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

18.30 u Prof. Dr. M.J. Paul - Ede 2. Shaare Zedek Ziekenhuis Jeruzalem D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

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

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

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

17 juli 09.30 u Ds. B. Visser - Woerden 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. T.W. van Bennekom - Goes 2. St. Woord en Daad D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

24 juli 09.30 u Prop. A.M. van Manen - Weesp 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. P. Vermaat - Veenendaal 2. Steunfonds GB D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

31 juli 09.30 u Ds. F. Hoek - Schoonhoven 1. Diaconie K

18.30 u Ds. P. Nobel - Garderen 2. De Wingerd K

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

7 augustus 09.30 u Prop. H.G. van Ingen - Zegveld 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. A. van Vuuren - Capelle a/d/ IJssel 2. IZB D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

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

18:30 u Ds. C. van de Scheur - Eemnes 2. GZB Zomerzending deelgenoten D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

21 augustus 09.30 u Ds. Joz. A. de Koeijer - Ermelo 1. Diaconie D

18.30 u Ds. B.M. van den Bosch 2. Plaatselijk Evangelisatiewerk (Tentdagen) K

3. Uitgang: GZB D

28 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

voorbereiding Heilig Avondmaal

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

viering Heilig Avondmaal 2. IZB project Nieuwegein D

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

dankzegging Heilig Avondmaal Kelken H.A.: Shaare Zedek Ziekenhuis D

11 september 09.30 u Ds. A.B. van Campen - Hazerswoude 1. Diaconie D

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

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

Voor informatie over de 'autodienst' (voor wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen), 

kunt u contact opnemen met diaken H.W. van Setten, tel.nr. 0348-448442.

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? 

 

Opm. redactie: De verjaardagskalender is alleen beschikbaar in de papieren versie. Leest u de 

KerkKlanken digitaal en wilt u toch de verjaardagskalender ontvangen. Mail dan naar 

kerkklanken@hervormdlinschoten.nl en u krijgt een exemplaar per mail. 

 

 

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.  
 

 
  

mailto:kerkklanken@hervormdlinschoten.nl
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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.  

 

 

 

 

 

Erediensten 

In de vorige uitgave van KerkKlanken en ook in het kerkblad werd 

vermeld dat de kerkenraad er over nadenkt om de vorm van het 

Heilig Avondmaal voort te zetten zoals in de coronatijden 

gebruikelijk was. We hebben u als gemeente genodigd om hier uw 

mening over te geven en meerdere gemeenteleden hebben dit 

gedaan. We zullen de diverse meningen inventariseren. In de 

kerkenraadsvergadering van D.V. 29 juni zal dit punt wederom op 

de agenda staan. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Zomerseizoen 

We kijken terug op mooie en gezegende ontmoetingen met elkaar. 

In de diensten op 22 mei jl. mochten we, naast de 

woordverkondiging, verkwikt worden door het sacrament van het 

Heilig Avondmaal. Met de Pinksterdagen hoorden we het rijke 

evangelie over de Trooster die tot ons gezonden is. Op 2e 

Pinksterdag mochten we getuige zijn hoe de Geest werkt door het 

jarenlange werk van Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda.  

Na een lange periode kon ook de Gemeentedag weer plaatsvinden 

op 26 mei. Mooi om op deze manier elkaar te kunnen ontmoeten. 

Heel veel zaken waar we dankbaar voor zijn. Soli Deo Gloria! 

Inmiddels is de zomer in aantocht. Dat betekent ook weer dat de 

Tentdagen in aantocht zijn. Verderop in deze KerkKlanken vindt u 

daar meer informatie over.  

Velen van u zullen op vakantie gaan, hetzij in eigen land of in het 

buitenland. De kerkenraad wenst u allen een mooie en 

bezinningsvolle zomerperiode toe. Dat geldt uiteraard ook voor 

degenen die thuis blijven en in het bijzonder voor de zieken en 

gemeenteleden die rouwen, omdat zij langer of korter geleden een 

geliefde moesten missen. Laten we elkaar gedenken in onze 

gebeden. 

 
 

Kerkrentmeester penningmeester 

Wij zijn als college dankbaar dat Rob van Butselaar de taak van 

penningmeester op zich heeft genomen. De overdracht van de taken 

is gestart en zal voor de zomervakantie zijn afgerond. Wij willen 

André Langenberg nogmaals bedanken voor zijn werk en 

inspanningen.  

Het college heeft het afgelopen jaar nagedacht over het takenpakket 

van de penningmeester. Dit is in de commissie van bijstand verder 

besproken. Hanneke van der Mel is bereid gevonden om de 

penningmeester te ondersteunen, met name met de boekhouding. 
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Dit zal ze doen als lid van de commissie van bijstand. Omdat 

Hanneke vertrouwelijke informatie kan inzien, heeft ze een 

geheimhoudingsverklaring ondertekend.  

Met Rob wordt verder nagedacht over het takenpakket. Een 

aanvullende maatregel zou kunnen zijn dat er een fondsenwerver 

wordt benoemd, die de penningmeester ondersteunt met de Actie 

Kerkbalans, solidariteitskas en het verjaardagsfonds. Hiervoor 

willen we als eerste een beroep doen op een lid van de commissie 

van bijstand. Als er meer duidelijkheid hierover is, zullen we u 

hierover informeren. 

Hartelijke groet namens het College van kerkrentmeesters 

 

Gereserveerde plekken 

Inmiddels is de laatste nieuwsbrief van onze Coronacommissie 

alweer wat maanden geleden verstrekt. In deze nieuwsbrief stond 

dat er rekening gehouden wordt met gemeenteleden die toch tijdens 

de erediensten wat meer afstand willen houden met anderen. Hier 

wordt nog steeds gebruik van gemaakt. Tot nader order is in de 

ochtenddiensten de achterste kerkbank onder het orgel hiervoor 

gereserveerd. In de avonddiensten de twee achterste banken. We 

vragen u om hier rekening mee te houden en hierin respectvol met 

elkaar om te gaan. Zodra de maatregelen aangepast worden, 

ontvangt u hierover bericht.  

Namens de kerkenraad,  

Dirk Zuijderduijn, scriba 
 

 
 

 

 

 
Dat was de trouwtekst die we 40 jaar geleden van ds. Siebelink meekregen. En nog steeds 
proberen we het Woord als baken te volgen. Het Woord is onze verbinder en dat wensen we ook 
een ieder toe. Via dit bericht willen we een ieder hartelijk bedanken voor de mooie kaarten, 
teksten en gebeden die we mochten ontvangen.  
 
Fijn om onderdeel te zijn van die grote familie.  
 
Hartelijke groet,  
Jannie & Peter Elenbaas 
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TIENERKAMP 2022 
Een groet aan de gemeente en speciaal aan alle tieners, 

 

Hier is dan het bericht waar een aantal van jullie al op wachten!! We hebben al een paar 

vragen gekregen van een paar tieners of er opnieuw een tienerkamp gaat komen. Het 

was zo gezellig afgelopen jaar! Jullie mogen weten dat wij er ook weer heel erg veel zin in 

hebben!  

 

We hopen net als vorig jaar weer een tienerkamp in de herfstvakantie te organiseren. 

Reserveer alvast het eerste weekend van de herfstvakantie (21-24 oktober) in je agenda. 

Dan hopen we met elkaar weg te gaan. Een weekend vol gezelligheid, spelletjes en met 

elkaar nadenken over God en de Bijbel.  

 

We hopen jullie dan te zien!! 

 

Ben(t) u/jij geen tiener en wil u/je mee als leiding, dan mag u/je een berichtje sturen aan 

een van ons. We horen graag van u/jou! 

 

Hartelijke groetjes, 

Warno, Grianne en Annemarie 
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Afscheid Martin en Marleen 

Dit is de laatste KerkKlanken met aandacht voor ons deelgenotenproject Hart4Rwanda. Martin en Marleen 
zijn zes jaar uitgezonden geweest naar Rwanda. Aan deze uitzendperiode is nu een einde gekomen. 
Via deze weg willen we u als Zendingscommissie hartelijk bedanken voor het meeleven, -bidden en -geven 
met hen in de achterliggende jaren.  
 
Tweede Pinksterdag 

In de ochtenddienst van Tweede Pinksterdag hebben Martin en Marleen verteld over hun werk en leven in 
Rwanda. Er zijn op het gebied van onder andere onderwijs en ICT hele mooie doelen bereikt. Afgelopen jaren 
heeft u hier in de KerkKlanken ook over kunnen lezen. Na de dienst was er ruimte voor ontmoeting en 
afscheid nemen met hen. We wensen Martin en Marleen Gods zegen toe over hun verdere leven. 
 
Nieuw Deelgenotenproject 

We zijn met de GZB in gesprek over het aansluiten bij een nieuw deelgenotenproject. We zullen u hierover 
later meer informatie geven. 
 
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 gaan we weer beginnen met het organiseren van de Goede Doelen Markt.  
De datum die u alvast kan noteren in uw agenda is D.V. 17 september 2022. 
 
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 heeft. 
Tevens is er dit jaar gelukkig weer een vakantiebijbelboekje van de GZB 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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We durven het weer aan! 

10 september NaZomerMarkt 2022 

Fijn dat velen zich hebben aangemeld om het een en 
ander te ondersteunen. Al hebben we nog meer handen 
nodig, we durven het weer met u/jullie aan om een NZM 
te organiseren. 

Vastgestelde doelen:   

Verbouw/renovatie De Wingerd en Oekraïne via fam. Kok/De Ruyter de Wildt. 

Inzamelingen: 

Op 2 en 9 juli, 6 en 13 augustus en 3 september zamelen we van 09.00 
tot 11.00 uur weer schone, goed bruikbare (hele) spullen in.  
Geen meubels, beeldschermen computers, kleding, kussens en 
knuffels. 

Inzamellocatie: 

De Wingerd, ingang Hoge Werf! 

Helpen?: 

Geef je alvast op. jannhilgeman@hotmail.com 
U/jij bent van harte welkom. 

NZM dag: 

10 september - Hoge Werf van 10.00 uur tot 15.00 uur. 
 

NaZ                  merMarkt 2022 
 

mailto:jannhilgeman@hotmail.com
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KENIA 2022 
Het idee voor onze reis 
ontstond al een jaar 
geleden. Ik was in 2018-2019 
naar het opvangtehuis 
voor straatjongens BeHoCa 
(Believe, Hope, Care) 
geweest. Ik wilde heel graag 
weer een keer terug en het 
leek Arianne wel interessant 
om een keer een kijkje te 
nemen in Afrika, dus had ik 
een reismaatje. Het kwam 
allemaal precies uit en 23 
februari stapten we op het 
vliegtuig naar Kenia. 
 
Na een reis van bijna 24 uur 
kwamen we aan op vliegveld Mombasa. Uit het vliegtuig gestapt, viel ons meteen op dat het anders was dan 
Europese vliegvelden. Hoewel het nog vroeg in de ochtend was, was het al aardig heet. Op het vliegveldje reden 
kleine, oude trekkertjes rond met karretjes om de bagage uit te laden. In de aankomsthal werden alle documenten 
en papieren met de hand gecheckt. Twee uur later konden we eindelijk naar buiten lopen, waar Melissa ons 
opwachtte. Het was het begin van een prachtige tijd.  
 
Ondanks dat ze verhuisd zijn en op echt een hele andere plek wonen, was het thuiskomen. Het personeelslid dat 
ons opwachtte, was er de laatste keer ook en toen ik de hond riep, kwam ze heel hard aanrennen, zelfs zij 
herkende me . Het was een klein stukje lopen naar ons huisje, maar het bleek heerlijk om echt een plek voor 
onszelf te hebben. Het huisje liet wat te wensen over; scheuren in de muren, een lek dak en missende vloertegels 
en een heleboel ‘huisdieren’, maar het was óns huisje en we konden er heerlijk slapen, eten en op de bank lezen.  
 
Die avond gingen we voor het eerst de jongens opzoeken. Het was een heel blij weerzien. Degenen die er de vorige 
keer waren, waren heel blij me weer te zien en de jongens die nieuw waren, waren vooral nieuwsgierig. Tijdens de 
drie maanden die ik met hen mocht doorbrengen, is de band met de eerste groep verstevigd en die met de nieuwe 
jongens opgebouwd. En, zo eerlijk moet ik ook zijn, dat gaat met ups en downs. De ene dag kun je met ze dollen, 
de andere dag werd ik genegeerd. Maar gezien de enorme rugzak die al deze jongens hebben, is dat niet meer 
dan logisch.  
 
Toen we er net een week waren, begon de vakantie. Daarin moesten de jongens elke ochtend schoolwerk van 
vorig jaar herhalen om op niveau te blijven. In de middag was het aan ons om een leuke activiteit te bedenken. 
Dat liep uiteen van verven, knutselen tot bijzondere manieren van tikkertje en levend Cluedo. Ze zijn leuke pubers 
en hadden er bijna nooit echt zin in. Toch hoorden we achteraf dat ze de activiteiten enorm hebben gewaardeerd. 
Tegen het einde van de vakantie werd het steeds moeilijker om activiteiten te verzinnen om ze te vermaken en 
we waren dan ook blij dat ze weer naar school konden (vanaf eind april). We hebben het echt niet altijd 
gemakkelijk gehad met de jongens als groep in de vakantie, maar één op één heb ik zoveel speciale momenten 
met ze gehad.  
 



 

 

 

 

 

11 

De school daar is echt niet te vergelijken met de school zoals we dat nu hier in Nederland kennen. Niet alleen de 
gebouwen, maar ook de manier van lesgeven en de schooltijden. De jongens vertrekken om zes uur ’s morgens 
naar school en komen ’s avonds om zus uur weer thuis. Het is een kwartier lopen naar school en - met wat marge 
- betekent dit dat de jongens 11 uur op school zitten met slechts drie pauzes van in totaal misschien maar één 
of anderhalf uur. De rest van de tijd moeten ze vooral aantekeningen maken en opdrachten uit het boek doen. 
Heel erg veel eenrichtingsverkeer van de docent naar de leerlingen. Ze stellen zich ook niet altijd eerlijk en aardig 
op tegen onze jongens. Ze worden regelmatig buitengesloten van posities zoals het hoofd van de klas zijn. Dat 
is ontzettend oneerlijk om te zien, terwijl de meesten toch echt tot de top van de klas behoren wat betreft cijfers 
en zich meestal goed inzetten om te helpen.  
 
Met de jongens op school hadden wij tijd om wat achterstallige klusjes op te pakken. Voorbeelden hiervan zijn de 
administratie, de boekenlijsten en een bibliotheeksysteem voor de leesboeken. Dit laatste zodat we weten wie welk 
boek leent en als er een boek verdwijnt, kunnen we ook de dader aanwijzen. Het is in het verleden namelijk 
regelmatig gebeurd dat de jongens boeken verkochten aan klasgenoten voor een klein beetje geld, zodat ze wat 
lekkers konden kopen. De mensen leven hier namelijk van dag tot dag met een echte overlevingsmentaliteit. Dat 
zit ook in de jongens. Wat vandaag kan, doen ze vandaag en stellen ze niet uit tot morgen. Daarom kun je dus 
ook regelmatig half afgebouwde huizen zien staan en kan het zijn dat ze vandaag een feestmaal hebben en er 
morgen niets te eten is.  
 
Ik ben ook veel bezig geweest met het downloaden van muziek voor de jongens, zodat ze dat kunnen luisteren 
op de speakers die ze van hun zakgeld hebben gekocht. Daardoor werd ik natuurlijk hun favoriet, want deze 
jongens kunnen niet zonder muziek. Waar ze ook gaan en wat ze ook doen, bijna altijd staat er wel muziek aan 
op de achtergrond. Af en toe heel leuk, maar soms is stilte ook wel eens geweldig. Het is fijn om er zo voor hen en 
voor Melissa te zijn geweest.  
 
Natuurlijk hebben Arianne en ik het land verder verkend op de 
dagen dat we vrij waren. We hebben genoten van het strand, 
heerlijk eten dat een beetje op dat van thuis lijkt en 
fantastische safari’s. Het is genieten van Gods natuur op een 
ander stukje aarde. Het is zo anders dan thuis en net zo 
prachtig, ook hier is Gods hand te zien in alles om ons heen. De 
machtige olifanten, giraffen, buffels en dolfijnen, en de 
prachtige vergezichten en zonsondergangen. Daarnaast zien 
we ook Zijn zorg voor de schepping hier. Toen we aankwamen 
was alles kurkdroog en toen we weggingen was bijna alles 
groen en hadden we net mais geplant.  
 
Wat ik precies allemaal heb meegemaakt is te veel om hier te beschrijven, maar jullie hebben hopelijk op deze manier 
een klein beetje kunnen proeven van mijn tijd daar. Het was lastig om ze zo weer achter te laten en deze jongens 
hebben voor altijd een plekje in mijn hart. 
 
Hartelijke groet, 
Annemarie (de Ruijter)  
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De volgende KerkKlanken (het bewaarnummer) verschijnt op D.V. 12 september. Deze zal 
gelden voor de maanden half sept-oktober. Uiterlijke inleverdatum kopij is  
zaterdag 3 sept. via kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19. 
 

 
 
 

 
 
Voor de kinderen 
Leveren jullie de puzzel in? Dat mag digitaal via de mail kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of door de 
brievenbus op Schansbos 19.

za 2-jul Inleveren spullen NZM 09.00-11.00

zo 3-jul Koffiedrinken na de dienst

ma 4-jul Slaan eerste paal nieuwe pastorie 16.00 u

za 9-jul Inleveren spullen NZM 09.00-11.00

do 21-jul Verkoop collectemunten 20.00-20.30 u

za 6-aug Inleveren spullen NZM 09.00-11.00

wo-vr 10-11-12-aug Tentdagen

za 13-aug Inleveren spullen NZM 09.00-11.00

do 18-aug Verkoop collectemunten 20.00-20.30 u

za 3-sep Kopij KerkKlanken

za 3-sep Inleveren spullen NZM 09.00-11.00

za 10-sep Nazomermarkt 10.00-14.00 u

do 15-sep Verkoop collectemunten 20.00-20.30 u

za 17-sep Goede Doelen Markt

mailto:kerkklanken@hervormdlinschoten.nl
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