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Leven van Zijn liefde
Efeze 3: 14 – 20 / Moge Hij u kracht schenken door Zijn Geest zodat u geworteld blijft in Zijn liefde (v 17)
Het geheim van elke boom en elke plant zijn de wortels. Zij zorgen voor de voeding. Zij zorgen dat in
weer en wind een boom blijft staan.
Paulus zegt: een gezond geloof is geworteld in de liefde.
In Gods liefde. God heeft deze wereld lief. Niet voor even maar voor altijd. De wereld blijft Zijn
schepping. En de mensen Zijn kinderen. Mensenkinderen die Hem de rug hebben toegekeerd. Maar
ondanks onze ontrouw en ons verzet tegen Hem, blijft Hij van ons houden. Het grootste bewijs van Zijn
liefde is de komst van Zijn Zoon naar deze aarde. Hij kwam om te lijden en te sterven voor onze zonden.
Om de dood te overwinnen. Om ons het eeuwige leven te geven.
Gods liefde is de beste ‘potgrond’ voor elk mens. Elke andere voedingsbodem geeft weinig of nauwelijks
vrucht. Stel dat een mens zich laat voeden door haart, dan zal het niemand verbazen dat er in het leven
verkeerde vruchten groeien.
Er zijn verschillende wortels die ons geloof levend en gezond houden.
Paulus noemt het werk van Gods Geest. We weten dat Gods Geest gebruikmaakt van verschillende
kanalen, wortels zeg maar. Een buitengewoon belangrijke wortel is de Bijbel. Want in de Bijbel vind je
de boodschap van Gods liefde. Als je de Bijbel niet kent, zul je niet weten van Gods liefde.
Je kunt persoonlijk de Bijbel lezen, maar ook samen met anderen. Andere gelovigen zijn
ook een wortel. Samen vormen zij Gods gemeente. Natuurlijk kun je je alleen voeden
met de Bijbel, maar samen haal je er veel meer uit. Daarom is het raadzaam om naar de
kerk te gaan. De plek waar die gemeente samenkomt, waar Gods Woord wordt
uitgelegd. Of naar een bijbelkring. Wij hebben elkaar nodig om ons geloof levend en
gezond te houden.
Het gebed is een derde wortel. Paulus schrijft dat God machtig is oneindig meer te doen
dan wij bidden of beseffen. Als je bidt, weet je je op zulke momenten dicht bij God. Dat zijn geweldige
momenten. Ook dat kun je in je eentje doen. Op een stille plek. Maar het is ook helemaal niet verkeerd
om het samen te doen. Dan vorm je als het ware een heel wortelstelsel.
Als je zo (samen) in het leven staat, mag er veel gebeuren. En er gebeurt veel. De stormen van het leven
gaan ons levenshuis niet voorbij. Maar de boom zal blijven staan. Nog dieper zullen zijn wortels het
voedsel opzoeken. Hoe meer van die liefde, hoe sterker ons leven.

Bomen heb je in alle soorten en maten. Dat geldt ook voor mensen.
Maar ze groeien allemaal volgens hetzelfde principe. Ontwortelde bomen gaan dood.
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Kerkdiensten en collecten

10 september

09:30
18:30

Prop. A.M. van Mourik - Driebruggen
Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. IZB project Nieuwegein
3. Onderhoud gebouwen

17 september

09:30
18:30

Ds. B.M. van den Bosch - Opening Winterwerk
Ds. P.B. Verspuij - Otterlo

1. Kerk en Eredienst
2. Plaatselijk jeugdwerk
3. Onderhoud gebouwen

24 september

09:30
18:30

Prop. M.G.M. Mudde - Nijkerk
Ds. D.G.R.A. Beekman - Noorden

1. Kerk en Eredienst
2. St. Woord en Daad
3. Onderhoud gebouwen

1 oktober

09:30
18:30

Ds. B.M. van den Bosch
Ds. M.J. van Oordt - Bodegraven

1. Kerk en Eredienst
2. Kerk en Israël
3. Onderhoud gebouwen

8 oktober

09:30
18:30

Ds. B.M. van den Bosch
Ds. B.M. van den Bosch

1. Diaconie
2. De Wingerd
3. Onderhoud gebouwen

15 oktober

09:30
18:30

Prop. A.H. van Mourik - Sprang-Capelle
Ds. D. Breure - Waarder

1. Kerk en Eredienst
2. HGJB
3. Onderhoud gebouwen

22 oktober

09:30
18:30

Ds. M. Maas - Veenendaal
Ds. C.J. Overeem - Zegveld

1. Kerk en Eredienst
2. Wycliffe Bijbelvertalers
3. Onderhoud gebouwen

29 oktober

09:30
18:30

Ds. B.M. van den Bosch - Doopdienst
Ds. R.R. Eisinga - Bergambacht - Jeugddienst

1. Diaconie
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 H.M. Verweij, tel.nr. 434390.
N.B: De afkorting Prop. staat voor proponent, voorheen kandidaat.
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Verjaardagskalender
In de maanden september en oktober hopen de volgende
gemeenteleden hun verjaardag te gedenken.

22 sept.
Marie Bloemheuvel
Koningin Maximastraat 21
3411 BE Lopik

25 sept.
Adriaan Breedijk
Stichting Ipse de Bruggen
Spoorlaan 19
2471 BP Zwammerdam

2 okt.
Dhr. K. Baas
Nieuwe Zandweg 14
3461 AH Linschoten

3 okt.
Dhr. K. Berghoef
De Driesprong 38
3461 HM Linschoten

4 okt.
Mevr. J.J. Verweij – van Leeuwen
Strick van Linschotenstraat 16D
3461 EG Linschoten

12 okt.
Dhr. J. Belo
Sterrenberg
Amersfoortseweg 56
3712 BE Huis ter Heide

19 okt.
Dhr. S.J.C. Cromwijk
Zuid Linschoterzandweg 36
3425 EM Snelrewaard

28 okt.
Mevr. J. De Lange-van der Neut
De Hoorn 2
3461 HS Linschoten

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

Wij willen iedereen bedanken voor de hulp, bezoeken
en kaarten in april en mei dat wij in het ziekenhuis
waren.
Hartelijke groet, Johan & Annie van Vliet
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Nieuws vanuit
de kerkenraad
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.
Van zomer naar winter
We mogen terugkijken op geslaagde survival tentdagen.
Inmiddels zijn vele gemeenteleden zich aan het voorbereiden op het
winterseizoen. Jeugdwerk, vorming en toerusting, catechisaties, velen zetten
zich in om te kunnen groeien en te laten groeien in geloof. Laten we met
elkaar weer invulling geven aan het “gemeente-zijn” en naar elkaar omzien.
Wisseling wijkouderling en ouderling voor zending en evangelisatie
Sinds zomer 2016 is het moderamen van de kerkenraad uitgebreid met
ouderling Arjen van der Ree, in eerste instantie voor een periode van een jaar.
Hierdoor kunnen we de veelheid aan taken die aan de kerkenraad en
moderamen zijn toevertrouwd beter verdelen en ook met elkaar dragen.
Deze taken gaan niet samen met het pastoraat in zijn wijk. Ouderling Teus
Kok wordt daarom per september 2017 wijkouderling van wijk 4 Overvliet, en
blijkt contactpersoon voor de zendingscommissie.
Br. Arjen van der Ree gaat de evangelisatie taken behartigen vanuit de
kerkenraad.
Kerkenraad
Aan het einde van het jaar zijn de broeders Harry Verweij, Ard
Nieuwenhuizen en Willem de Wit aftredend en niet herkiesbaar. Aftredend
en wel herkiesbaar zijn de broeders Harrie in ’t Veld en Teus Kok. Dit
betekent dat er in het najaar verkiezingen voor drie nieuwe ambtsdragers
gehouden worden.
We bidden dat onze kerkenraad weer voltallig mag worden. Het is onze taak
om geestelijk leiding te geven aan de gemeente en het is fijn om de taken
gedragen in gebed en onder Gods leiding uit te kunnen voeren.
De verkiezingen staan gepland voor D.V. woensdag 25 oktober 2017.
Wilt u de verkiezingen in uw voorbeden gedenken?
Bijgewerkte plaatselijke regeling
De plaatselijke regeling waarin staat hoe wij als Hervormde Gemeente in
Linschoten uitvoering geven aan kaders volgens de landelijke kerkorde is
bijgewerkt. E.e.a. in vervolg op de stemmingsvergadering waarin we u
gehoord hebben m.b.t. een aantal aspecten rond de verkiezing van
ambtsdragers.
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Toegevoegd is het stemmen bij volmacht (maximaal 2) en de zesjaarlijkse
machtiging van de gemeente om via dubbeltallen kerkenraadsleden te
verkiezen is vernieuwd. Ook is benoemd dat de kerkenraad gebruik kan
maken van de mogelijkheid om ambtsdragers met een bepaalde opdracht
(scriba, evangelisatieouderling, jeugdouderling, jeugddiaken) te benoemen
uit de ingediende namen.
De plaatselijke regeling is beschikbaar en ter inzage bij de scriba.
Bezinning binnen de kerkenraad
In de kerkenraadsvergaderingen besteden we tijd en aandacht aan bezinning
op verschillende onderwerpen die voor geestelijk leidinggeven en pastoraat
van belang zijn. Op een van de laatste vergaderingen besteedden we tijd aan
het censura morum in de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. We
stonden stil bij de historie ervan, de functie van het censura morum in de tijd
van de reformatie en in de huidige tijd.
Jeugdraad en jeugdwerker
De kerkenraad heeft als pastoraal medewerker mw. Lenny Oosterom-van der
Weijde uit Oudewater benoemd. Zij gaat haar tijd besteden aan het opzetten
van jeugdpastoraat en aan het bezoeken van ouderen. Verderop in
Kerkklanken zal zij zich introduceren. We zijn verheugd dat zij in ons
midden mag zijn en bidden om zegen op haar arbeid.
Kerk 2025
Waar een woord is, is een weg. De ‘kerk in 2025' is een proces waarin de
Protestantse Kerk in Nederland op weg is naar de toekomst van de kerk. De
structuur en organisatie van de PKN, waar ook onze gemeente deel van
uitmaakt, verandert. Dit heeft ook gevolgen voor de kerkorde, de regels waar
we ons als kerk aan houden. We hebben ons gebogen over een tweede serie
kerkordewijzigingen en onze overwegingen daarbij doorgezonden aan de
classis. Wilt u dit proces ook in gebed gedenken, opdat de kerk in geloof
bestuurd mag worden?

Namens de kerkenraad,
Ard Nieuwenhuizen, scriba
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Nieuws vanuit de
jeugdraad
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? Klik hier.
Samenstelling jeugdraad
De jeugdraad bestaat uit de volgende personen:
• voorzitter
• secretaris
• penningmeester
• pr & communicatie
• coördinator Jeugd & leren
• coördinator Jeugd & omzien
• coördinator Jeugd & ontmoeten (basisschool)
• coördinator Jeugd & ontmoeten (12+)
• coördinator Jeugd & eredienst
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Rob van Butselaar
Cees Joosse
Martijn Kool
Vacature
Tera Voorwinden
Esther Verduijn
Vacature
Mike van Ballegooijen
Jos Gelderblom

We heten welkom:
• Jacolien van Dijk
• Judith van Dijk
• Greta Kamphof
• Bart Broekhuizen
• Arja Altena
• Anita van Essen

(Kinderkoor Emanuel)
(Meisjesclub Mirjam I)
(Meisjesclub Mirjam I)
(Tienerclub Manna)
(Zondagsschool Samuel)
(Zondagsschool Samuel)

Geweldig dat jullie je willen inzetten om (de doelstellingen van) het
jeugdwerk handen en voeten te geven. Gods zegen hierbij toegewenst!
Vacatures
Op dit moment hebben we nog de volgende vacatures:
• 1 mentorcatecheet
(Catecheseteam Follow Me)
• 1 jeugdwerkleider
(Tienerclub Manna)
• 2 Jeugdraadsleden
(PR & communicatie | Jeugd & ontmoeten)
Het is ons gebed dat de overige vacatures ook spoedig ingevuld zullen
worden. Iets voor jou? Laat het ons weten!
Opening winterwerk
D.V. zondag 17 september 2017 is de opening van het winterwerk.
Onderstaand het programma op hoofdlijnen:
09.30 uur
10.45 uur
11.30 uur

12.30 uur
13.00 uur
14.00 uur

Kerkdienst rondom het thema ‘Open je ogen’
Koffie met taartenbuffet
- deelprogramma jongeren (16+) en ouderen
- deelprogramma kinderen groep 4 t/m 8
- deelprogramma tieners
Sing-in in de kerk
Gezamenlijke maaltijd
Sluiting

Opgeven kan via het elektronisch opgaveformulier op
www.hervormdlinschoten.nl.
HGJB-jaarthema 2017-2018 | diaconaal project
In het HGJB-jaarthema en nieuwe diaconale project staan we stil bij het
thema Open je ogen. Door middel van dit thema wordt de hele gemeente
gestimuleerd om actief te ‘zien’. In onze standaardmodus kijken we vaak
alleen maar naar wat we zelf willen zien. En wat in ons eigen straatje past.
Wanneer zijn we bereid om dingen op ons in te laten werken die we in
eerste instantie niet zien of op het eerste gezicht niet zien? Staan we echt
open voor nieuwe ervaringen of ontdekkingen en durven we daarvoor de
ander echt in de ogen te kijken?
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:
Doop

Bovenbouw
crèche
3-4 jaar

Zondagsschool
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

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:
Coördinatie:

Zondagmorgen tijdens kerkdienst (wekelijks)
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 in de kerkdienst gezongen.
De zondagsschool maakt gebruik van het lesmateriaal van de Hervormde
Zondagsscholenbond.
Tijd:
Leiding:

Zondag 14.30 - 15.30 uur (wekelijks vanaf 24 september)
Groep 1+2:
Annemarie de Ruijter & Agnes Crum
Groep 3+4:
Kees de Jong & Arja Altena
Groep 5+6:
Lydia Kok, Josanne v.d. Linden & Anita van
Essen
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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:
Leiding:

Zondag 14.30 - 15.30 uur (wekelijks vanaf 24 september)
Corine in ’t Veld & 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 18 september)
Catecheseteam: Ds B.M. van den Bosch, Esther Verduijn, Klarinda Vroege,
Marjan van Butselaar en Wim van Setten
(we zoeken nog een mentor)
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:
Catecheseteam:

Maandag 20.30 – 21.30 uur (wekelijks vanaf 18 september)
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 1 oktober 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:
Plaats:
Catecheseteam:

Zondagavond (maandelijks) om 20.15 uur.
Fam. Voorwinden, Willeskop 73 Montfoort
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 vieren 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. Hij kan daarbij
desgewenst worden bijgestaan door anderen.
Inloopavond op D.V. maandag 25 september vanaf 20.30 uur in de
pastorie. Daar worden definitieve afspraken gemaakt voor het nieuwe
seizoen.
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Coördinator (doelgroep basisschool):
Coördinator (doelgroep voortgezet onderwijs):

Vacature
Mike van Ballegooijen

In deze pijler van het jeugdwerk valt het clubwerk. In het clubwerk onderscheiden we de volgende
fases:
Onderbouw
crèche
0-3 jaar

Kinderkoor
4–12 jaar

Kinder
clubs
8- 11 jaar

Tiener
clubs
12-15 jaar

Jeugdvereniging
16-25 jaar

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 beziggehouden met speelgoed
en 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 25 september.
Ben je nieuwsgierig? Kom kijken en meezingen bij Kinderkoor “Emanuël”
Dirigente:
Bestuur:

Angela Strubbe
Marja van Vliet, Annemieke Langelaar en Jacolien van Dijk

11

Kinder- en tienerclubs
• Jongensclub David (groep 5+6 basisschool):
Tijd:
Donderdag 18.45 – 20.00 uur (even weken)
Leiding: Justin de Jong, Sander Ockhuysen, Gertjan Veldhuizen
•

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

•

Jongensclub Daniël (groep 7+8 basisschool):
Tijd:
Donderdag 19.00 – 20.15 uur (oneven weken)
Leiding: Theo van Vliet, Jan Willem Beumer

•

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: Alida van Setten en Gerwin van der Linden

•

Tienerclub Manna (voortgezet onderwijs, groep 3+4):
Tijd:
Vrijdag 19.30 – 21.00 uur (oneven weken)
Leiding: Warno Ruting, Bart Broekhuizen en een vacature

Club
David
Mirjam I

Sept.
21

Okt.
5,

Nov.
2, 16, 30

Dec.
14, 28

Jan.
11, 25

Febr.
8, 22

Maart
8, 22

Daniël
Mirjam II

28

12, 26

9, 23

7, 21

4, 18

1, 15

1, 15,

Joy

22

6,

3, 17

1, 15,

12, 26

9, 23

9, 23

Manna

29

13, 27

10, 24

8, 22

5, 19

2, 16

2, 16, 30
(goede
vrijdag)
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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 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, Matthijs van Butselaar,
Coen van der Ree en Naomi Oppelaar

1e JV avond:

zondag 10 september 2017
en vervolgens zondag 24 september | 8 oktober en
13-16 oktober JV Weekend.
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Coördinator: Jos Gelderblom
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.
• het houden van (bijzondere) diensten, gericht op kinderen en jongeren en waarin jongeren ook
een actieve inbreng hebben.

Bijgaand het overzicht van de voorlopig geplande komende jeugddiensten:
•
•
•

Zondag 29 oktober ’17 (avonddienst, doelgroep 16+)
Woensdag 1 november ’17 (dankdag middagdienst)
Woensdag 7 maart ’18 (biddag middagdienst)

De planning voor de overige jeugddiensten in 2017/2018 wordt in het
4e kwartaal ’17 afgerond.

Koffiedrinken na de dienst
Op de eerste zondag van de oneven maanden is er in de regel koffiedrinken na de morgendienst.
Een goede gelegenheid om kennis te maken met andere gemeenteleden, als je nog niet zo lang met
de gemeente meeleeft. En voor anderen een goed moment voor onderlinge ontmoeting.
U en jij bent weer van harte welkom, op de volgende data, D.V:
zondag 5 november
maandag 1 januari
zondag 4 maart
zondag 6 mei
zondag 1 juli
Om dit mogelijk te maken zijn er natuurlijk ook mensen nodig die koffie willen schenken...
Wie is bereid dit seizoen een keer mee te helpen met het klaarzetten en koffieschenken?
Graag melden bij Mieke de Wit, tel. 06-2049 2953
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Coördinator: Esther Verduijn
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
Vanaf het winterseizoen 2017/2018 willen we extra accent geven aan het meer structureel inrichten
van het jeugdpastoraat. We worden daarbij ondersteund door onze pastoraal medewerker.
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. In het voorjaar 2018 zal de projectweek worden
gehouden. 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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Zondagsschool “Samuël”
begint weer

kom jij ook?

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 Agnes en juf Annemarie. Zit je in
groep 3 of 4, dan kom je in klas 2 bij juf Arja en meester Kees. Als je in groep 5 of 6 zit, dan kom je
in klas 3 bij juf Josanne, juf Lydia en juf Anita. Zit je in groep 7 of 8, dan kom je in klas 4 bij juf
Corine 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 24
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 17 september zullen wij er zijn, tot dan!
16

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 DV maandagmiddag 25 september, de tijd is iets vervroegd, van 16.30 uur tot 17.15
uur in de Wingerd. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!
Wij zijn heel blij dat we een nieuwe dirigente hebben gevonden, Angela Strubbe. Hieronder zal zij
zich kort voorstellen. 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
Even voorstellen
Mijn naam is Angela Strubbe, en ik kom uit Vinkeveen. Ik ben moeder van 2 kinderen van 16 en 13
jaar. Ik hou heel veel van muziek maken. Ik speel gitaar en geef ook les hierin en daarnaast ben ik
al bijna 10 jaar dirigent van verschillende kinderkoren. Ontzettend leuk om nu ook bij kinderkoor
Emanuel te komen dirigeren!
Het belangrijkst vind ik dat we met elkaar veel plezier hebben in het samen
muziek maken en zingen, en dat we andere mensen ook blij kunnen maken
hiermee.
Naast mijn activiteiten in de muziek werk ik als Activiteiten Begeleider in de
ouderenzorg, en ook daar mag ik vaak muziek maken met de oudere bewoners.
Ik kijk ernaar uit jullie allemaal te leren kennen en samen nieuwe liedjes te
leren!
Hartelijke groet, Juf Angela
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Lenny Oosterom-van der Weijden
Vanaf 1 september hoop ik in Linschoten aan de slag te gaan als
kerkelijk medewerker. Ik mag me voor acht uur in de week bezig
gaan houden met het opzetten van jeugdpastoraat, catechese geven
en ouderenpastoraat.
Om u/jou vast een kleine indruk te geven wil ik hier iets meer over
mijzelf vertellen. Ik ben getrouwd met Louis, en samen hebben we
vijf kinderen in de leeftijd van 14 tot 25 jaar. We wonen in
Oudewater en kerken daar in de Hervormde gemeente. Naast de
zorg voor het gezin werk ik nog één dag in het basisonderwijs.
Een aantal jaar geleden ontstond het verlangen om meer met het werk in Gods koninkrijk te
gaan doen. Ik heb altijd al veel vrijwilligerswerk gedaan in het jeugdwerk en jeugdpastoraat maar
het leek mij heel mooi om daar mijn vak van te maken. Daarin spreekt mij het persoonlijk
contact met mensen mij bijzonder aan. Het oog hebben voor de enkeling, jong of oud. Vanuit
die wens ben ik drie jaar geleden gestart met de deeltijdopleiding voor Godsdienst Pastoraal
werk (HBO theologie) aan de Windesheim. Inmiddels zit ik in het vierde jaar van deze opleiding.
Het fijne van deze opleiding is dat naast ik naast de theoretische kennis ook praktijkervaring op
kon doen in diverse stages. Ik heb stage gelopen in het inloophuis in Woerden, bij de HGJB en
de Hervormde gemeente Zevenhuizen. Bij de stage bij de HGJB heb ik meegewerkt aan een
cursus voor jeugdpastoraat en in Zevenhuizen heb ik mij vooral gericht op de oudere
gemeenteleden. De opgedane ervaring past dus heel goed bij de vacature in Linschoten en ik zie
er ook naar uit om aan de slag te gaan. Ik ben dankbaar voor deze mogelijkheid om nu al in het
kerkelijk werk dienstbaar te mogen zijn.
Ik zie mijn verlangen mooi verwoord in het gebed voor de werkdag van ‘Sela’:
Laat al mijn werk tot zegen zijn
voor mensen om mij heen.
Laat in mijn hart Uw vrede zijn
en werk zelf door mij heen.
Maak mij als zout dat smaak verspreidt.
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,
tot ieder woord en elke daad
mijn Vaders liefde tastbaar maakt.
Op maandag heb ik nog om de week college en op vrijdag werk ik in groep 6/7 op de
Immanuelschool. De woensdagen wil ik zo veel mogelijk vrij houden voor Linschoten, maar ook
op andere dagen zal ik die kant wel eens op fietsen of rijden. Op de startdag van de gemeente
hoop ik aanwezig te zijn en kennis te maken.
Als u contact met mij wilt opnemen kan dat via de mail
(lennyoosterom@hervormdlinschoten.nl) of telefonisch (06-46491470).
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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 ziektebeelden.
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)
Ard Nieuwenhuizen
tel. 0348-473289
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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NAAR HOUSE evangelisatie Renesse
Lieve gemeenteleden,
In eind juli/augustus ben ik voor een week naar Renesse geweest om samen met anderen te gaan
evangeliseren in Renesse. Wij waren gehuisvest in Burgh-Haamstede op een camping in een groot
gebouw waar we met z’n allen bij elkaar waren.
In de middag gingen we naar het stadje Renesse om voor een aantal uren in gesprek te gaan met de
mensen die we daar ontmoeten op straat. s’ Avonds laat rond 22.30 uur gingen we het nachtleven
in, om vooral jongeren te ontmoeten en in gesprek te gaan.
Rond 2.00 uur gingen we dan weer terug.
Er was veel openheid om het evangelie te delen en we hebben heel mooie gesprekken mogen
voeren. Om een indruk te krijgen vertel ik hieronder een klein stukje van de vele ontmoetingen die
we mochten hebben.
Er kwam op een avond een meisje naar me toe uit een groep en zei vertelde dat ze vorig jaar 1 van
ons had ontmoet en dat ze tijdens dat gesprek maar niet kon geloven dat er een God bestaat. Er is
toen voor haar gebeden om een teken van God. In die nacht toen ze in haar tentje lag, begon haar
tent te schudden en kwam er een groot licht haar tent binnen. Toen wist ze zeker dat er een God
bestaat, want ze had een ontmoeting met God gehad.
Het hele jaar had ze er niets mee gedaan en nu wilde ze Jezus aanvaarden en mocht ik met haar
bidden.
Een andere avond kwamen er 6 jongeren op de fiets naar ons toe om een zegen te vragen. We zijn
eerst met ze in gesprek gegaan en om het evangelie te delen. Na dit gesprek wilden 5 van hen Jezus
aanvaarden en mochten we met ze bidden en zegenen. 1 jongen uit de de groep die moslim is,
mocht ik het verschil uitleggen tussen het christendom en de islam. Het Johannes evangelie en hoe
kan ik de God van de Bijbel leren kennen wilde hij wel gaan lezen. Ze waren vol van blijdschap en
zo gingen we uit elkaar.
Het was een intensieve week maar heel waardevol en in Zijn Kracht mocht ik dit doen.
Dank voor alle gebeden en meeleven.
Hartelijke groet en Gods zegen,
Joke Pak <><
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Jonge lidmatenkring
Wij vormen een kring die vooral bestaat uit jonge lidmaten van de gemeente,
zoals onze kringnaam dat al zegt. Samen willen we dit jaar opnieuw stilstaan
bij de Psalmen door verder te gaan met het boekje: “Psalmen beter begrijpen”
van Niels de Jong.
Per avond, meestal eens in de drie weken, behandelen we een hoofdstuk of
gedeelte uit het 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 een van de leden, door middel van een rouleer-systeem.
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! De eerste
avond van het nieuwe seizoen zal woensdag 4 oktober zijn. De avond start om 20:00 uur op
Jacob van Barneveldstraat 66.
Voor verdere vragen kun je contact zoeken met Lydia Kok, door te mailen naar lydia_kok@live.nl
of te bellen/whatsappen naar 06 – 46 55 83 56.

De Jongeren Bijbelkring
Wij zijn een kring voor en door twintigers en dertigers. Op dit moment
varieert de leeftijd van ongeveer 25 jaar tot eind 30, maar ook als je iets jonger
(of ouder) bent ben je van harte welkom om je aan te sluiten bij onze kring.
Wij zijn een gemêleerd groepje mensen die het fijn en belangrijk vinden om
de Bijbel te bestuderen en daarover in gesprek te gaan met elkaar. Het
toepasbaar maken van je “christen-zijn” in het dagelijks leven vinden wij een
belangrijk onderdeel van deze kring. Komend seizoen willen we verder gaan
met het boekje ‘Paulus beter begrijpen’. We zien ernaar uit om God nog beter
te leren kennen.
Wij komen 1x per 2 weken bij elkaar bij iemand thuis (rooster met
rouleersysteem). De avonden zijn op de dinsdag van 20:00 - 22:00 uur. De
eerstkomende avond is op dinsdag 19 september. Daarnaast hebben wij
tweemaal per seizoen een gezellige avond.
Voel je welkom om je aan te sluiten of om een keertje te komen kijken.
Contactpersoon: Aart-Jan en Pauline Plaisier, tel. 0348 - 447449, mail:
aartjanplaisier@hotmail.com
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Gemeente Bijbelkring
Ook de Gemeente Bijbelkring hoopt weer van start te gaan in het nieuwe seizoen. 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 een aantal nieuwe kringleden. Als je als
nieuw kringlid een keer de sfeer en invulling wil proeven, kom dan gewoon een keer langs. Als je
dat vooraf aangeeft bij één van onderstaande contactpersonen, dan zorgen we dan je het materiaal
van te voren krijgt. Van harte welkom!
De avonden worden om de drie á vier weken gehouden in “De
Wingerd”. De data spreken we in onderling overleg af, maar zijn in
de regel op dinsdagavond, van 20.00 tot 22.00 uur.
De eerste avond zal gehouden worden op D.V. dinsdag 3 oktober.
Die avond willen we starten met Hebr 6 : 13 – 7 : 28. Als hulpmiddel
daarbij gebruiken we materiaal van ‘Wat zegt de Bijbel?’.
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, die wordt gehouden op:
Dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur in de Wingerd.
Voor dit winterseizoen hebben we een Bijbelstudie gekozen van Ds. R. van Loon
“Koninklijk gezelschap” (mensen rondom David)
Onderstaand de data van de kring voor dit seizoen:
2017:
3 oktober
24 oktober
21 november
12 december

2018:
9 januari
30 januari
20 februari
13 maart

We sluiten het seizoen af op 27 maart 2018. Dit alles D.V.
Onder leiding van ds. B.M. van de Bosch, komen we samen
rondom de geopende Bijbel.
Tot ziens op de ouderkring, 3 oktober 2017 in de Wingerd…
Dhr. A. de Lange (tel. 413036)

Mevr. A. Langenberg (tel. 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 27 september bij Ruud en Wilma Wesselink (Bovenkerkweg 29).
Dit seizoen gaan we verder met het boekje ‘Geloof, liefde en hoop’ van
Jan Maasland. In eenvoudige en praktische Bijbelstudies komt de brief
aan de Kolossenzen aan de orde.
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.
Als je geïnteresseerd bent dan ben je harte welkom op de startavond.
Wanneer je vragen hebt dan kun je mailen of bellen naar Ruud
Wesselink (wilma.ruud@kpnplanet.nl / tel. 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:
gvanhalum@xa4all.nl
Van de redactie: Omdat geen actuele kopij beschikbaar was, kan het zijn dat deze info op details niet
klopt. Neem zonodig even contact op met Gert-Jan.
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Doorgroeigroep
De opzet is om als groeigroep, ervaringen met elkaar te delen en God's Woord
te onderzoeken. Dit komende seizoen willen we dit doen aan de hand van het
Evangelie van Lucas. Aan de hand van vraag en antwoord methode willen we
systematisch het betreffende bijbelgedeelte doorwerken. Het materiaal dat we
gebruiken, is afkomstig van een bijbelstudieserie: "Wat zegt de Bijbel".
De bedoeling is om elke 3 weken als groep bij elkaar te komen.
De startavond is dinsdag 5 september. Per keer wordt er afgesproken bij wie de kringavond is.
Contact info: Sjef Verkerk, tel. 0348-474889 of e-mail: sjefverkerk@gmail.com

Moedergroep
Sinds 2010 komen we als Moedergroep bij elkaar. Onze kinderen hebben ongeveer dezelfde leeftijd
(3-9 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 God's
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 een keer per maand bij elkaar om met elkaar over christelijke
opvoeding te spreken en ervaringen uit te wisselen. Komend seizoen behandelen we het boekje
‘Moestuinmoederen; over geloof en opvoeden’. Ben je moeder van kinderen met basisschoolleeftijd,
en wil je een keer een avond bijwonen, van harte welkom!
Voor meer informatie over de Moedergroep kunt u contact opnemen met Catharina
Nieuwenhuizen, tel. 473289 / 06-47242538

Hierbij de data en de onderwerpen van onze bijeenkomsten in de
Wingerd voor het seizoen 2017/2018, alle data D.V.
2017:
13 september
11 oktober
15 november
15 december

Wie ben je voor de ander vanuit Bijbels perspectief?
De sterrenhemel
Oud Linschoten
Kerstviering

2018:
24 januari
14 februari
14 maart
18 april

Ziekte van Lyme
Verwerken van verliezen
Crea avond
Vlinders

Verder in mei: 18 mei uitje en 28 mei een fietstocht.
Voor nadere informatie,
Mw. A.J. Koppenol, Secretaresse Christenvrouw, afdeling Linschoten
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Kerkgeschiedeniskring - Linschoten en omgeving
Donderdag 14 september gaat de kerkgeschiedeniskring weer van start. We beginnen dit jaar
opnieuw met de Oudheid (de periode tussen het jaar 0 en 500). Mocht je nog twijfelen om wel of
niet mee te doen, dan zou het dus nu een goed moment kunnen zijn om aan te haken. Zes avonden
per jaar komen we bijeen. Er is een inleiding die wordt ondersteund met beeldmateriaal en daarna
bespreken we teksten (of fragmenten van teksten) uit de kerk der eeuwen. De jaren door komen er
diverse thema’s aan de orde:
• Wat geloven we precies?
• Kinderdoop vanaf het begin?
• Ontstaan van de Bijbel
• Simon de pilaarheilige, wie was dat?
• Betekenis van de kloosters voor onze beschaving
• Wat leert de Oosters-orthodoxe kerk
• Invloed van de kerkvader Augustinus
• Kerstening van Nederland
• Zijn Wodan en Donar echt verdwenen uit ons land?
• De filosoof Aristoteles en de kerk
• Luthers punt
• Waar komt de naam protestants vandaan?
• Wanneer ben je een calvinist?
• Wat kunnen we in deze tijd met de Dordtse Leerregels?
• De kerk en ‘’de verlichting’’
• Nijkerkse beroeringen
• Waarom zoveel kerkgenootschappen?
• Wat is ‘’moderne theologie’’
Donderdag starten we met bespreking van de eerste eeuwen en teksten uit
die periode. Christenen moesten het nog lang zonder de Bijbel doen zoals we
die nu kennen, maar stonden nog wel dicht bij Jezus en de discipelen. We
lezen onder andere De Didache, een geschrift geschreven rond het jaar 100.
Het geeft een inkijkje in hoe de jonge kerk zocht naar vormen en manieren
om het geloof dat ze van de apostelen overgeleverd hadden gekregen door te
geven. Dopen, hoe doen we dat eigenlijk? Of avondmaal vieren? En hoe gaan
we om met vasten? Hoe behandelen we onze voorgangers? Er waren veel
vragen waarop de jonge kerk een antwoord zocht.

Interessant is ook de eerste volledige beschrijving die we kennen van een eredienst in de
vroegchristelijke tijd. Het is van de hand van Justinus Martyr (gemarteld in Rome, 165). Verder
lezen we onder meer nog een fragment uit De marteldood van Polycarpus (69-156). Polycarpus was
bisschop van Smyrna (nu Turkije) en werd er in 156 gemarteld. Hij was leerling van de apostel
Johannes. Het fragment komt uit een ooggetuigenverslag van de marteling.
Welkom op donderdag 14 september 20.00 uur in De Wingerd!
Voor de andere datums denken we aan: 9 november, 7 december, 25 januari, 8 maart en 10 mei.
Info en aanmelden: tera@ar-voorwinden.nl
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Mannenvereniging Boaz
“Ik weet echter: mijn Verlosser leeft” (Job 19 vers 25a)
Onder andere deze woorden uit het boek Job vormen het onderwerp dat wij als
mannenvereniging met elkaar willen overdenken.
Aan de hand van de bijbelstudie over Job, uit de Hervormde Vaan, willen wij als mannenvereniging
op D.V. 25 september weer gaan beginnen aan een nieuw seizoen.
Graag willen wij ook nieuwe leden verwelkomen, of wellicht wilt u vrijblijvend een avond met ons
meebeleven. Dan nodigen wij u van harte uit op D.V. 25 september a.s. om 20.00 u in de Wingerd.
De volgende data van de avonden zijn als volgt gepland, D.V. 5 en 19 oktober, 2, 16 en 30 november
en 14 december, Voor D.V. 2018 worden de data vermeld in Kerkklanken.
Namens de Mannenvereniging, Dick Ockhuijsen

Vrouwenkring Rivka
Dag vrouwen van (hervormd) Linschoten,
Je hebt hem vast al in je agenda staan: D.V. dinsdag 26 september. Dan hebben we (vrouwenkring
Rivka) namelijk onze eerste ledenvergadering. Ook als je overweegt lid te worden of gewoon
gezellig wilt aanschuiven (om bijvoorbeeld sfeer te proeven), voel je welkom. Neem ook gerust een
vriendin mee! Die avond gaan we een officieel bestuur kiezen, best een belangrijke avond dus. Heb
je zin in een bestuursfunctie, laat dit dan bijtijds even weten door een belletje (06-30086678), appje
of mailtje (vrouwenkringlinschoten@outlook.com).
Wij hebben er zin in en zien uit naar een gezegend, gezellig en gastvrij nieuw seizoen!
Noteer alvast de andere kringavonden van Rivka in je agenda: 24 okt., 21 nov., 19 dec.,16 jan., 13 feb.,
6 maart en 27 maart. Voor alle data geldt D.V.
Een hartelijke groet vanuit de stuurgroep van Vrouwenkring Rivka van:
Mieke, Ariëlle en Annet.
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Zendingscommissie
Deelgenotenproject Hart4Rwanda

van HARTe
netwerken

Hart4Rwanda

Nieuws van Martin en Marleen 't Hart
Samenwerken
Voor het eerst hebben de kinderen van het zondagschoolkoor samen met de tieners een geweldige
feestmiddag. We starten in de kerk met worship. De microfoon wordt doorgegeven, zodat telkens
een ander de zangleider kan zijn. Na een uitgebreid welkom zien en horen we hoe 4 vrienden hun
verlamde vriend bij Jezus brengen.
Dan is het tijd om samenwerken zelf in de praktijk te brengen o.l.v. een tiener. We genieten van
sambusa en ander lekkers. Gezamenlijk sluiten we af met gebed in een enorme kring.

Martin en Marleen verblijven momenteel een aantal weken in Nederland. Zij hebben geen officieel
verlof, maar zijn teruggekomen om aanwezig te zijn op de trouwdag van hun zoon. Wanneer zij
officieel verlof krijgen hopen we ze in één van onze kerkdiensten uit te nodigen.
www.gzb.nl/hart4rwanda
www.facebook.com/hart4rwanda
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Goede DoelenMarkt 2017
Op D.V. zaterdag 18 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: Teus Kok (voorzitter) tel. 419177, Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033, Cora Nap
(penningmeester) tel. 785302

NaZmerMarkt
Thema 2017: Boeren, Burger en Buitenlui!

Wat kunnen we terugkijken op een bijzondere combinatie. Oude tijden herleefde op 9 sept weer in
Linschoten en wij mochten met de NaZomerMarkt daar kleur aan
geven.
Mede namens de Fam. Alblas (Zendingsechtpaar),
De Lindewaard voor de bijdrage in de locale film voor de virtuele
fiets, en Vereniging Oud Linschoten ((VOL) iedereen hartelijk
dank.
In het bijzonder Onze Heere die ons deze dag heeft gegeven en
dat onze bijdrage
zegenrijk ingezet mag worden in Zijn koninkrijk.
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Dorcas Voedselactie - van 29 oktober tot en met 5 november 2017
(Week van Dankdag voor gewas en arbeid)
Dit jaar hoopt Dorcas voor de tweeëntwintigste keer de Dorcas Voedselactie te organiseren.
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 hongerlijden? 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’.
Zoals elk jaar wordt de Dorcas Voedselactie gehouden in de week van Dankdag voor gewas en
arbeid, dit jaar van 29 oktober tot en met 5 november. Met de Dorcas Voedselactie 2017 zamelen we
bij supermarkten, kerken en scholen producten in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Voor
mensen die bijvoorbeeld door armoede, leeftijd, ziekte of een beperking niet in staat zijn om dit
zelf te kopen. Het helpt hen om de koude wintermaanden door te komen. We doen dit ‘omdat we
om hen geven’.
Wij willen bovenal onze dankbaarheid laten zien aan broeders en zusters die minder hebben dan
wijzelf, en daarmee onze verbondenheid met hen en de liefde van God tastbaar maken. Dorcas zet
zich op deze manier in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en
verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dit staat ook zo in onze missie.
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 vierenveertigduizend pakketten gedistribueerd en meerdere
voedselzekerheidsprojecten in diverse landen uitgevoerd. Stel je eens voor: minimaal
vierenveertigduizend keer zo’n diepe blijdschap in andermans bestaan te kunnen brengen! Dat
willen we dit jaar heel graag weer realiseren. Wilt u ons daarbij helpen?
Er zijn meerdere manieren om een bijdrage te leveren aan deze actie:
- uw gebed
- u kunt voedsel voor de pakketten doneren op zaterdag 4 november, Boon’s markt in Linschoten.
- u kunt helpen met een gift voor financiering van voedselzekerheidsprojecten en de
transportkosten van de voedselpakketten
- u helpt als vrijwilliger mee aan de actie bij het inzamelen van de producten op zaterdag 4
november
Met vriendelijke groet, namens Dorcas,
Aart-Jan en Pauline Plaisier
Tel. 0348-447449 / 06-52 69 7558
aartjanplaisier@hotmail.com
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Reformatieherdenking
Onder de titel Reformatie: vooruitgang of vergissing? willen we op 24 oktober een avond beleggen
om na te denken over 500 jaar Reformatie. Het was immers op 31 oktober 1517 dat Maarten Luther
zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg aanbracht. Hoewel, volgens huidige
inzichten heeft hij dat nooit gedaan. Maar zeker is in ieder geval wel dat hij ze geschreven geeft en
dat ze in Europa een beweging in gang hebben gezet die haar weerga in de geschiedenis niet kent.
Docent, historicus en theoloog Teus Kik uit Mijnsheerenland neemt ons deze
avond door middel van woord en beeld mee naar het Europa van de zestiende
eeuw en zal een beeld schetsen van deze periode. Ook zal hij ons inwijden in
de Reformatie in ons eigen land en zoomt hij vervolgens in op de Reformatie in
onze regio. Aan de hand van prikkelende stellingen gaan we daarna met elkaar
in gesprek.
Allen welkom op dinsdag 24 oktober om 20.00 uur in De Wingerd
De kringcie

 AANRADER!
Recent heb ik de Cursus Theologische Vorming Gemeengeleden (CTVG) afgerond. Ik kan het
iedereen van harte aanbevelen! Het is zeer verrijkend om meer diepte te ontdekken van het
Evangelie, de grootheid van God en hoe de Bijbel praktische handreiking geeft voor het leven van
vandaag.
Het is een driejarige cursus, die op zaterdagmorgen om de 14 dagen wordt gegeven. Je hebt geen
specifieke vooropleiding nodig en het is voor iedereen te volgen.
Iedereen die zijn of haar kennis van de Bijbel en belijdenis wil verdiepen en zich wil bezinnen op
vragen die in deze tijd op ons afkomen op dogmatisch en ethisch gebied, kan ik de cursus van harte
aanbevelen.
Wil je meer informatie? Ik deel mijn ervaring graag.
www.cursustvg.nl / Riëtte Zuijderduijn-Oudenaarden, riette.oudenaarden@gmail.com
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Van de redactie
Hierbij ook alvast de geplande inleverdata en verschijningsdata van KerkKlanken komend seizoen:
Inleverdatum

Verschijningsdatum

Over periode

Za
Za
Za
Za
Za
Za

Zo
Zo
Zo
Zo
Zo
Zo

November en december
Januari en Februari
Maart en April
Mei en juni
Juli t/m medio september
Medio september en oktober

21 oktober
16 december
17 februari 2018
21 april
16 juni
1 september

29 oktober
24 december
25 februari 2018
29 april
24 juni
9 september

De volgende KerkKlanken verschijnt dus op D.V. 29 oktober. Deze zal gelden voor de maanden
november en december. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 21 oktober (per mail:
fam.intveld @ hetnet.nl, of anders Schagen 2).
De meditatie op de voorkant is overigens ontleend aan het dagboek ‘Geloof dat maar’ van ds.
Arie van der Veer.
Harrie in ´t Veld

De Wingerd
De Wingerd begint weer met diverse activiteiten in het winterseizoen. Dat betekent dat er dagelijks
voor de Wingerd gezorgd wordt t.w. het klaarzetten van de zalen enz.
Gebruikers van de zalen dienen deze netjes en opgeruimd achter te laten.
Belangrijk
Heeft iedereen zijn of haar vergaderdata doorgegeven voor de Wingerd-agenda?
De Wingerd kan niet “zomaar” gebruikt worden, zonder aanmelding voor de agenda.
We houden graag een goed overzicht door reservering.
Doorgeven kan via mail wingerdteam@outlook.com of tel. 424783 (mevr. C. Hilgeman).
De sleutel kan opgehaald worden op Dorpstraat 6 (mevr. C. Hilgeman).
Bij voorbaat dank en samen een goed winterseizoen toegewenst!
Een hartelijke groet van Het Wingerdteam.
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Agenda
13 Sept
14 Sept
17 Sept
18 Sept
19 Sept
20 Sept
21 Sept
24 Sept
24 Sept
25 Sept
25 Sept
26 Sept
25 Sept
27 Sept
27 Sept
1 Okt
2 Okt
3 Okt
3 Okt
4 Okt
8 Okt
11 Okt
11 Okt
13-16 Okt
19 Okt
24 Okt
24 Okt
24 Okt
25 Okt
4 Nov
5 Nov

De Christenvrouw
Kerkgeschiedeniskring (Willeskop 73 Montfoort)
Opening winterwerk
Start catechese 12-15 en 16-18 jaar
Start Jongeren Bijbelkring
Kerkenraadsvergadering
Collectemunten uitgifte
Start zondagsschool
JV NIEK
Start Kinderkoor
Mannenvereniging
Vrouwenkring
Inloopavond belijdeniscatechese (pastorie)
Start Wijkbijbelkring Montfoort
Consistorievergadering
19+ Catechese (Willeskop 73 Montfoort)
Collectemunten uitgifte
Ouderenkring
Start Gemeente Bijbelkring
Start Jonge Lidmatenkring
JV NIEK
De Christenvrouw
Kerkenraadsvergadering
JV Weekend
Collectemunten uitgifte
Ouderenkring
Vrouwenkring
Reformatieherdenking
Ambtsdragersverkiezingen

19.45 uur
20.00 uur
tot ca 14.00 uur
20.00 uur
19.45 uur
20.00-20.30 uur
14.30 – 15.30 uur
20.00 uur
16.30 – 17.15 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.30 uur
20.00 uur
19.45 uur
20.15 uur
20.30-21.00 uur
10.00 - 11.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.45 uur
19.45 uur
20.00-20.30 uur
10.00 - 11.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Voedselactie Dorcas (bij Boon’s markt)
Koffiedrinken na de dienst

Vaste terugkerende activiteiten
Kinderkoor Emanuël
Zondagsschool Samuel
Meisjesclub Mirjam 1
Jongensclub David
Meisjesclub Mirjam 2
Jongensclub Daniël
Tienerclub Joy
Tienerclub Manna
Tienercatechese
Jongerencatechese
Jeugdvereniging NIEK

vanaf 5 jaar
vanaf 4 jaar, t/m groep 8
groep 5 en 6
groep 5 en 6
groep 7 en 8
groep 7 en 8
klas 1 en 2 voortg onderwijs
klas 3 en 4 voortg onderwijs
12-15 jaar, klas 1 t/m 4 v.o.
16-18 jaar
16-25 jaar
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maandag
zondag
donderdag, even weken
donderdag, even weken
donderdag, oneven weken
donderdag, oneven weken
vrijdag, even weken
vrijdag, oneven weken
maandag
maandag
zondag – om de week

16.30 tot 17.15 uur
14.30 tot 15.30 uur
18.45 tot 20.00 uur
18.45 tot 20.00 uur
19.00 tot 20.15 uur
19.00 tot 20.15 uur
19.30 tot 21.00 uur
19.30 tot 21.00 uur
19.00 tot 20.00 uur
20.30 tot 21.30 uur
vanaf ca 20.00 uur

