schoolgebouw inmiddels opgeknapt. Op de linkerfoto ziet u het prachtige eindresultaat. De aannemer 

is inmiddels gestart met de bouw van een lerarenwoning. De eerste contouren daarvan zijn zichtbaar op de 

rechterfoto.  

Live verbinding Kanolo 

In mei jl. hadden we als actiegroep Linschoten een live verbinding met Kanolo, Zambia. Projectcoördinator 

Moffat van partnerorganisatie CCAP was ter plekke en heeft ons de vorderingen van de bouw laten zien. Ook 

hebben we even met de trotse hoofdmeester gesproken, met een groep enthousiaste kinderen op de 

achtergrond. Ze zijn erg blij met de opgeknapte school! Helaas was de verbinding niet altijd even goed, 

daarom heeft Moffat voor ons nog wat filmpjes gemaakt van de bouw en het kinderprogramma dat hij 

speciaal had georganiseerd. Zo was het voor de kinderen toch nog een beetje een World Servants Project. 

Het is leuk om op deze wijze verbonden te zijn en te blijven met ons project in Zambia. De gemeenschap in 

Zambia heeft uitgekeken naar een periode van samenwerking, net zoals wij uitzagen naar ons project. Het 

filmpje uit Kanolo kunt u hier (via de digitale versie) bekijken.  

Begin juli is er opnieuw een live-verbinding en hopen we de vorderingen van de lerarenwoning te zien. 

Twee projecten 

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

projecten gefinancierd: het project in Zambia en het project in Kampen. Financieel komen we hiermee uit, 

mede doordat reiskosten worden uitgespaard en tickets zonder veel kosten geannuleerd konden worden. 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 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.  

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

betrokkenheid en support bij het diaconaal project en de acties. Via KerkKlanken blijven we u op de hoogte 

houden! Als u vragen hebt, stel ze gerust aan een van de leiders Sander, Gerda, Ernst-Jan, Teus, Mike, Marjan 

of ondergetekende. 

Namens het World Servants team Linschoten, 

Rob van Butselaar 

https://youtu.be/OmCYM9KvWOo
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Evangelist op een eiland gezet 
 

 De terrassen gaan weer open en 
vakanties worden weer geboekt. De 
zon schijnt en iedereen kijkt graag 
vooruit. De één wat verder dan de 
ander en ik zie uit naar de 
wederkomst van onze Heer Jezus 
Christus. Tegelijkertijd zie ik een 
grote schare die Jezus niet kent als 
Redder en Verlosser en dat gaat mij 
aan het hart.  
  
In Matt, 9:38 roept Jezus op: Bid 
daarom tot de Heere van de oogst 
dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.  
  
Ik vraag u vandaag onze Heer te danken dat Hij (uw) gebeden verhoort en dat Hij arbeiders uitzendt in 
Zijn oogst. Want van 23 juli tot 30 juli ga ik met Stichting Naar House naar Texel om de Boodschap van 
Hoop te brengen. We sluiten aan bij het thema van de ‘Er is Hoop-campagne’ van stichting Agapè die door 
de Baptistengemeente op Texel is ingezet. 
  
Graag breng ik de oproepen van Paulus in uw gedachten: 
  
2 Thess 3:1 
Verder broeders (en zusters), bid voor ons dat het Woord van de Heere Zijn loop mag hebben en 
verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u 
 
Efez. 6:19 
Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid 
het geheimenis van het Evangelie bekend te maken 
  
Kol. 4:3 
Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van 
Christus te spreken,  
 
Ik, Joke, moedig u aan om deze zomer met mij mee te doen. 
 
Indien u deze actie wilt sponsoren kan dat door groente, fruit, brood en/of andere etenswaren voor 20 
personen te schenken of een gift over te maken naar: 
Landelijke evangelisatiestichting Naar House NL50 INGB 0007232895  
ovv Texel 2021 
 
Joke Pak 
  
www.naarhouse.nl 
www.erishoop.nu (stichting Agapè)
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De volgende KerkKlanken (het bewaarnummer) verschijnt op D.V. 12 september. Deze zal 
gelden voor de maanden half sept/okt. Uiterlijke inleverdatum kopij is zaterdag 4 sept.. 
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. 
  

 

 

wo 14-jul Kerkenraadsvergadering 19.45 u

do 15-jul Collectemuntenverkoop 20.00-20.30 u

vr-vr 6-13-aug World Servantsproject

wo-vr 18-20-aug Tentdagen

do 19-aug Collectemuntenverkoop 20.00-20.30 u

za 4-sep Kopij KerkKlanken

wo 15-sep Kerkenraadsvergadering 19.45 u

do 16-sep Collectemuntenverkoop 20.00-20.30 u

mailto:kerkklanken@hervormdlinschoten.nl

