
 
 
 
 
 
 

 

 
  





 

  

28 juni 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Diaconie D

18.30 u ds. P.B. Verspuij - Otterlo 2. Plaatselijk Jeugdwerk K

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

5 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. Shaare Zedek Ziekenhuis Jeruzalem D

jeugddienst met JV Niek 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

12 juli 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u ds. M. Kreuk - Oude-Tonge 2. Diaconie D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

19 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. St. Woord en Daad D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

26 juli 09.30 u ds. G.M. van Meijeren - Hoevelaken 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u ds. J.W. Hooydonk - Oldebroek 2. Steunfonds GB D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

2 augustus 09.30 u prop. C.B. Westerink - Rotterdam 1. Diaconie D

18.30 u ds. J. Ouwendijk - Alphen a/d Rijn 2. De Wingerd K

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

9 augustus 09.30 u prop. H. Teeuwissen - Huizen 1. Kerk en Eredienst K

18:30 u ds. P. Vermaat - Veenendaal 2. Bijstand en Pastoraat K

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

16 augustus 09.30 u ds. T.W. van Bennekom - Goes 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u ds. G.C. Bergshoeff - Scherpenzeel 2. GZB Zomerzending deelgenoten D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

23 augustus 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Diaconie K

Afscheid kinderen zondagsschool 2. Plaatselijke Evangelisatie (tentdagen) K

18.30 u ds. Joz. A. de Koeijer - Ermelo 3. Uitgang: GZB D

30 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

6 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 ochtend en kelken HA: Shaare Zedek ZKH D

Dankzegging Heilig Avondmaal 3. Uitgang avond: Onderhoud gebouwen K

13 september 09.30 u ds. C.J. van der Plas 1. Kerk en Eredienst K

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



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

gedenken. Stuurt u hen een kaartje? 

 

Ivm de privacy-wetgeving is deze informatie alleen beschikbaar in de papieren versie. Wilt u de 

jarigen een kaartje sturen en u heeft geen papieren exemplaar? Stuurt u dan een mailtje naar 

kerkklanken@hervormdlinschoten.nl. 

 

 

 

 
Namens de lezers van de Kerkklanken hartelijk gefeliciteerd met uw 
verjaardag. 

Wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe jaar dat voor u ligt.  
  



  

Kerkdiensten vanaf 1 juli  
 
In de afgelopen weken is het nodige (denk)werk verricht om te kijken hoe we als gemeente weer zoveel 
mogelijk kunnen samenkomen. Met dank aan de commissie die daarmee bezig is, waaraan inmiddels ook 
Arnoud Bosse is toegevoegd voor het roosterwerk. 

Gebruiksplan 

De conclusies en uitkomsten zijn in het gebruiksplan voor onze kerk te vinden dat de kerkenraad in juni 
heeft vastgesteld. Het volledige gebruiksplan is te vinden op de website van de hervormde gemeente.  
Bij de invulling van deze verruiming laten we ons leiden door: 

- De richtlijnen van de overheid en het RIVM. Dit betreft enerzijds dwingende regels, zoals de 

beperking van het maximaal aantal bezoekers in een kerk. Daarnaast zijn er ook basisregels 

waarvoor men niet direct beboet zal worden, maar die voor ons allemaal wel van belang zijn om 

kwetsbare personen te beschermen. Een voorbeeld is het advies m.b.t. hygiëne. 

 

- Verder is het advies van de PKN zwaarwegend, maar is ook met een schuin oog gekeken naar 

adviezen die andere kerkgenootschappen geven.  

De relevante onderdelen daaruit vindt u hier in KerkKlanken. 

Diensten in juni 

We zijn allereerst blij dat er vanaf half juni weer meer mogelijkheden lijken te zijn om als gemeente 
samen te komen. Thuis online meeluisteren was een goede noodoplossing, maar gemeente-zijn is ook 
gemeenschap-zijn die samenkomt rondom het Woord van God.  
 
Op de site van de gemeente en in de Bazuin hebben we u al geïnformeerd over de kerkdiensten in juni. De 
laatste twee zondagen van juni zullen vormgegeven worden op de manier waarop het straks vanaf 1 juli 
zal gaan. Maar dan met maximaal 30 kerkgangers.  
 
We willen nu graag toelichten wat u en jij vanaf 1 juli kunnen verwachten.  

Zingen in de dienst 

Helaas is er nog te veel onduidelijkheid over de risico’s van zingen, zodat we dat nu voorlopig moeten 
beperken tot enkele voorzangers die namens ons zingen.  
 
Alles overwegend heeft de kerkenraad ervoor gekozen dat er voorlopig in de kerkdiensten geen 

gezamenlijke gemeentezang zal zijn. Dit in verband met de grote verantwoordelijkheid die we hebben 

voor onze gemeenteleden en de onduidelijkheid over de risico’s van verspreiding van corona door zingen. 

Daarin volgen we de lijn van het advies van de PKN. We willen eerst de resultaten van het onderzoek 

afwachten dat het RIVM uitvoert, waarover volgens de PKN site in juni mogelijk meer informatie verwacht 

wordt. 

Om toch het zingen te ondersteunen voor degenen die online de dienst meemaken en om in de kerk de 
lofzang gaande te houden, zullen er voorzangers gezocht worden (met koorervaring) zodat er in elke 
dienst 3 voorzangers zijn. Ook andere hervormde gemeenten in onze ring hebben zo’n aanpak gekozen. 
De in de kerk aanwezige gemeenteleden kunnen mee neuriën. 



 
De voorzang voor de dienst vervalt voorlopig. Na de prediking zal er geen zang zijn, maar zal de organist 
een muzikaal antwoord spelen op de prediking aan de hand van liedsuggesties van de predikant. Om het 
zingen verder te beperken en ook tegemoet te komen aan hen voor wie meezingen thuis moeilijk is of 
niet lukt, zullen we het aantal verzen per zangmoment beperken tot maximaal 2.  
 
We beseffen dat de zorg rond het zingen tot teleurstelling kan leiden, en ertoe kan leiden dat mensen nog 
niet naar de kerk komen.  
 
Aan de ene kant zijn er wellicht gemeenteleden die zelfs de gekozen aanpak met 3 voorzangers nog 
onveilig vinden. Als kerkenraad zijn we er echter van overtuigd dat deze invulling risico’s voldoende 
inperkt. Daarbij is ook gekeken naar recente onderzoeken die gedaan zijn in Duitsland als het gaat om de 
reikwijdte van zang.  
 
Aan de andere kant zijn er gemeenteleden die het ontbreken van gemeentezang een dusdanig gemis 
vinden dat ze liever thuis online de kerkdienst blijven bijwonen. Daar kan dan namelijk wel meegezongen 
worden. Dit wordt ondersteund door de voorzangers.  
 
We hopen in de nabije toekomst dat meer duidelijkheid weer ruimte zal geven om in de kerk meer te 
zingen. Opdat iedereen zo voluit God de eer kan brengen in onze lofzang, en daarmee antwoorden kan op 
dat wat we in de dienst horen. 

Ruimte in de kerk  

Eén bank overslaan tussen kerkgangers (als ze achter elkaar zitten) levert niet de vereiste 1,5 m afstand 
op. Hierbij is rekening gehouden met voorover leunen in 
de banken. Omdat we hierin niet de grenzen willen 
opzoeken, kiezen we er in principe voor om 2 banken 
over te slaan. Daarmee komt de afstand in het schip en 
koor in de meeste gevallen op ruim 2 meter. Zie ook de 
plattegrond aan het eind van dit artikel. 
 
Door de beperking van 1,5 meter afstand, kunnen er 
maximaal ca 80 kerkgangers aanwezig zijn. We willen 
daar optimaal gebruik van maken. Want we zien u graag met regelmaat weer terug in de kerk. Daarom 
willen we ook zoveel mogelijk rekening houden met uw specifieke situatie. Met kleine kinderen is een 
avonddienst immers lastig, en ook indelen zonder rekening te houden met zomervakanties zou nadelig 
zijn.  
 
Dat kan alleen als u ons voorziet van enige informatie om u zo goed mogelijk in te kunnen delen. 

Deelname aan kerkdiensten 

Met het oog op de kerkgang zetten we samenvattend een aantal punten op een rij waar u als kerkganger 
aan moet denken, als u weer naar de kerk wilt komen: 
  

- Geef via ons aanmeldsysteem door welke zondagen en diensten t/m de eind augustus u niet 

uitkomen. Als u kleine kinderen hebt waardoor de avond niet goed uitkomt, dan kunt u die 

avonden uitsluiten door ze aan te kruisen.  

De link hiervoor is te vinden op de site van de hervormde gemeente, onder de rubriek ‘Corona 

maatregelen’. 

 

- U kunt ook op een later moment ‘instappen’ als er qua gezondheid aanleiding is om het eerst nog 

even aan te kijken. Vul dan gewoon later het formulier in. 

- Het mailadres voor vragen hierover is: kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl 

mailto:kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl


 

- Als u niet beschikt over de mogelijkheid om uzelf op te geven langs elektronische weg, vraag dan 

even een gemeentelid om dat namens u te doen. En omgekeerd, kent u iemand die wellicht hulp 

nodig heeft, vraag dan even of u erbij kan helpen. Lukt dat niet, bel dan eventueel uw 

wijkouderling of de planner (Arnoud Bosse, 0348-795033). 

- Heeft u geen mogelijkheid om online mee te kijken of luisteren, neem dan contact op met de 

wijkouderling of wijkdiaken. 

 

- Als u 70 jaar of ouder bent, of qua gezondheid in een risicogroep valt, dan beslist u zelf over het 

deelnemen aan de kerkdienst. Wij wijzen u daarbij op het advies van de overheid en RIVM met 

betrekking tot risicogroepen. Het blijft ieders eigen verantwoordelijkheid. Ieder die komt is van 

harte welkom.  

 

- Als u zich uiterlijk 27 juni heeft aangemeld, dan ontvangt u uiterlijk 3 juli per mail bericht van de 

eerste kerkdienst waarvoor u bent ingedeeld. Daarin staat ook welke ingang te nemen. Streven is 

om u uiteindelijk minimaal 2 weken van tevoren te informeren. De eerste zondagen is dit niet 

haalbaar. 

 

- Bent u voor een bepaalde kerkdienst ingedeeld, maar op dat moment verkouden (of ergere 

klachten die bij Covid19 kunnen horen) blijf dan toch thuis. Heeft iemand in uw gezin 

(vermoedelijk) Covid19 blijf dan allemaal thuis. In geval van twijfel, blijf thuis. Als het ruim voor de 

zondag bekend is dat u als gezin toch niet komt, geef het dan even door via het mailadres 

kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl. Als het de dag ervoor is of op de dag zelf, dan hoeft u het 

niet meer te melden.  

 

- Onderling ruilen is niet mogelijk. 

 

- Op basis van de aanmeldingen zal blijken of iedereen eens per 2 weken of eens per 3 weken naar 

de kerk kan komen. 

 

- Kom 5 minuten eerder dan normaal naar de kerk, zodat de kosters voldoende tijd hebben voor de 

voorzorgsmaatregelen.  

- Houdt bij aankomst en vertrek afstand tot anderen, ook als u even moet wachten op anderen of 

de koster. Houdt ook rekening met niet-kerkgangers die eventueel willen passeren. 

- Neem uw jas (en eventueel paraplu) mee de kerk in (er is geen garderobe beschikbaar). Blijf uit de 

Wingerd. 

- Als kinderen of tieners voorheen apart zaten, dan is dat nu voorlopig niet mogelijk. Op die manier 

kunnen er namelijk meer mensen in de kerk. 

 

- Gasten van buiten die meekomen of spontaan voor de deur staan willen we in principe niet 

afwijzen. We houden een kleine marge aan om enkele gasten te kunnen ontvangen. We gaan 

ervanuit dat het om uitzonderingen zal gaan. Liever vragen we dan als er niet genoeg bruikbare 

plaatsen zijn om een (gepland) gezin (dat later komt) om thuis mee te luisteren. We hopen op uw 

begrip als dit een keer aan de orde zou zijn.  

 

- Bij elke deur staat iemand die u opvangt voor de toegangscheck 

(coördinator). Daarnaast is er iemand die u naar een plaats in de 

kerk leidt. Daarvoor is een bepaalde looproute (zie de plattegrond). 
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- Mocht u in de kerk regelmatig kuchen of niet gezond lijken, dan kan de koster u in ons aller 

belang vragen om de kerk te verlaten en online mee te luisteren.  

 

Als u kerkganger bent en Corona geconstateerd wordt, dan verzoeken we u het moderamen van 

de kerkenraad daarover te informeren, zodat zij niet verrast worden door mogelijke vragen van 

de GGD in het kader van een contactonderzoek. Desgevraagd zullen we als kerk meewerken aan 

een contactonderzoek van de GGD. 

 

- Tijdens de dienst en voorafgaand willen we zo min mogelijk loopbewegingen. 

 

De collecten worden bij de uitgang gehouden. Hiervoor staat een rek met de 3 collectezakken bij 

de deur.  

 

- De kerk wordt weer verlaten volgens het principe ‘de kerkbank het dichtst bij de deur vertrekt als 

eerste’. Dit wordt waar nodig begeleid.  

- Iedereen wordt vriendelijk maar dringend verzocht niet te blijven napraten bij de deur, op het 

kerkplein of bij de fietsenstallingen. Dan kan iedereen de kerk veilig en vlot verlaten. Buiten het 

kerkelijk terrein is er voldoende ruimte als men toch nog met iemand wil napraten. Dat is en blijft 

ieders eigen verantwoordelijkheid.  

 

Faciliteiten rond de kerkdienst 

Het volgende is verder goed om te weten: 
 

- Er rijdt geen kerkauto, omdat er onvoldoende afstand gehouden kan worden.  

 

- De fietsenstalling bij de Wingerd en bij de toren zijn beide open. We gaan ervanuit dat gebruikers 

rekening houden met elkaar en elkaar de ruimte geven. 

 

- Er is voorlopig geen crèche, om extra organisatie bij de opstart te voorkomen.   

 

- Er is geen welkomstcomité in de gebruikelijke vorm.  

 

- Alleen het toilet in het koor is voor gebruik beschikbaar. Graag alleen in geval van hoge nood 

gebruiken. Garderobe en toilet onder de toren zijn afgesloten vanwege de nauwe doorgang met 

onvoldoende mogelijkheid tot afstand houden. Bij het toilet zijn handgel en papieren tissues 

beschikbaar.  

 

- De Wingerd is niet open voor kerkgangers. De deur is alleen open voor koster en 

consistoriegebruikers (kerkenraad). Iedereen wordt verzocht zijn jas (en eventuele paraplu) 

gewoon bij zich te houden in de kerk. De dames (en heren?) moeten eventueel aan een eigen 

handspiegeltje denken ;-).  

 

- Iedereen wordt verzocht zelf een bijbel en/of psalmboek mee te nemen. Deze liggen niet op de 

plank bij de ingang.  

 

- De bundel Op Toonhoogte ligt wel op de planken. Maar ieder die zelf de bundel heeft wordt 

vriendelijk gevraagd zijn eigen exemplaar mee te nemen. De bundels die in de ochtenddienst 

gebruikt zijn, worden ‘s avonds niet opnieuw gebruikt. Bij de uitgang van de ochtenddienst staat 

dan een doos om ze in achter te laten.  

 



- Voorlopig is er nog geen koffiedrinken na de dienst in de Wingerd. 

 

- Tussen de ochtenddienst en avonddienst zal er het nodige worden schoongemaakt. Met het oog 

op ventilatie zullen de deuren enige tijd opengezet worden zodat de lucht in de kerk ververst kan 

worden. De klapramen blijven open staan (als de weersomstandigheden het toelaten). Tijdens de 

dienst staat zo mogelijk ook de zijdeur naar de kerktuin open. 

 

Bijzondere diensten 

Bij bijzondere diensten als jeugddienst, afscheid kinderen groep 8, belijdenisdienst, doopdienst zal een 
specifieke uitnodiging gelden. 
  
Enkele punten willen we alvast noemen in dit kader: 
 

- Jeugddienst: 

o Eerste keer 5 juli (‘s avond) in samenwerking met JV NIEK. 

o In principe zullen gezinnen van JV leden worden uitgenodigd om te komen. Dit verloopt 

via de JV leden die de dienst voorbereiden in samenspraak met de commissie die dit 

gebruiksplan heeft uitgewerkt. 

o Eerste inschatting is dat dit de kerk ongeveer vult. Anders vullen we aan. 

 

- Rouwdienst (kan in principe elk moment actueel zijn): 

o Afstemming vindt plaats met de begrafenisondernemer. De hoofdkoster stemt het aantal 

plaatsen en indeling af op basis van het gebruiksplan.  

o Ook gemeenteleden moeten zich opgeven via de begrafenisondernemer (als er ruimte 

voor is gezien de familiegrootte).  

 

- Overstapdienst voor groep 8 / afscheid zondagsschool: 

o Voorzien op 23/8 (als er te veel mensen op vakantie blijken te zijn, dan wordt dit 

eventueel doorgeschoven naar september). 

 

- Doopdienst: 

o Eerste dienst 30 augustus. Er is geen reden dat een doopdienst niet kan doorgaan (anders 

dan beperktere ruimte voor familie/vrienden en gemeente). 

o Er moet ook ruimte zijn voor gemeenteleden omdat de doop in het midden van de 

gemeente plaatsvindt, die ook doopgetuigen zijn en medeverantwoordelijkheid dragen 

voor de dopeling.  

o Er is ruimte voor familieleden van de doopouders. Vrienden en kennissen in principe niet, 

zodat er ook ruimte blijft voor de vaste ‘medewerkers’ en gemeenteleden.  

o De doophandeling is mogelijk omdat zegenen en handoplegging tot de taken van een 

predikant behoren in een kerkdienst. In dat opzicht is sprake van een ‘contact beroep’.  

 

- Avondmaalsdienst: 

o Eerste keer 6 september. 

o Zowel in de ochtend als de avond de mogelijkheid om deel te nemen aan het Heilig 

Avondmaal.  

o In plaats van een gezamenlijke tafel en gezamenlijk gebruik van de avondmaalsbeker zal 

er een alternatief zijn. De kerkenraad zal nog besluiten over de precieze invulling en 

daarover informeren.  

  



- Belijdenisdienst: 

o We hopen deze dienst ergens in de herfst (september?) te kunnen houden. 

o Qua aanpak is dit op grote lijnen vergelijkbaar met een doopdienst.  

 

- Afsluiting tentweek: 

o Vervalt omdat de Tentdagen niet kunnen doorgaan in de normale vorm. 

 

Tot slot  

De basisregels rond Corona blijven ook rond de kerkdiensten van belang. Ze staan aan het eind van dit 
artikel nog een keer opgesomd. Bedenk dat het in de eerste plaats uw eigen verantwoordelijkheid is om 
daaraan te denken. We gaan er ook vanuit dat u die kent, en toepast. Want het is onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om ervoor zorgen te dat we optimaal gebruik 
kunnen blijven maken van de kerk en de veiligheid van anderen niet in 
het geding komt. 
  
Omdat er ongetwijfeld nauwlettend zal worden gekeken hoe we als 
gemeente omgaan met de nieuwe mogelijkheden, willen we niet de 
grenzen opzoeken/overschrijden. Daarbij komt dat we een 
voorbeeldfunctie hebben. Tegelijkertijd willen we ons ook niet door 
angst of emotie laten regeren, maar met gezond verstand onze verantwoordelijkheid nemen en daarbij 
vertrouwen op onze God. Het aloude adagium ‘bid en werk’ is ook hier en nu van toepassing. 
 
Tot slot zijn we ons ervan bewust dat dingen anders zullen gaan lopen dan gepland. We zullen onze 
aanpak telkens aanpassen aan de ervaringen. Wijzigingen in de aanpak zullen we via de site van de 
hervormde gemeente en in de Bazuin publiceren.  
 
Tot ziens in onze kerkdiensten! 
 
P.S: Laten we ook denken aan hen voor wie kerkgang (nog) geen optie is. 

 

 

 

 



 

Bijlage – Plattegrond met indeling van beschikbare zitplaatsen 

 



 
 

Bijlage - Algemene basisregels die ook in de kerk van belang zijn 

De inmiddels bekende maatregelen die ook gelden voor kerkgang en verblijf in en rond de kerk:  
 

- Mensen met verkoudheidsklachten of erger blijven thuis. 

- Een gezin waar iemand thuis koorts of kortademigheid heeft, blijft in zijn geheel thuis. 

- We houden binnen en buiten minimaal 1,5 meter afstand (met uitzondering van personen van 

eenzelfde huishouden).  

- Hygiëne en handenwassen is vereist om de kans op overdracht naar elkaar te beperken. 

- We schudden geen handen.  

We niezen in onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes (weg te gooien na gebruik). 

 

Beste gemeenteleden, 

Graag willen wij u bedanken voor uw medeleven na het overlijden van onze lieve, dappere en zorgzame 
moeder, schoonmoeder en beppe, Breg van der Vaart. 

De vele blijken van medeleven zijn echt hartverwarmend en troostvol. 

Vooral de laatste jaren waren intensieve jaren van zorg rondom onze moeder. Maar met het voorbeeld dat 
zij ons gegeven heeft in de zorg voor onze vader, zijn wij blij dat wij dit met elkaar voor haar konden doen.  

Naast de zorg waren er zeker ook de mooie en gezellige momenten. We hebben een enorm leuke moeder 
gehad! We zullen haar missen. 

Uw medeleven heeft ons goed gedaan, en Gods nabijheid en Zijn beloften geven ons troost!  

Ank & Rien, Lia & Gijsbert, Jacqueline & Luc, Nijs & Renske, Gerwin & Corine, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen van der Vaart 

 
 

Beste gemeenteleden, 

 

Wij danken u voor het meeleven bij ons 50-jarig huwelijk door een kaart telefoontje of een 

bloemetje. Het heeft ons goed gedaan. Wij zijn niet vergeten. 

 

Hartelijke groeten,  

Johan en Annie van Vliet 
 

 
Beste gemeenteleden,  
 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken, die in de afgelopen maanden heeft meegeleefd. 
Bedankt voor de kaarten die u gestuurd hebt, maar ook voor de gesprekjes en groeten als u langs de Lindewaard 
liep. Ik heb dat zeer gewaardeerd, vooral gezien de beperkingen die er waren/zijn, waardoor zelf naar buiten gaan 
en bezoek ontvangen niet mogelijk was. 
Zo was er toch verbondenheid.  

 
Dhr. J. Versluis 
De Lindewaard 



Meeleven met vreugde 
Bij negen catechisanten hing de vlag uit op 4 juni. Ze zijn geslaagd. Jacco Kamphof, Daan Verweij en Anne 
Wesselink behaalden hun vmbo-diploma. Marthe Smaling, Daniëlle van Halen, Nick van Ballegooijen 
slaagden voor de havo. Remco in ’t Veld, Johan Verweij en Rebecca van der Mel hebben een vwo-diploma 

op zak.  
Op 4 juni hebben jeugdouderling Juriën Stam en ik hen gefeliciteerd en een kleine 
attentie namens de jeugdraad overhandigd. Ook hier willen wij hen feliciteren en 
van harte Gods zegen wensen op het vervolg van hun weg. Een onzekere tijd om 
een nieuwe studie aan te vangen nu veel fysiek onderwijs voor deze leeftijdsgroep 
nog niet aan de orde is. De geslaagden ontvangen in de week van 1 juli hun 
diploma dus leef gerust met hen mee, in welke vorm dan ook. Op verzoek kan ik u 
hun adressen sturen. 

 
Jeugdpastoraat 
De kerngroep jeugdpastoraat heeft voor het eerst weer vergaderd in de Wingerd. Het was goed om elkaar 
weer te ontmoeten na de digitale contacten. 
In voorbereiding op mijn afscheid per september heeft Ernst Jan Langerak het voorzitterschap op zich 
genomen. Hij zal samen met Greta Kamphof en Arie Kool en hopelijk nog een vierde persoon de 
kerngroep jeugdpastoraat vormen. Op termijn zal deze kerngroep weer opgaan in de jeugdraad.  In het 
afgelopen jaar hebben we eropaan gewerkt dat deze kerngroep mijn taken wat betreft het 
jeugdpastoraat kan overnemen. Ik heb het vertrouwen dat ze zich daarvoor van harte zullen inzetten. 
Daarbij weten ze zich afhankelijk van de leiding van Gods Geest. De Geest van God gebruikt daar ook 
graag mensen voor daarom is openheid belangrijk. Geef gerust een seintje aan mij of één van de 
kerngroep leden als u zich zorgen maakt over een jongere. Juist nu we hen niet ontmoeten en het meeste 
contact digitaal of via een berichtje of kaartje verloopt is het moeilijk om te peilen hoe het met de 
jongeren gaat. Wilt u de jongeren gedenken in uw gebed? 
 
Gebedsbijeenkomsten 
Als u dit leest is de gebedsbijeenkomst op 17 juni weer gehouden in de grote zaal van de Wingerd. De 
volgende geplande bijeenkomst is op 15 juli  om 19.00 uur in ’t Kruispunt.   
Gebed wordt ook wel de ademtocht van de ziel genoemd. In het gebed mogen wij ‘op adem komen’ bij 
God.  Als we persoonlijk of als kerk al maar voortgaan, raken we buiten ‘Adem’. Het is mijn wens en gebed 
dat ook na deze zomer er gebedsbijeenkomsten zullen zijn waar we net als de apostelen destijds 
eendrachtig samen zijn om God te loven en te bidden.  Denk er eens over of u/jij zich aan kan sluiten en 
mee wil(t) bidden. 
 
Ouderenpastoraat 
Gelukkig zijn er weer bezoeken mogelijk met in achtneming van de regels om onze gezondheid te 
beschermen. Dat betekent voor mij dat ik in de komende maanden persoonlijk afscheid kan nemen van 
ouderen. In september loopt mijn contract ten einde en zal het ouderenpastoraat worden overgedragen. 
Onze wegen zullen scheiden en de banden die er zijn gelegd moeten worden losgelaten. Ik denk aan u 
met warme gevoelens en heb me onder u altijd welkom gevoeld. In openheid mochten we luisteren en 
spreken naar elkaar en naar het Woord van God.   
Het zal mij niet lukken om ieder van u persoonlijk te bezoeken, maar bel/mail mij gerust voor een 
afspraak als u laatste ontmoeting op prijs stelt.  
 
Een hartelijke groet voor u/jullie allen,  

Lenny Oosterom, (lennyoosterom@hervormdlinschoten.nl tel: 06-46491470)

mailto:lennyoosterom@hervormdlinschoten.nl
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Deze informatie is alleen beschikbaar in de papieren versie. 
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Nieuws van Martin en Marleen 't Hart  
 

Pinksteren 
Van HARTe netwerken! 
We vieren Pinksterfeest online met de Sionskerk en de St.Etienne Evening service. Het is niet te tellen hoe vaak 
we het Pinkstergroetfilmpje met de tieners hebben gedeeld. Het is even zo vaak geliked en opgemerkt. Vandaag 
Pinksterfeest? Het doorbrak voor velen de dagen die nu allemaal zo op elkaar lijken. Jong en oud ademen op. 
En wat te doen als mannen voor je neus de straat aan het repareren zijn? Trakteren op zelfgebakken taart. Een 
feest kan immers niet zonder taart. 
Pentekote nziza! Imana ibahe umugisha! 
Gezegend Pinksterfeest! God zegene jullie! 
 

Dankbaarheid 
Marleen: God dankbaar! Besef steeds meer 
hoe gezegend we zijn! Onze (groot)ouders 
waren gewoon om elke dag in ieder geval 
rondom de maaltijden met Gods Woord bezig 
te zijn. Deze gewoonte hebben we voortgezet 
in ons gezin. Ondertussen zijn onze kinderen 
de deur uit. Nu wonen en werken we in Rwanda. Ook hier zetten we deze gewoonte voort tot verbazing van 
onze Rwandese gasten. In deze periode van gesloten kerken beseffen we des te meer hoe belangrijk deze 
gewoonte is voor ons geestelijk welzijn. We zijn niet afhankelijk van kerkelijke activiteiten. We weten hoe we 
zelf en als gezin de Heere kunnen dienen. Het doet ons pijn om te ervaren dat we hier als kerk de meeste 
gemeenteleden niet kunnen bereiken. Bovendien weten de ouders van de gezinnen niet hoe ze zelf met hun 
kinderen rondom Gods Woord bezig kunnen zijn. De kerk probeert met kleine boekjes de gezinnen te bereiken, 
maar zonder begeleiding is dat een uitdaging. Ook in Nederland liggen de uitdagingen. Gods Geest kan iedereen 
bereiken op allerlei manieren. Laten we daarvoor blijven bidden! 
 
 

Corona in Rwanda 
Weer aan het werk 
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De lockdown is versoepeld. Op maandagmorgen togen we met mondmaskers op naar onze kantoren om weer 
aan het werk te gaan. Helaas is dat niet mogelijk voor predikanten, leerkrachten, de chauffeurs van de moto-
taxi's en een aantal collega's. Zij zitten nog steeds zonder inkomen thuis. Velen hebben niet genoeg geld om eten 
voor hun gezin te kopen en de huur van hun huis te betalen, laat staan om een 
mondmasker te kopen. 
Met de aanwezige collega's hebben we deze week vooral nagedacht over wat we wel 
en wat we nog niet kunnen doen. 
Martin is samen met het evangelisatiedepartement en het jeugddepartement aan 
het kijken hoe internet en sociale media ingezet kunnen worden nu reizen slechts 
beperkt mogelijk is. Ook kijken ze naar de mogelijkheid om de bijbelcursus 
BibleBasics van GlobalRize in het Kinyarwanda te vertalen. 
Marleen en haar team willen in de komende 4 maanden, als de scholen nog 
gesloten zijn, zich vooral richten op toerusting van leerkrachten. Gelukkig 
stimuleert de overheid dit ook. Zo staan er nu extra trainingen op het programma 
voor kleuterleerkrachten en voor de leerkrachten die alles rond bijbelonderwijs 
coördineren. Verder zijn ze heel blij dat het mogelijk lijkt om de spelmateriaal-
kisten op de betreffende kleuterscholen op het platteland te kunnen afleveren. Ook 
is besproken om alle schoolleiders te bellen om te vragen hoe de situatie is op hun 
school en tegelijk ook de uitnodiging voor leerkrachttrainingen over te brengen.  
Omdat fietsen ook weer mag, heeft Martin de eerste rondjes weer gemaakt. 
 

Online kerkdienst 
Online dienst in het Engels vanuit de St. Etienne met de belangrijke boodschap: Blijf kalm! 
In Jesaja 43:4 en 5 lezen we hoe God naar ons kijkt. Hij heeft ons lief. We zijn kostbaar. 
Wees niet bang, blijf kalm, want God heeft ons in het oog! 
Dit keer hielp ook Marleen mee door samen met 2 anderen een bijpassend lied te zingen: "Welk een vriend is 
onze Jezus, die in onze plaats wil staan."` 

www.facebook.com/hart4rwanda 

www.gzb.nl/zendingswerkers/marleen-en-martin-t-hart/ 

 

Gebedskaart in plaats van de gebedskalender 
 

Bij de Bazuin in week 24 heeft u een gebedskaart ontvangen. Deze is in plaats 
van de gebedskalender die per 1 juli weer zou verschijnen. Omdat de 
coronacrisis wereldwijd een grote impact heeft en de situatie per land 
voortdurend in ontwikkeling is wordt het moeilijk om lang van tevoren 
concrete gebedspunten te noemen. Met de gebedskaart kunnen er per week 
actuele gebedspunten gedeeld worden. 
U kunt deze gebedspunten per mail ontvangen, via facebook en instagram 
volgen. 
Voor het ontvangen via de mail kunt u zich aanmelden op de site van de GZB, 
www.gzb.nl/gebed of een verzoek via de mail sturen naar gebed@gzb.nl 
Naar verwachting zullen er wel weer gebedskalenders komen maar wanneer 
is ook vanuit de GZB niet bekend. 
We hopen dat u de moeite neemt om actief mee te doen want zeker ook in 
deze tijd is uw gebed onmisbaar voor het zendingswerk. 
Overweegt u ook een lidmaatschap? Doordat er veel zendingswerkers naar 
huis zijn gehaald lopen de onkosten hard op. Ook uw financiële bijdrage is 

van harte welkom! 
 

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

http://www.facebook.com/hart4rwanda/
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/marleen-en-martin-t-hart/
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Hoi, 

Had jij ook weer zin in de Tentdagen? 

Normaal gesproken zouden we deze zomervakantie de grote tent weer 

opzetten, maar vanwege het coronavirus is dat dit jaar niet mogelijk. Toch 

willen we er dit jaar wel wat leuks van maken: 

 

Van 19 t/m 21 augustus kun je iedere dag een filmpje kijken 

met leuke liedjes, een Bijbelverhaal en de avonturen van Koos 

en Kaat. Ook worden er knutselwerkjes uitgelegd waar je mee 

aan de slag kunt. Deze video’s zijn te vinden op ons YouTube 

kanaal ‘Tentdagen Linschoten’. 

 

Van je gemaakte werkjes kun je een foto maken, die wij dan op onze 

Facebookpagina zetten. Zoals ieder jaar is er weer 

een kleurwedstrijd. De kleurplaat op de achterkant 

van de KerkKlanken mag je dan zo mooi als je kunt 

inkleuren. Hij komt ook op de website 

hervormdlinschoten.nl te staan. Vervolgens kun je er 

een foto van maken of de plaat inscannen en naar 

het volgende mailadres sturen: 

tentdagenlinschoten@gmail.com. Degene met de mooiste kleurplaat krijgt 

een leuke prijs! 

 

Normaal gesproken is er ieder jaar een 

vossenjacht. Zit jij in groep 7/8? Dan mag jij je 

verkleden. Maak een foto van jezelf en mail 

hem naar ons. De origineelste vos krijgt een prijs. 

 

 

 

Groeten, 

 

Het tentteam 

  

mailto:tentdagenlinschoten@gmail.com
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Hallo Tieners van Linschoten, 
 
Hoe gaat het ermee? Door omstandigheden zien wij en jullie elkaar veel 
minder of zelfs helemaal niet. Alle bijeenkomsten liggen stil en ook 
helaas kan het tienerkamp dit jaar niet doorgaan.  
 
Gelukkig komt daar nu verandering in en willen we weer iets gaan 
organiseren. Want bepaalde buitenactiviteiten met een bbq erna 
bijvoorbeeld gaat vast lukken, met de komende regels. Hebben jullie 
ideeën? Dan zijn deze van harte welkom. Deze kun je doorgeven aan 
Annemarie de Ruyter of aan mij, Grianne Verweij (06-12985177). 
 
We willen in de zomervakantie (in de eerste week en/of de laatste week) iets gaan ondernemen met 
elkaar. Ga je dit jaar naar de eerste, de tweede, de derde of de vierde van de middelbare school, 
dan ben je van harte welkom om mee te doen. Ook leuk als je dan iemand uit Linschoten of 
omgeving mee kan nemen.  
 
Houd de Bazuin in de gaten en verder proberen we zoveel mogelijk jullie te benaderen via de post of 
mail. Wil je geen info missen ? Geef je adres of telefoonnummer of mailadres dan al door aan ons. 
 
Groetjes en nog even blokken op school !!! 
 
Het tienerkamp team 
 

 

 

 
De volgende KerkKlanken (het bewaarnummers) verschijnt op D.V. 13 september. Deze zal 
gelden voor de maanden half sept/okt. Uiterlijke inleverdatum kopij is zaterdag 5 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.  
 

 
 
Op woensdag is er van 19.00 – 20.00 u de mogelijkheid tot bezinning in de kerk met 
inachtneming van de RIVM-richtlijnen.  
 
Op donderdagavond is er een meditatief moment van 19.30 tot 20.00 u 
 
  

ma 6-jul Collectemuntenverkoop 20.30 u

wo 8-jul Kerkenraadsvergadering 19.45 u

wo 15-jul Gebedsgroep 19.00-20.00 u 't Kruispunt

do 16-jul Collectemuntenverkoop 20.00 u

wo-vr 19-21 aug Tentdagen (digitaal)

do 20-aug Collectemuntenverkoop 20.00 u

za 5-sep Inleveren kopij KerkKlanken

ma 7-sep Collectemuntenverkoop 20.30 u

mailto:kerkklanken@hervormdlinschoten.nl
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