1 maart

09.30 u ds. A.J. Kunz - Katwijk
18.30 u ds. M. Zeeman - Hoogblokland

1. Kerk en Eredienst
2. Kerk in Actie Project 10.27 (GZB)
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

8 maart

09.30 u ds. B.M. van den Bosch
18.30 u dr. M. van Campen - Ede

1. HGJB
2. De Wingerd
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

15.00 u ds. B.M. van den Bosch
19.30 u ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. Uitgang: Onderhoud gebouwen

09.30 u ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. Diaconie
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

biddag
11 maart

15 maart

voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 u ds. J.W. Hooydonk - Kockengen
22 maart

09.30 u ds. B.M. van den Bosch
viering Heilig Avondmaal

18.30 u ds. B.M. van den Bosch
dankzegging Heilig Avondmaal

1. Kerk en Eredienst
2. IZB project Nieuwegein
3. Uitgang 's avonds: Onderhoud gebouwen
Uitgang 's morgens: De Herberg
Kelken HA: De Herberg

29 maart

09.30 u ds. J. de Wit - Jaarsveld
18.30 u ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. St. Woord en Daad
3. Uitgang: Onderhoud orgel

5 april

09.30 u ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. Diaconie
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

openbare belijdenis

18.30 u ds. N.M. van Ommeren - Nieuwendijk
Goede Vrijdag
10 april
19.30 u ds. B.M. van den Bosch

Eerste Paasdag
12 april
09.30 u ds. B.M. van den Bosch
18:30 u ds. G.H. Vlijm - Nieuwer ter Aa
Tweede Paasdag
13 april
09.30 u Paaszangdienst
19 april

09.30 u ds. B.M. van den Bosch
bediening Heilige Doop

18.30 u ds. M.J. Tekelenburg - Monster

26 april

09.30 u ds. T.W. van Bennekom - Goes
18.30 u ds. A. Langeweg - Haaften

1. ZOA Collecte
2. Bijstand Pastoraat
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
1. Kerk en Eredienst
2. St. De Hoop
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
1. Diaconie
1. Diaconie
2. Plaatselijk Evangelisatie
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

1. Diaconie
2. Plaatselijk Jeugdwerk
3. Uitgang: GZB

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.

In de maanden maart en april hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken. Stuurt
u hen een kaartje?
In verband met de privacy-wetgeving is de verjaardagskalender alleen beschikbaar in de papieren
versie.

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.

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.
ONTMOETING RING WOERDEN
In 2018 is de classicale indeling van de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN) gewijzigd. De Classis Woerden, waartoe onze kerkelijke gemeente
behoorde, ging op in de grotere classes Utrecht. De bestuurlijke,
ambtelijke taken zijn in deze nieuwe classes Utrecht belegd.
Als onderdeel van de veranderde structuur van de Protestantse kerk,
zijn ‘Ringen van gemeenten’ ingesteld, met als doel: onderlinge
ontmoeting van gemeenten en gemeenteleden.
De Ring Woerden, waarvan onze gemeente deel uitmaakt, bestaat uit
de gemeenten die voorheen tot de Classis Woerden behoorden. De
Ring omvat de plaatsen Benschop, Harmelen, IJsselstein, Jaarsveld,
Kamerik, Linschoten, Lopik, Lopikerkapel, Montfoort, OudewaterHekendorp, Oudewater, Polsbroek en Vlist, Woerden en Zegveld; in
totaal 27 kerkelijke gemeenten binnen de PKN.
Inmiddels is er een kleine werkgroep gevormd, om de mogelijkheden
voor onze Ring te verkennen.
Gezocht wordt hoe we als gemeenten/gemeenteleden elkaar kunnen
bemoedigen, van elkaar kunnen leren, elkaar tot steun kunnen zijn,
elkaar opscherpen, het geloofsgesprek kunnen voeren. Ontmoeten in
de breedste zin van het woord.
Voor 2020 heeft de werkgroep inmiddels twee ontmoetingen gepland.
De eerste is gericht op het jeugdwerk in de Ring.
De insteek zal zijn: Hoe houd je jongeren (16+) tijdens en na het
jeugdwerk betrokken. Een avond voor ieder die geïnteresseerd is in het
jeugdwerk, wordt gehouden in ‘Het Baken’ in Woerden, op DV.
woensdag 22 april 2020.
De tweede ontmoeting is bedoeld voor alle gemeenteleden, met als
thema ‘Rouw en verlies’, op DV. zaterdag 28 november, in Oudewater.
Het ligt in de bedoeling u in de loop van het jaar over beide
ontmoetingen nader te informeren wat betreft tijd en plaats
Namens de Werkgroep Ring Woerden is iedereen hartelijk welkom op
deze avonden.

MODERAMEN
Elk jaar wordt door de kerkenraad in de maand januari opnieuw de
samenstelling van het moderamen bepaald. Voor 2020 is er gekozen
voor dezelfde samenstelling als in 2019: Ds. B.M van den Bosch, Arjen
van der Ree, Gerrit van der Stok en Dirk Zuijderduijn.

KENNISMAKEN MET ONZE ‘NIEUWE’ JEUGDOUDERLING EN ZIJN
VROUW
Wij willen ons graag even voorstellen. Wij zijn Juriën en Annemarie
Stam. Inmiddels wonen we bijna 3 jaar in Linschoten. In het dorp en in
de kerk hebben we het erg naar ons zin. We genieten van de contacten
die we hebben en de activiteiten die er zijn.
Juriën:
Een paar weken geleden ben ik bevestigd als jeugdouderling. Ik ben erg
dankbaar voor deze roeping. Ik heb veel zin om samen met alle anderen
die zich inzetten in de gemeente en het jeugdwerk en vooral met Gods
hulp aan de slag te gaan. Ook zie ik er naar uit om de jeugd beter te
leren kennen. Ik zal me verder even voorstellen. Ik ben 26 jaar en ik
werk bij de Gemeente Den Haag. Hier ben ik informatie adviseur. Dat
betekent dat ik advies over alles wat maar iets te maken heeft met ICT
en dan vooral op het gebied van mobiliteit en verkeer. Dat is heel
uiteenlopend, van privacy, apps, slimme chatbots tot
verkeersregelinstallaties. Naast mijn werk houd ik in mijn vrije tijd erg
van (rond)reizen en van klimmen (in een boulderhal).
Annemarie:
Ik ben 24 jaar en werk bij Siloah in Bodegraven. Ik werk op een woning
en een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.
Verder houd ik van een goed boek met een kop thee en van mooie
reizen maken. Ik zit sinds vorig jaar in het tentteam en heb erg genoten
van de tentdagen. De voorbereidingen en de week zelf heb ik als zeer
positief ervaren.
We zien er naar uit om u/jou te ontmoeten. Als er iets is of u/je hebt
een vraag. Dan kan je ons altijd benaderen.
Namens de kerkenraad,
Dirk Zuijderduijn, scriba

Interkerkelijke gebedsbijeenkomsten
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer - Van Hem verwacht ik altijd weer,
Mijn Heil - op Hem toch kan ik bouwen. (Psalm 62, OTH 12)
En: Aan Uw voeten Heer is de hoogste plaats - Daarom kniel ik neer voor u (OTH 168)
Deze liederen zongen we op de gebedsbijeenkomst op 12 februari. In het verlengde van de
week van het gebed is er besloten door te gaan met gebedsbijeenkomsten. Maandelijks wordt er
gebeden, afwisselend in de Wingerd en het ‘t Kruispunt. We willen samen God grootmaken en
bidden voor de kerken, het evangelisatiewerk, de jeugd, mensen uit Linschoten en alles wat de
Geest ons ingeeft.
Iedereen is welkom om (een keer) aan te sluiten en mee te bidden hardop of in stilte. Ook kunnen
er gebedspunten worden doorgegeven. Dat kan voorlopig nog bij mij maar we zoeken naar een
andere manier die voor iedereen toegankelijk is. Wil je persoonlijk uitgenodigd worden voor de
bijeenkomsten, stuur mij dan een mail, dan word je toegevoegd aan de maillijst.
De volgende data zijn gekozen, telkens van 19.00-20.00 uur: 18 maart - ’t Kruispunt 15 april - De
Wingerd, 13 mei - ’t Kruispunt, 17 juni - De Wingerd, 15 juli - ’t Kruispunt, 16 sept. - De Wingerd.
Lenny Oosterom lennyoosterom@hervormdlinschoten.nl tel: 06-46491470

Catechese
Zomaar een inkijkje in een catechese les: maandag 10 februari ging het bij Follow Me, de catechesegroep
van 12-16 jaar, over de opstanding van de Heere Jezus. Is de opstanding feit of fictie? Dat het graf leeg
was is een feit, geconstateerd door de vrouwen en de discipelen en zelf door de tegenstanders van Jezus.
Verder is er natuurlijk geen wetenschappelijk bewijs, maar onaannemelijk is het niet
 want zouden discipelen allemaal hebben geleefd met een leugen? Sommigen van hen zijn er zelfs
voor gestorven.
 en Paulus schrijft in 1 Korinthe 15:16 dat 500 mensen Jezus hebben gezien. De meeste van hen
zijn op het moment dat Paulus zijn brief schrijft nog in leven dus het kan zo nagevraagd worden.
 helemaal nieuw voor de catechisanten was dat in die tijd vrouwen niet mochten getuigen in de
rechtsspraak. Als de evangelisten destijds een geloofwaardig verhaal wilden schrijven, zouden ze
er niet voor hebben gekozen vrouwen de eerste getuigen van de opstanding te laten zijn.
Zulke aanwijzingen helpen ons, maar natuurlijk is het belangrijkste dat wij het geloven. We spraken
daarover aan de hand van het (on)geloof van Thomas. Jezus zei tegen hem: “Omdat u Mij gezien hebt,
Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij de niet hebben gezien en toch zullen geloven.”
Jeugdpastoraat
De inspiratieavond voor alle leidinggevenden in het jeugdwerk is geweest op 5 februari. Het was goed om
elkaar te zien en te bemoedigen vanuit het woord van God hoe we met elkaar het werk onder de
jongeren doorgeven.
Eén van de clubleiders zei over de contacten met kinderen: hier ligt mijn hart. Dat is jeugdpastoraat in het
klein. Er willen zijn voor de kinderen, tieners en jongeren die op onze weg komen.
Inmiddels hebben alle jeugdleiders de PowerPoint van de avond gekregen nog eens na te kijken of om te
zien wat je hebt gemist. Heb je de PowerPoint niet ontvangen, geef het dan door aan mij of Juriën.
Gebedsbijeenkomsten
Bij het opzetten van jeugdpastoraat merkten we regelmatig dat we dreigden te vervallen in het spreken
over de praktische zaken. We moesten er elkaar nog wel eens aan herinneren dat gebed de basis is. Het is
Gods gemeente en niet de onze. We mogen alle zorgen en vreugden bij Hem brengen. In het verleden
was er wel een gebedsgroep geweest, maar nu was die er niet meer. Dat werd wel als een gemis ervaren.
De week van gebed, waarbij onze gemeente en ’t Kruispunt aan meededen, werd aangegrepen als een
nieuw begin van maandelijkse gebedsbijeenkomsten. Iedereen is van harte welkom om (een keer) mee te
bidden. Laten we samen bidden voor eenheid van Gods kerk en de doorwerking van Gods koninkrijk in
ons. Op de volgende pagina treft u de gekozen data aan.
Ouderenpastoraat
Als iemand bezoek wil voor zichzelf of een ander kunt u contact opnemen met de predikant, de
wijkouderling of met mij. Schroom niet om gebruik te maken van deze mogelijkheid.
Een hartelijke groet voor u/jullie allen,
Lenny Oosterom, (lennyoosterom@hervormdlinschoten.nl tel: 06-46491470)

Nieuws van Martin en Marleen 't Hart
Advent!
Noodweer in Kigali!!!
Helaas eindigde de Kerstdag voor de mensen in Kigali in een ware nachtmerrie. Hevig noodweer
barstte los met onweer en veel regen, urenlang. Elektriciteit- en watervoorzieningen vielen uit.
Kerstmaaltijden vielen in het water. In het huis van Martin en Marleen viel de schade gelukkig mee.
Wel hebben ze moeten dweilen vanwege verschillende kleine lekkages en de kraan deed het niet.
Van verschillende tieners kregen ze berichten van weggeslagen toiletruimten, overstroomde huizen,
natte bedden en ingestorte muren. Bij daglicht zagen ze pas werkelijk de grote chaos. Ook zijn er
slachtoffers gevallen. Laten we bidden om hulp en kracht voor al de mensen die getroffen zijn door dit
noodweer. Op Facebook zijn verschillende filmpjes te zien die weergeven hoe erg het noodweer was.

Prachtig spaardoel!!
Eindelijk was het dan zover! Na een jaar sparen kregen tieners hun jeugdbijbel in eenvoudig
Kinyarwanda. Met dank aan de vele Nederlandse kinderen
en jongeren die
de financiële
voorzet hebben
gegeven. Nog
meer tieners
willen een Bijbel.
We gaan dus nog
even door met
sparen.
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Blue Monday!!
Onze Blue Monday vandaag! Meer dan 700 leerlingen van een plattelandsschool, dichtbij de
Burundese grens kregen een prachtig blauw Correctbook met pen en wisser. Ze kunnen schrijven
(voor het eerst), weer uitvegen en opnieuw schrijven. Is dat niet prachtig? Wat een
dag!

ICT!!
In Nkoto in de verre noordwesthoek van de diocese de plannen voor ICT in
2020 toegelicht. De pastor heeft een zeer vernuftige handwash station
gemaakt. Gewoon een jerrycan met een touwtje. Met je voet draai je de
jerrycan een beetje zodat er water uit stroomt.
Er waren 2 presentaties over de ICT-plannen voor dit jaar. Deze keer in het
uiterste zuiden van de Diocese. Iedere vorm van techniek beïnvloedt ons:
Instrumenten helpen bij het zingen of het nu een piano of een drum is.
De predikanten willen graag meer over sociale media weten. Zowel om het
zelf te gebruiken als ook om de jeugd te helpen om er goed mee om te
gaan.
Onderweg
de
gevolgen
gezien van
de hevige
regen van zaterdag en zondag.
Zondag weer 13 mensen in en om
Kigali omgekomen door de regen.
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D.V. zaterdag 14 maart 2020: GZB-dag
Thema: Geef het door!
Het Evangelie gaat van generatie op generatie. Maar
vanzelfsprekend is dat niet. Juist daarom worden we
opgeroepen om het geloof en de hoop door te blijven
geven. Als kerk en in ons dagelijks leven, aan onze
kinderen, aan onze kleinkinderen. In Nederland en
wereldwijd.
Ds. Jonathan Soro laat zien hoe zijn kerk in de heftige
situatie van Zuid-Soedan toch het evangelie bij jongeren
weet te brengen. Gert-Jan Segers vertelt hoe jongeren zijn
hart hebben gekregen in Egypte en welke uitdagingen hij
nu voor de kerk in Nederland ziet. Ds. Wim
Verboom neemt ons mee in de Bijbel en laat zien hoe de
zorg voor de generaties allereerst Gods zorg is. ’s Middags
denken we vooral na over de impact van zending met
medewerking van ds. Jan Ouwehand, ds. Jaap Haasnoot
en ds. Gerardo en Ysabel Castro uit Peru. Ook het samen
zingen is een wezenlijk onderdeel van de dag.
In de pauze is er tijd voor ontmoeting, lunch en
keuzeprogramma’s. Er is een uitgebreide markt waar de
GZB en verschillende TFC’s een mooi aanbod hebben.
Het is echt een dag voor jong en oud! Er is kinderopvang en ook voor kinderen en tieners is er van
alles te beleven! Voor de kinder- en tienerprogramma’s staat er een uitdagend programma klaar. Het
verhaal, spel en knutsel staan in het teken van het thema: Geef het door! ’s Middags kunnen de
kinderen uit groep 1 t/m 6 onder andere genieten van een optreden van Marcel Zimmer. Groep 7 en 8
gaan ’s middags het avontuur aan in de escape room. Kortom: een dag waar je bij wilt zijn!
Aanmelden!!
De dag is gratis, maar de organisatie willen graag dat u zich van
tevoren aanmeldt via www.gzb.nl/aanmelden of tel. 0343 - 512444. Zo
2019
weet u zeker dat er plek voor u is en weet men op hoeveel kinderen ze
mogen rekenen bij de opvang en de diverse programma’s. Locatie
Febr
€ 387,20
Midden Nederland Hallen, Thorbeckelaan 123, 3771 ED Barneveld.
Opbrengsten in 2019:
De opbrengst van de dagboekjes was € 312,50 (25 stuks).
De Goedendoelenmarkt heeft € 3100,00 opgebracht.
De opbrengst van de zendingscollecten 2019, voor deelgenotenproject
Martin & Marleen: Voorjaar: € 440,55, Pinksteren: € 1295,00, Zomer: €
335,67, Najaar: € 406,50
Opbrengst deurcollecte voor ‘kinderen in Israël geen honger’ 2019:
DANKUWEL!!!
Met vriendelijke groet van de Zendingscommissie
Contactpersonen:
Hans van Butselaar (voorzitter) tel. 433890, Arnoud Bosse (secretaris),
tel. 795033, Cora Nap (penningmeester) tel. 06-2303097
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Apr

€ 311,50

Juni

€ 339,10

Aug

€ 323,12

Okt

€ 310,19

Dec

€ 258,15

Totaal

€ 1929,26

Gemeente-avond met ds. Margriet van der Kooi: Een einde aan het einde?
“Mag er een einde zijn aan het bittere einde?” Over deze en andere vragen, die hiermee samenhangen,
beleggen we woensdag 1 april een gemeente-avond. Het gaat om een thema waarover momenteel veel
wordt nagedacht en geschreven; de discussie over ‘voltooid leven’ laait soms fel op. We willen als
gemeente de problematiek rondom het levenseinde niet uit de weg gaan, maar daar zorgvuldig voor het
aangezicht van God, onze Schepper, over nadenken.
Ziekenhuispredikante en schrijfster Margriet van der Kooi-Dijkstra zal het onderwerp inleiden en onder
meer ingaan op hoe we in een tijd waarin menselijke zelfbeschikking hoog op de agenda staat, waarden
als kwetsbaarheid, afhankelijkheid, aanhankelijkheid en verantwoordelijkheid hoog kunnen houden. Er is
volop gelegenheid voor vragen. Welkom op woensdag 1 april om 20.00 u in De Wingerd!
Van der Kooi is sinds 1980 als geestelijk verzorger verbonden
aan verscheidene ziekenhuizen in Amsterdam en daarna aan
het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en Regionaal Psychiatrisch
Centrum in Woerden, tegenwoordig Antonius Ziekenhuis.
Sinds 1 augustus 2018 werkt ze ook in het Daan Theeuwes
Centrum – een nieuw centrum voor jonge mensen met niet
aangeboren hersenletsel. Van haar hand verschenen
meerdere boeken en artikelen. Over de thema’s van haar
boeken houdt ze geregeld lezingen in kerken en hospices,
voor uitvaartondernemingen, ziekenhuizen, vrouwengroepen en in Alzheimercafés.

Kerkgeschiedeniskring: Reformatie in Nederland
Donderdag 5 maart is er kerkgeschiedeniskring. Deze avond willen we vooral stilstaan bij de
invoering van de Reformatie in Nederland, de beroemde beeldenstorm en het ontstaan van
'onze kerk', de Gereformeerde Kerk der Nederlanden in 1571 (de oorspronkelijke naam voor de
Nederlands-Hervormde kerk, nu PKN).
De Reformatie is in Nederland en elders in Europa ingevoerd door de politieke machthebbers.
We zullen deze avond ook ingaan op hoe 'gewone gelovigen' reageerden op de invoering van
de Reformatie. Op het programma staat daarom een beschrijving van een kloosterzuster uit
Den Bosch over hoe ze de beeldenstorm ervaren heeft. Ook lezen we passages uit een heel
bijzonder boekje: Wegwijzer voor gewone
gelovigen’ van Anastasis Vulcanus (de
herrezen Veluwe aar/alias Gerrits.
Versteghe (1519-1570) uit Garderen.
Bijzonder omdat het a) het eerste
reformatorische geschrift is uit
Nederland, b) geschreven is in de vroegreformatorische tijd voordat de
Reformatie officieel is ingevoerd en c)
bedoeld is voor 'gewone gelovigen.'
Ben je geïnteresseerd? Welkom op
donderdag 5 maart om 20.00 uur in De
Wingerd. Wil je ook de teksten van
tevoren? Mail dan naar tera@ar-voorwinden.nl of bel: 0348481514.
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Alpha-cursus
U heeft het bericht vast al wel gehoord; geen Alpha-cursus, althans voorlopig nog niet. Er
waren geen deelnemers voor deze cursus. Enkele mensen waren wel geïnteresseerd, maar
daar paste de dag niet voor. We vertrouwen op God, die door gaat met Zijn werk, en dat
de mensen die uitgenodigd zijn toch ook verder op zoek mogen gaan.
Uit ervaring van andere Alpha-cursussen blijkt dat sommige mensen wel 3 of 4 keer
uitgenodigd moeten worden, voordat ze uiteindelijk aan de cursus deelnemen. Als
Evangelisatiecommissie (EC) beraden we ons nu op hoe we verder willen gaan in het
organiseren van een Alpha-cursus. Ons verlangen is heel groot om deze cursus te
organiseren, maar als EC kunnen we het écht niet alleen.
We hebben hierbij de gehele gemeente nodig. We hebben ervaren dat veel mensen het
erg lastig vinden om mensen in hun buurt uit te nodigen. Als we als gemeente het
verlangen hebben om mensen bij Jezus te brengen, zullen we moeten gaan leren hoe we
kunnen uitnodigen.
We zijn van plan om in mei een gespreksavond te organiseren over Alpha, wat is dit nu
eigenlijk en hoe werkt het, hoe nu verder, en ook ‘uitnodigen -hoe doe je dat?’. Houd de
Bazuin en de website in de gaten.
Week van Gebed ‘Buitengewoon’
Met dankbaarheid zien we terug op 2 prachtige bijeenkomsten tijdens de Week van het
gebed. Het was goed om elkaar vanuit verschillende kerken te ontmoeten, en te mogen
bidden voor; eenheid onder christenen, het dorp Linschoten, onze kerken, ouderen,
jongeren, zieken, evangelisatie, Alpha-cursus, en nog veel meer. Heeft u het gemist en had
u er toch bij willen zijn? Er zullen vanaf nu meerdere gebedsbijeenkomsten georganiseerd
worden. Zie hiervoor de info van onze pastoraal medewerker, eerder in dit nummer. Bidden
is de motor van het geloof!
Gebed
Gebedspunten voor persoonlijke gebed of tijdens de bijbelkring waar u op zit:
- Danken voor een goede Week van Gebed
- Danken voor nieuwe gebedsbijeenkomsten in Linschoten
- Bidden en danken voor het evangelisatiewerk in Linschoten
- Bidden voor het Alpha-team, dat ze Gods leiding mogen ontvangen in de verdere
organisatie
- Bidden om vrijheid in uitnodigingen te mogen krijgen.
- Bidden voor het tentteam dat weer bijeenkomt en de organisatie gaat opstarten
voor 2020.
Hartelijke groeten namens de EC,
Catharina Nieuwenhuizen, Arjen van der Ree, Peter Elenbaas, John Bakker, Florus Vroege,
Gerwin van der Linden
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Beste gemeenteleden,
Zoals u weet zijn wij druk bezig om geld in te zamelen
voor ons World Servants Project. Dit geld zal gebruikt
worden om komende zomer in Zambia een
lerarenwoning te bouwen en een lerarenwoning en
school op te knappen.
Op dit moment staat de tussenstand op
€ 30.767. Ons streefbedrag is € 67.250. Om dit bedrag te
halen, zullen wij nog verschillende acties organiseren.
Hieronder een overzicht van de acties die nog zullen
volgen:
- Lentefair: 13 en 14 maart
- Projectweekend: 3 tot 5 april
- Benefietdiner Wapen van Linschoten: medio
april
- Boekettenservice: 9 mei
- Huis-aan-huis actie: 25 tot 30 mei
- Goederen- en dienstenveiling: 5 juni
- 24-uurs sponsorfietstocht ‘Cycle for Zambia’: eind juni of begin juli
Verdere informatie over de acties volgt binnenkort via onze nieuwsbrief. Deze wordt regelmatig
uitgedeeld bij de uitgang van de kerk. De volgende nieuwsbrief zal ook via onze actiepagina te
bekijken zijn.
Op onze actiepagina kunt u nog meer informatie over ons project vinden. Het webadres is:
https://www.worldservants.nl/linschoten.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
Anita, Annelot, Anouk, Daniël, Ernst Jan, Gerben, Gerda, Hannah, Jochem, Jonah, Leanne, Marjan,
Marten, Merel, Mike, Nick, Rebecca, Remco, Rianne, Rob, Sander, Suzanne, Teus, Thijmen en Timon

Geliefde gemeente,
Dank u/jullie wel voor al het hartelijk meeleven dat we mochten
ondervinden in het afgelopen jaar! We zijn door
een diepe weg gegaan, maar we mochten ook merken
dat er een God is die meegaat, doorhelpt en uitkomst geeft!
Het gaat stapje voor stapje beter met Cor, het eten en drinken
is gelukkig teruggekomen, al zal het nog wel een zwakke plek
blijven. Met behulp van fysiotherapie probeert hij weer te gaan
lopen. En wat is het mooi dat we via de
kerkradio/tv verbonden blijven met de zondagse diensten!
Allen hartelijke groeten, Cor en Aafje Langerak.
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De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 26 april. Deze zal gelden voor de maanden
mei-juni. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 18 april.
Dit kan per mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19.
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1-mrt
2-mrt
3-mrt
5-mrt
13-mrt
14-mrt
14-mrt
17-mrt
18-mrt
18-mrt
18-mrt
19-mrt
31-mrt
1-apr
3-5-apr
5-apr
6-apr
7-apr
8-apr
15-apr
15-apr
16-apr
18-apr
18-apr
22-apr

Koffiedrinken na de dienst
Collectemuntenverkoop
Vrouwenkring Rivka (crea-avond)
Kerkgeschiedeniskring
Lentefair World Servants
Lentefair World Servants
GZB-dag: Geef het door
Ouderenkring
De Christenvrouw
Kerkenraadsvergadering
Gebedsgroep
Collectemuntenverkoop
Vrouwenkring Rivka (paasviering)
Gemeente-avond: een einde aan het einde?
Projectweekend World Servants
Openbare belijdenis
Collectemuntenverkoop
Ouderenkring
De Christenvrouw
Kerkenraadsvergadering
Gebedsgroep
Collectemuntenverkoop
Inleveren kopij KerkKlanken
Kampvuuravond
Ontmoeting Ring Woerden

11.00 u
20.30 u
20.00 u
20.00 u
18.30-21.00 u
10.00-16.00 u
09.45-15.45 u
10.00 u
19.45 u
19.45 u
19.00-20.00 u
20.00 u
20.00 u
20.00 u
09.30 u
20.30 u
10.00 u
19.45 u
19.45 u
19.00-20.00 u
20.00 u
19.45 u

Korte Linschoten OZ 13
Korte Linschoten OZ 13
Barneveld

't Kruispunt

De Wingerd

Noord Linschoterdijk 2
Het Baken - Woerden

Vaste terugkerende (winter)activiteiten (voor de clubs, zie ook het bewaarnummer)
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

maandag
zondag
donderdag, even weken
donderdag, even weken
donderdag, oneven weken
donderdag, oneven weken
vrijdag, oneven weken
vrijdag, oneven weken
maandag
maandag
zondag – om de week

Prijs Hem in je dag vol zorgen - in je angst voor morgen
Zing dan je lied en prijs Hem
Als de storm tekeergaat
Als je nergens licht meer ziet - want God vergeet jou niet
Hij heelt je hart - je huilt niet meer
Hij maakt je heel - en morgen dans je weer
*LEV*
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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

