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‘Werk door’ (n.a.v. Haggaï 2: 5) 

 
In de kerk is er in de winter werk aan de winkel. Dit nummer van KerkKlanken legt daar overvloedig getuigenis van 
af. Wat is het doel van al dat ‘winterwerk’? De opbouw van de gemeente van Christus! 
In de afgelopen jaren was het zo, dat je in september ‘gewoon’ weer begon. De draaiboeken werden erbij gepakt, 
alle activiteiten kregen weer een zet, en, hup, de boel draaide weer. 
Dit jaar ligt het anders. We zijn gedwongen om over alles na te denken. Kan deze activiteit doorgaan? En hoe dan? 
Niets is vanzelfsprekend. Dat kan invloed hebben op onze motivatie. De een raakt er door geactiveerd, een ander 
wordt onzeker en niet iedereen is even optimistisch over hoe het zal gaan met de kerk in deze tijd. Kan dit wel een 
tijd van opbouw zijn? 
In de tijd van Haggaï stremt het werk aan de herbouw van de tempel. De tempel mag weer worden opgebouwd, 
moet ook weer worden opgebouwd, maar het valt de mensen zwaar. Het komt allemaal niet van de grond. In deze 
situatie wordt Haggaï geroepen om het volk te activeren. In die zin is hij een opwekkingsprediker. Zijn roeping is 
aansporen. 
Eerst analyseert hij waarom het niet wil. In hoofdstuk 1 trekt hij de pijnlijke conclusie dat veel mensen harder voor 
hun eigen huis lopen dan voor ’s Heeren huis. Voor ons: wie de schoen past, die trekke hem aan! Waarvoor lopen 
we het meest warm? 
In hoofdstuk 2 komt de vinger te liggen bij de verlamming die kan optreden bij een vergelijking van het heden met 
het verleden. Terugkijken op vroegere glorietijden kan gemakkelijk de energie wegzuigen om nu iets te doen. 
Waarom zou je doorwerken als het niet meer zo is of wordt als vroeger? 
Haggaï geeft als sterkste motivatie de belofte van de HEERE mee: ‘Ik ben met u.’ Die belofte mag ook in onze tijd het 
beste argument zijn om door te gaan en het werk (weer) op te pakken. Die belofte  is een belofte voor nu, maar het 
mooie is dat Haggaï laat zien dat die belofte voor het heden kracht en betekenis heeft vanwege het verleden en de 
toekomst. 
Terugkijken mag, maar kijk dan vooral naar wat God gedaan heeft in dat verleden. Israël, denk aan de uittocht! Denk 
aan het verbond dat God met jullie gesloten heeft! Gemeente, denk aan Christus, aan Zijn volbrachte werk, aan de 
overwinning van Pasen! Denk aan je doop, denk aan het verbond dat de 
eeuwige God met ons en onze kinderen heeft gesloten. Dat is de grond voor 
die heerlijke belofte!  
Verleden en toekomst! Gods belofte biedt uitzicht. Het Woord van God 
trekt de donkere en dreigende lucht open en laat het licht schijnen. Bij dat 
licht kan en mag je werken! 
Een mens moet perspectief zien om ook in moeilijke omstandigheden door 
te gaan en niet moedeloos te worden. Geen rijker uitzicht dan Gods 
Koninkrijk! Is onze blik gericht op de Koning, van Wie de toekomst is? In Zijn 
licht en in het licht van Zijn komst in heerlijkheid mogen wij het winterwerk 
oppakken. Laten we niet ophouden God de eer te geven en te bouwen aan 
Zijn Kerk. 
Deze tijd is even goed ‘bouwtijd’ als alle andere tijden. Dat bouwen gaat 
vaak genoeg onder tranen en soms weet een mens niet hoe het verder 
moet.  
Maar zou God niet werken in deze tijd? Als Hij doorwerkt, dan moeten wij 
ook maar doorgaan! 
 
Ds. B.M. van den Bosch 
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20 september 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

opening winterwerk/afscheid kinderen zondagsschool 2. St. Woord en Daad D

18.30 u ds. W.J. Dekker - Amerstfoort 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

27 september 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Diaconie D

18.30 u ds. B.M. van den Bosch 2. De Wingerd K

3. Uitgang: Onderhoud orgel K

4 oktober 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

bediening Heilige Doop 2. Kerk en Israël D

18.30 u ds. A. Langeweg - Haaften 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

11 oktober 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u prof. dr. M.J. Paul - Ede 2. HGJB D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

18 oktober 09.30 u nog niet bekend 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u ds. M. van Leeuwen - Hierden 2. Wycliffe Bijbelvertalers D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

25 oktober 09.30 u ds. A.H. van Mourik - Kamperveen 1. Diaconie D

18.30 u prop. H. Meijer - Rotterdam 2. Plaatselijk Jeugdwerk K

3. Uitgang: GZB D

Wanneer u geen ontvangst hebt via de kerkradio bel dan de koster 06-18700842. Hij zal kijken of hij het kan

verhelpen (in de kerk). Als dit niet lukt zal er iemand langs komen om de problemen bij u thuis te verhelpen.

De achterste kolommen geven met een letter aan of een collecte voor de diaconie is of voor de kerkvoogdij.

Wellicht is dit handig bij het overmaken van uw collecten. Hieronder vindt u de rekeningnummers

Diaconie: Kerkrentmeesters:

Diaconie Hervormde Gemeente Linschoten Hervormde Gemeente Linschoten

NL11 RABO 0336 3063 26 NL60 RABO 0336 3018 55
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In de maanden september en oktober hopen de volgende gemeenteleden 

hun verjaardag te gedenken. Stuurt u hen een kaartje? 

 

De verjaardagskalender is i.v.m. de privacy alleen als papieren versie 

beschikbaar. Wilt u deze ontvangen? Mailt u dan even naar: 

kerkklanken@hervormdlinschoten.nl. 
  

mailto:kerkklanken@hervormdlinschoten.nl
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We zijn als kerkenraad dankbaar voor het vele werk dat binnen de gemeente plaatsvindt. 
Het is ons gebed dat dit alles mag bijdragen aan de groei van ons persoonlijk geloof en ons 
omzien naar elkaar.  
 

  
Van zomer naar winter 
Het zomerseizoen raakt weer ten einde. We hopen dat u 
allen deze zomer hebt kunnen genieten van de rust, hetzij 
thuis of elders. Deze zomer was een totaal andere dan vorig 
jaar. Velen moesten noodgedwongen thuisblijven vanwege 
de coronacrisis. We zijn dankbaar dat de erediensten 
plaats konden vinden in deze bijzondere tijden. Tevens zijn 
we dankbaar dat naast de Woordverkondiging ook de 
Heilige Doop weer bediend kon worden en de 
Avondmaalsviering doorgang kon vinden. Inmiddels 
naderen we het winterseizoen 2020/2021. Dit betekent dat 
veel kerkelijke activiteiten weer zullen beginnen in 
september. In deze KerkKlanken kunt u zien welke 
activiteiten er wanneer gehouden worden. Veel zal in De 
Wingerd plaatsvinden, maar ook de kerk zal vanwege de 
grotere (veiligere) ruimte meer gebruikt gaan worden voor 
diverse activiteiten. De kerkenraad wijst nog op het 
gebruiksplan voor de Wingerd dat u op de site van onze 
gemeente kunt vinden. In dit gebruiksplan staan diverse 
regels waar we ons aan zullen moeten houden in deze 
coronatijden. We wensen een ieder Gods zegen in de 
komende periode. Christus zoeken én vinden in alle 
facetten van het kerkenwerk ook in het nieuwe seizoen, dat 
wensen wij u en jou toe! 

 
Vacature(s) in de kerkenraad  
In de komende maanden zal de kerkenraad zich weer 
buigen over de ontstane vacature(s) binnen onze 
kerkenraad. Diaken C. Joosse is na een periode van 12 jaar 
dienstbaar te zijn geweest binnen onze gemeente aftredend 

en niet herkiesbaar. Ouderling-kerkrentmeester G. van der 
Stok heeft begin dit jaar te kennen gegeven nog een jaar 
zijn ambt te willen vervullen. In 2021 zullen we afscheid 
moeten gaan nemen van hem. Broeder Van der Stok is dus 
ook aftredend en niet herkiesbaar. 
Tevens zijn aftredend maar wel herkiesbaar: Ouderling R.P. 
Wesselink en ouderling J.G. van Hoven. De aftredende, 
maar wel herkiesbare broeders, nemen op dit moment van 
schrijven in overweging om voor een volgende termijn hun 
ambt voort te zetten. De kerkenraad zal u als gemeente 
vroegtijdig inlichten zodra er namen voor kandidaten 
ingediend kunnen worden. Laat de (her-)verkiezingen van 
ambtsdragers ook een onderdeel van uw gebed zijn. 
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Indeling kerkdiensten 
Een aantal mensen is de afgelopen periode druk geweest 
met het inplannen van gemeenteleden die zich opgegeven 
hadden voor de kerkdiensten. Gekozen is om vanaf 4 
oktober van een groepsindeling gebruik te gaan maken. 
Met deze groepsindeling maken we het de commissie, welke 
zich bezig hield met het inplannen, een stuk makkelijker. 
Wij verwijzen u/jou graag naar het volgende artikel in deze 
KerkKlanken waar uitleg gegeven wordt over dit 
vernieuwde systeem. 

Bezoekwerk  
Het reguliere huisbezoek gaat weer gepland worden. De 
wijkouderlingen zijn voornemens in het nieuwe seizoen 
weer bezoeken af te gaan leggen bij gemeenteleden thuis. 
Uiteraard wordt vooraf met u overlegd wat de 
mogelijkheden zijn en of u bezoek wilt ontvangen in deze 
coronatijd.  
Tijdens de consistorievergadering van 23 september zal  
eerst nog besproken worden of huisbezoek ook met 
bezoekbroeders zal plaatsvinden, of dat de wijkouderling 
alleen komt. De kerkenraad wenst u goede gesprekken 
tijdens het bezoek van uw wijkouderling. 

 

Bijstand in het pastoraat 
We nemen op 20 september afscheid van Lenny Oosterom-
van der Weijde. Zij heeft als pastoraal medewerker in onze 
gemeente de afgelopen drie jaar veel mogen betekenen voor 
het jeugd- en ouderenpastoraat. We zijn als kerkenraad en 
ook als gemeente dankbaar voor haar inzet. We wensen 
haar, samen met haar gezin, de zegen van onze God toe. 
Dankbaar zijn we ook weer dat we zo snel een nieuwe 
bijstand in het pastoraat hebben kunnen vinden in de 
persoon van ds. F. Hoek uit Schoonhoven. Hij zal vanaf dit 
najaar het bezoekwerk gaan starten. We wensen hem ook 
de zegen van onze God toe op zijn werk in Linschoten. 

 
Namens de kerkenraad,  
Dirk Zuijderduijn, scriba 
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Update vanuit kerkenraad en commissie kerkdiensten in corona tijd 
 
In dit artikel informeren we u graag over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de kerkdiensten.  
 

Terugblik op doopdienst en avondmaalsdiensten 
Eind augustus was er weer de eerste doopdienst. We zijn blij dat er weer twee kinderen in het midden van de 
gemeente gedoopt konden worden. Ook familie kon daar in een bepaalde mate bij zijn. We zien terug op een mooie 
dienst, ook al blijft het een gemis dat veel banken noodgedwongen leeg moeten blijven en er niet gezamenlijk 
gezongen kon worden. 
De avondmaalsdiensten van 6 september hadden een andere opzet dan gebruikelijk. De reacties na afloop waren 
desondanks positief. De invulling werd als waardig en eerbiedig ervaren. Ook waren we blij dat we iedereen die zich 
had aangemeld een plaats konden bieden, al was het voor een aantal gezinnen in de Wingerd. Maar ook daar was 
het goed. Er zijn wat kleine punten rond de liturgie die de kerkenraad een volgende keer nog wat zal aanpassen, 
maar dat betreft bijzaken. Omdat we verwachten dat het aantal 
aanmeldingen voor de kerkdiensten zal blijven groeien, houden we 
rekening met een scenario dat we een volgende keer drie kerkdiensten 
zullen beleggen (waarvan twee met dezelfde verkondiging). 
 

Crèche 
Met ingang van 6 september is ook de crèche op zondagmorgen weer 
gestart. We willen daarmee echtparen met jonge kinderen de mogelijkheid 
bieden om weer samen naar de kerk te komen. Communicatie met het crècheteam is mogelijk via 
creche@hervormdlinschoten.nl.  
Graag verwijzen we ook naar het gebruiksplan voor de Wingerd dat rond deze dagen op de site wordt gezet. 
 

Abrona 

Vanuit Abrona is aangegeven dat bewoners weer naar de kerk willen en mogen komen. Met Abrona is er 
afstemming over het moment waarop de betreffende bewoners weer opgehaald kunnen worden. We hopen ook 
hen weer in onze diensten te kunnen gaan begroeten.  
 

Nieuwe systematiek voor indelen van gemeenteleden voor de kerkdiensten 
Toen we in juli begonnen met opschaling van de kerkdiensten, hebben we er bewust voor gekozen om zoveel 
mogelijk rekening te houden met vakanties, en voorkeuren voor ochtend- of avonddiensten. Dat betekende wel dat 
inplanning elke zondag opnieuw maatwerk was en de nodige tijd vergde van onze ‘planner’. Vaak kan ook pas 
donderdag of vrijdag de uitnodiging verstuurd worden. Het voordeel was dat de ruimte die we hebben zo goed 
mogelijk gebruikt kon worden en er zo veel mogelijk gezinnen weer naar de kerk konden komen. Desondanks zijn er 
vaak toch altijd wel enkele banken leeg doordat niet iedereen uiteindelijk ook komt.  
Met ingang van 4 oktober gaat deze aanpak veranderen, omdat het niet voor langere tijd vol te houden is. De 
zomervakantieperiode is voorbij, zodat er meer regelmaat in aanwezigheid van gemeenteleden te verwachten is. 
Een meerderheid van de kerkgangers (ca 65%) heeft zich inmiddels ook weer aangemeld, zodat daarmee bepaalde 
groepsindelingen te maken zijn.  
Op basis van de huidige en nog verwachte aanmeldingen gaan we uit van vijf groepen, zodat iedereen ongeveer een 
op de vijf diensten bij kan wonen.  
‘Vaste medewerkers’ zoals organisten, kosters en ambtsdragers en hun gezinnen blijven op basis van een eigen 
rooster komen, en kunnen daarbinnen zo nodig onderling ruilen. 
Alle andere gezinnen en personen worden dan in een vaste ‘groep’ ingedeeld. Zo’n groep wordt zo samengesteld dat 
deze qua zitplaatsen precies in de kerk past. Zo’n groep wordt dan voor bepaalde zondagen ingedeeld. Als de 
groepen eenmaal zijn samengesteld dan is er geen individueel roosterwerk meer nodig. En iemand weet dan ook 
langer van tevoren wanneer zijn groep weer aan de beurt is. Daarmee kunt u in uw agenda ook meer rekening 
houden met de data. 
Bij het indelen in groepen kunnen we gezinnen met jonge kinderen in een groep indelen, die in principe voor de 
morgendiensten wordt ingeroosterd. Omgekeerd zijn er mensen die bij voorkeur ’s avonds komen en als groep  
’s avonds worden ingedeeld. Met de huidige voorkeuren die aangegeven zijn, zouden we dan uitkomen op drie 
ochtendgroepen en twee avondgroepen. Dat zou betekenen dat de avondgroepen wat meer aan de beurt zouden 
komen. Als u beide diensten kunt en in verband met meer mogelijkheden voor kerkgang naar de avond wilt 
verschuiven, dan kunt u dit t/m 24 september doorgeven via de aanmeldknop door te wijzigen naar ‘geen voorkeur’. 
Liefst ontvangen we deze informatie overigens zo snel mogelijk omdat het ons werk bespaart bij het indelen van de 
groepen. Als de groep gemeenteleden zonder voorkeur groter wordt, kunnen we op die manier de beurten 
gelijkmatiger verdelen voor iedereen. 
Op basis van de huidige aanmeldingen zullen de groepen bij aanvang niet allemaal helemaal vol zijn. In de loop van 
de tijd zullen ze groeien op basis van nieuwe aanmeldingen. De resterende ‘ruimte’ wordt dan tijdelijk aangevuld 

mailto:creche@hervormdlinschoten.nl
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met gemeenteleden, naar beste inzicht van de commissie en op basis van suggesties en richtlijnen van de 
kerkenraad.  
De groepen zullen in principe een aantal maanden in de dezelfde samenstelling blijven bestaan. Tot er aanleiding is 
om de aanpak bij de stellen. 
In deze opzet blijft er het probleem dat er altijd gezinnen of personen zullen zijn, die ingedeeld zijn voor een 
bepaalde zondag maar toch niet kunnen. Een voorbeeld is mensen die in de zorg werken. We willen dat oplossen 
door mensen te vragen in zo’n geval te (proberen te) ruilen met anderen in een andere groep die voor een andere 
zondag gepland staat. Dit moet dan zoveel mogelijk een gelijkwaardige ruil zijn (qua gezinsgrootte), zodat het qua 
plaats in beide betrokken diensten past. De verantwoordelijkheid voor het benutten van de mogelijkheden en 
ruimte in de kerk, ligt dan dus meer bij u als gemeenteleden zelf. Om dit onderling ruilen mogelijk te maken zal de 
indeling van de verschillende groepen worden bekend gemaakt bij de kerkgangers. Dit verloopt via de mail waarmee 
de aanmelding is gedaan. Als iemand bezwaar heeft tegen vermelding van zijn telefoonnummer op de groepslijsten, 
dan kan dat gemeld worden via kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl.  
In deze opzet van vaste groepen zal ieder in principe een ‘vaste’ zitplaats in de kerk hebben, rekening houdend met 
bepaalde wensen en beperkingen. Mochten hier aanvullende wensen zijn die echt van belang zijn, dan is het goed 
om die uiterlijk 24 september door te geven aan kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl.  
Vanwege de versoepelingen van de coronaregels door de overheid is de rol van coördinator aan de deur niet langer 
per se noodzakelijk. Omdat iedereen een vaste plek heeft, hoeft ook niet iedereen begeleid te worden naar zijn 
plaats. Daarom is de rol van coördinator niet langer nodig. De regisseur blijft wel en is aanspreekpunt bij de deur en 
let erop dat iedereen zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van de kerk de voorzorgsmaatregelen in acht neemt. 
Gezinnen met een regisseur worden ingedeeld bij een van de groepen, zodat hier geen apart rooster meer voor 
hoeft te zijn. Onderling kan geruild worden, maar ook liefst weer rekening houdend met ongeveer vergelijkbare 
gezinsgrootte. 
Dit systeem gaat in op 4 oktober. Dit geldt alleen voor de gewone kerkdiensten. Bij bijzondere diensten is er nog 
steeds een aparte inplanning en zijn er specifieke genodigden. Dat wordt verzorgd door de commissie. Het rooster 
voor september en oktober ziet er dan uit zoals aan het eind van dit artikel weergegeven.  
 

Aanmelden  
Voor alle duidelijkheid: als u zich al eerder een keer hebt aangemeld voor kerkgang, dan hoeft dat niet opnieuw. U 
blijft vanzelf ingedeeld worden, en komt dan ook in een (of tijdelijk twee) van de nieuwe groepen terecht.  
Wilt u voor het eerst weer gaan komen, dan kunt u dat op elk gewenst moment 
eenmalig aangeven met de aanmeldknop op de site van de hervormde gemeente. 
Lukt dat u niet, bel dan met een van de commissieleden (waaronder 
ondergetekenden). 
Wijzigingen qua voorkeur (ochtend/avond/geen), afmelding in verband met zingen, 
of bijzondere wensen voor de groepsindeling kunnen via mail worden doorgegeven. 
Doe dit zo snel mogelijk (uiterlijk 24 september) als u dit wilt laten gelden voor de 
nieuwe groepsindeling. 
 

Ambtsdragers  

Een andere kleine aanpassing is dat de kerkenraad voortaan weer met meer personen vertegenwoordigd is, zodat 
hun frequentie ook beter aansluit bij de frequentie van de groepen. Bovendien voldoen we dan weer aan de 
kerkordelijke regel dat in elke dienst een ouderling en een diaken vertegenwoordigd moet zijn.  
 

Zingen in de kerkdiensten  
In de kerkenraadsvergadering van juni is besloten te stoppen met gemeentezang. Het zingen werd door de PKN ten 
stelligste ontraden. Er waren situaties bekend van koren en kerkelijk gemeentes in Duitsland waar Corona zich 
verspreid had, en er was nog te veel onduidelijkheid over de risico’s van het zingen zelf. 
Hiervoor in de plaats zingen nu drie voorzangers in het liturgisch centrum namens de gemeente terwijl de 
kerkgangers neuriën of luisteren. Ook is het aantal liederen dat gezongen wordt ingeperkt. 
Medio 15 juli is er door experts vanuit o.a. de TU Delft en de PKN een protocol gemaakt dat meer duidelijkheid geeft 
over de mogelijkheden voor veilige gemeentezang. Het is aan de individuele kerkenraden om dit toe te passen op 
hun eigen situatie.  
Om na te gaan of in een gebouw veilig kan worden gezongen, is een aantal criteria relevant: de grootte van het 
kerkgebouw, tijdsduur van de dienst en van het zingen, en de mate van ventilatie. Zingen in grote oude kerken, met 
voldoende afstand, wordt veilig geacht. Zingen in kleine kerken (kleiner dan 1000 m3 en met een plafondhoogte van 
maximaal 4 meter) met gebrekkige ventilatie wordt nog steeds afgeraden. Onze gemeente zit daar tussenin, waarbij 
de duur van het zingen en de ventilatie bepaalt of het veilig genoeg is.  

mailto:kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl
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Op basis van het online rekentool zouden we in onze gemeente acht minuten kunnen zingen, uitgaande van geen 
ventilatie en een onderlinge afstand van 1,5 meter. In ons geval hebben we wel enige ventilatie van de ramen, maar 
dat is beperkt. Ook houden we in ‘zingrichting’ een grotere afstand aan dan 1,5 meter. 
Dit protocol rond gemeentezang kwam op dezelfde dag dat we als kerkenraad vergaderden en kon daarom nog niet 
meegenomen worden in adviezen en bespreking in de kerkenraadsvergadering van juli. Kort daarna zijn in heel wat 
gemeentes de beperkingen rond gemeentezang versoepeld. Veel (hervormde) gemeentes uit onze ‘ring’ zingen weer 
met elkaar in een of andere vorm. 
In de kerkenraadsvergadering van september zijn de mogelijkheden besproken. 
Bij gesprekken met gemeenteleden werd veelvuldig aangegeven dat de 
gemeentezang erg wordt gemist tijdens de erediensten. Daarentegen zijn er ook 
gemeenteleden die pertinent niet willen zingen vanwege de veiligheid.  
Er is besloten dat we vanaf 4 oktober weer gaan zingen in de diensten, maar dat 
nog beperken tot een vers per zangmoment. Totaal zijn er 5 zangmomenten. Dat 
komt gemiddeld neer op 5 minuten gemeentezang. Op deze manier is er een 
veilige marge en is het verantwoord om weer te gaan zingen.  
Uiteindelijk blijft het ieders persoonlijke verantwoordelijkheid en afweging of 
men het voor zichzelf verantwoord vindt om in de kerk te komen, op basis van 
de genoemde invulling van gemeentezang en voorzorgsmaatregelen. Wie hierin 
de afweging maakt om dan niet (meer) naar de kerk te komen, vragen we 
contact op te nemen met de wijkouderling, ouderling In ’t Veld of het door te geven via 
kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl. Als duidelijk is om hoeveel gezinnen dit gaat, kunnen we zien of we hen 
bepaalde alternatieven kunnen bieden. 
Per saldo menen we dat we zo de gemeente het beste dienen en de lofzang van de gemeente voor onze God weer 
zijn plaats kan krijgen. 
De zangers die namens ons gezongen hebben, danken we hartelijk voor hun bereidheid om dat de afgelopen 
maanden en tot en met volgende zondag te doen. 
 

Rooster voor de komende maanden 
Voor de resterende zondagen in september geldt de oude systematiek qua indelen. U ontvangt een mail als er plaats 
is gereserveerd.  
Het schema vanaf oktober zou er dan als volgt uit kunnen zien: 

 
Zodra de groepen ingedeeld zijn, kunnen we het rooster definitief vaststellen. Dat wordt dan via mail 
gecommuniceerd. We hopen dat rond 29 september te kunnen doen. 
 

Tot slot 
Het blijft relevant ook nu er landelijk meer mensen positief getest worden op corona: als iemand in uw gezin corona 
heeft (of een duidelijk vermoeden daarvan heeft), blijf dan allemaal thuis. Als iemand symptomen van corona heeft, 
dan verzoeken we die persoon thuis te blijven. 
Als de situatie in Nederland of Linschoten zodanig wijzigt dat er nieuwe maatregelen gelden vanuit de overheid, dan 
zullen we ons daarop weer aanpassen. 
 
Namens kerkenraad en commissie, 
Corné Oppelaar (416445), Harrie in ‘t Veld (433750) 

ochtend avond ochtend avond ochtend avond ochtend avond

Doopdienst

Organist

Koster

Ambtsdragers (4)

Beam team lid

Overige 

gemeenteleden 

volgens 

groepsindeling

24 eenheden 

(inclusief 

ingedeelde 

regisseurs)

Specifieke 

uitnodiging

Groep C

 (avond-

voorkeur)

Groep A

 (ochtend-

voorkeur 

zoals 

gezinnen 

met jonge 

kinderen)

Groep D

(groep 

zonder 

voorkeur)

Groep B

 (ochtend-

voorkeur 

zoals 

gezinnen 

met jonge 

kinderen)

Groep E

(groep 

zonder 

voorkeur)

Groep A

 (ochtend-

voorkeur 

zoals 

gezinnen 

met jonge 

kinderen)

Groep C

 (avond-

voorkeur)

Medewerkers 

volgens eigen 

rooster

4-okt 11-okt 18-okt 25-okt

Eenmaal per 6 diensten

Sommigen elke zondag, anderen eens per maand

Eenmaal per 3 diensten

Eenmaal per 4 diensten (met elk ambt vertegenwoordigd)

mailto:kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl
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Terugblik 

Zo’n laatste nieuwsbrief wordt als vanzelf een terugblik.  

Ik begon mijn bediening in Linschoten met 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 

 

Een hoge roeping en ik hoop dat ik er door Gods genade iets van heb mogen waarmaken. Mijn 

bediening in Linschoten is na de afgesproken periode van drie jaar beëindigd. Ik en jullie allen 

mogen onze weg met vreugde vervolgen. Ik werk momenteel nog als pastoraal werker in De Meern 

maar zie ook uit naar een vaste gemeente waar ik kan dienen. 

 

Jeugdpastoraat 

De werkgroep jeudgpastoraat neemt mijn taken over en dat is hen zeker toevertrouwd. Met mijn 

hulp ligt er een mooi werkplan voor de komende jaren onder de titel: “zul je veel van ze houden” 

In de Bijbel is Liefde de vervulling der wet. In Johannes 13:35 ‘Hierdoor zullen allen inzien dat u 

Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt’. 

Uit liefde vloeit voor dat je aandacht hebt voor de ander, tijd investeert, luistert (ook naar wat er 

niet wordt gezegd). Het vraagt dat je je open stelt en deelt wat er in je leeft.   

Tegen de jongeren van de gemeente wil ik zeggen: ik heb veel mooie mensen ontmoet die de weg 

van God willen gaan. Het lijkt me een voorrecht om in Hervormd Linschoten op te groeien. Stel je 

vragen, doe mee en durf open te zijn. We hebben het daar eerder over gehad en ik kwam het pas 

tegen in het boek De jongen, de mol, de vos en het paard: “Wat is het moedigste wat je ooit hebt 

gezegd vroeg de jongen. ‘Help’ antwoordde het paard.” Ga met God! 

 

Catechisatie 

Ik heb enorm genoten van het geven van catechese, we mochten leren uit de Bijbel en van elkaar. 

Ik hoop dat jullie zo trouw de catechese blijven bezoeken als plek om God en elkaar te ontmoeten, 

elkaar te bemoedigen om het geloof vol te houden en je vragen te stellen.  

 

Gebedsbijeenkomsten 

Ik hoop dat de gebedsbijeenkomsten doorgang mogen vinden. Gebed mag voorafgaan aan tot in 

actie komen. In gebed geef je God de eer en belijd je dat je het niet zelf kunt maken, het is Gods 

wereld, Gods gemeente. Hij is trouw.  

 

Ouderenpastoraat 

Helaas heb ik niet iedereen persoonlijk kunnen groeten, ik hoop op uw begrip daarvoor. Ik dank 

alle ouderen voor de mooie gesprekken en het vertrouwen. Ik kijk er met vreugde op terug. 

Pastoraat is de plek waar het verhaal van God, de pastor en het gemeentelid elkaar raken, een 

bijna heilige ruimte waar we elkaar in het hart mochten kijken. 

 

Een hartelijke groet aan allen en Gods zegen gewenst in het persoonlijke en in het gemeenteleven. 

Lenny Oosterom. 
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Er is hard gewerkt en veel nagedacht over het nieuwe winterseizoen. Het afgelopen seizoen is door de 

coronacrisis abrupt tot een einde gekomen. We zijn dankbaar dat het nieuwe seizoen ondanks verschillende 

maatregelen en richtlijnen weer doorgang mag vinden. Deze maatregelen en richtlijnen zijn terug te vinden op 

de website van de gemeente in het Gebruiksplan Wingerd. Ook zijn we dankbaar voor de vele vrijwilligers die 

ook komend seizoen weer aan de slag gaan met het jeugdwerk. We hopen dat de jongeren na een lange tijd 

waarin ze elkaar minder hebben gezien uitzien om elkaar weer te ontmoeten. 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 voorbeden 

meenemen? 

 

 

 

Jeugdwerkbeleid 
In het concept beleidsplan 2019-2023 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 
(digitaal).  

 

 

Samenstelling jeugdraad 
De jeugdraad bestaat uit de volgende personen: 

 voorzitter  Juriën Stam  

 secretaris  Theo van Vliet    

 penningmeester  Martijn Kool  

 pr & communicatie  Vacature  

 coördinator Jeugd & leren  Tera Voorwinden   

 coördinator Jeugd & omzien Greta Kamphof  

 coördinator Jeugd & ontmoeten (basisschool) Vacature  

 coördinator Jeugd & ontmoeten  (12+) Scheltine de Jong 

 coördinator Jeugd & eredienst Vacature 

https://www.dropbox.com/s/wp8efl93dgkaceo/2.%20Opzet%20Jeugdraad%20%282.0%29.pdf?dl=0
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Afscheid: 
Aan het einde van het seizoen hebben we afscheid genomen van: 

 Warno Ruting (Tienerclub Manna) 

 Klarinda Vroege (Tienerclub Joy) 

 Cora Nap (Tienerclub Joy) 

 Henk Jonker                          (Catechese) 

 Juriën Stam                           (Catechese) 
 
We waarderen het enorm dat jullie in de afgelopen jaren tijd hebben 
willen investeren in de jongeren van onze gemeente. Veel dank daarvoor 
en Gods zegen in alles toegewenst! 
 
Ook willen we hier Lenny Oosterom nog noemen. Haar opdracht is ten 
einde maar Lenny heeft veel voor het Jeugdwerk in Linschoten mogen 
betekenen de afgelopen jaren. Naast dat ze meedraaide met beide 
catechese groepen heeft ze veel bijgedragen aan het opzetten van de 
structuur van ons jeugdwerk. Iets waar we haar erg dankbaar voor zijn! 
 

 

We heten welkom: 

 Anouk van der Veen (Tienerclub Joy) 

 Jan-Willem Doornenbal  (Tienerclub Joy) 

 Corine van der Vaart  (Catechese) 

 Jan ter Maaten  (Catechese) 
 
Fijn dat jullie je willen inzetten om (de doelstellingen van) het jeugdwerk 
handen en voeten te geven. Gods zegen daarbij toegewenst! 
 

 

 
 

Vacatures 
Op dit moment hebben we nog de volgende vacatures: 

 3 Jeugdraadsleden (Coördinator Jeugd & Ontmoeten (12-) 
 (Coördinator Jeugd & Eredienst) 

 (pr & communicatie) 

 1 clubleider (Jongensclub Daniel) 

 1 clubleider (Tienerclub Manna) 
  
Het is ons gebed dat de overige vacatures ook spoedig ingevuld zullen 
worden. Iets voor jou? Laat het ons weten! 
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Opening winterwerk 
D.V. zondag 20 september 2020 is de opening van het winterwerk. In de 
ochtenddienst wordt aandacht besteed aan het nieuwe seizoen. Helaas 
kan dit niet plaatsvinden op de gebruikelijke manier omdat elkaar 
ontmoeten erg lastig is door corona. Op zaterdag 19 september is er wel 
een fietstocht georganiseerd door het Zambia-project. We zijn blij dat we 
elkaar hiermee toch mogen ontmoeten.  

 
 

 

 

Jaarthema 2020-2021 
Met een nieuw seizoen volgt ook weer een nieuw HGJB-jaarthema. In het 
seizoen 2020-2021 willen we samen nadenken over het jaarthema 'Goed 
om te horen!'. Met dit jaarthema moedigen we jong en oud aan om 
elkaar aan te sporen om goed te luisteren naar Gods Woord en zo te 
leren om Zijn stem te verstaan. Het leren luisteren naar God en Zijn 
Woord is bij uitstek aan de orde in de geschiedenis van Samuel bij Eli, in 1 
Samuel 3:1-10. Dit Bijbelgedeelte zal dan ook centraal staan bij de 
opening van het winterwerk. Aan de hand van deze geschiedenis willen 
we kinderen, tieners en jongeren laten ontdekken dat het erop aankomt 
om goed naar Gods stem te horen. ‘Goed om te horen’ betekent dan niet 
per se dat het ook fijn is om te horen wat God te zeggen heeft. Maar 
omdat het nodig is, is het toch goed! Op de site van de HGJB vinden jullie 
alle achtergrondinformatie. 

 
 

 

 
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:  
 
 
 
 
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. 
  

Doop 
Bovenbouw 

crèche 

3-4 jaar 

Zondags-

school 

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 

 

https://www.hgjb.nl/dichtbij-hgjb-jaarthema-goed-om-te-horen/
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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: Op dit moment zijn er geen kinderen die deelnemen 
Coördinatie: Caroline Binnendijk en Alida van Setten 
 

 

 
 

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 ’s morgens in de kerkdienst gezongen. 
De zondagsschool maakt gebruik van het lesmateriaal van de Hervormde 
Zondagsscholenbond. 
 
Tijd:                        Zondag 14.30 - 15.30 uur (wekelijks vanaf 20-09) 
Leiding:                  Groep 1, 2, 3:   Annemarie de Ruijter & Vijaya van  
       der Veen en Gerrinda de Ruijter 
                                Groep 4, 5, 6:   Annemieke Langelaar, Wieger van  
      der Vaart & Annelot van der Vaart 
 

 

 

Zondagsschool | Basiscatechese 
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 basiscatechese 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 basiscatechese wordt verzorgd door de 
Zondagsschool, waarbij gebruik gemaakt wordt van de HGJB-methode 
‘On-Track’. Dit jaar behandelen we het Nieuwe Testament 
 
Tijd:                          Zondag 14.30 - 15.30 uur (wekelijks vanaf 20-09) 
Leiding:                    Josanne van Aalst & André de Ruijter 

 

 

Tienercatechese (Follow Me) 
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 – 19.45 uur (wekelijks vanaf 21-09) 
Catecheseteam:  Ds B.M. van den Bosch, Ernst-Jan Langerak 
 Marjan van Butselaar, Rick Smaling en Jan ter Maaten 
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Jongerencatechese (Follow Me Next) 
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: Maandag 20.30 – 21.15 uur (wekelijks vanaf 21-09) 
Catecheseteam:  Ds B.M. van den Bosch, Sjaak van der Mel, 

Tera Voorwinden en Corine van der Vaart 
 

 

 

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. Het is ook mogelijk om zowel belijdenis- als 
19+ catechese te volgen. We zien weer uit naar mooie avonden met onze 
‘oudere’ jongeren. Het is nog niet bekend wanneer de eerste bijeenkomst 
is. 
 
Tijd:  Zondagavond (maandelijks) om 20.15 uur 
Plaats:  De Wingerd  
Catecheseteam: René & Tera Voorwinden,  
  Justin de Jong en Dirk Zuijderduijn 
 

 

 

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 voeren 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.  

Er is een inloopavond op donderdag 24 september om 20.00 uur. Deze 
wordt gehouden in de pastorie of in de Wingerd. Dit is afhankelijk van het 
aantal deelnemers. 
 
Heb je belangstelling dan heel graag van tevoren een mailtje naar 
bmvandenbosch@gmail.com. 
 

 

mailto:bmvandenbosch@gmail.com
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Coördinator (doelgroep basisschool):    Vacature 
Coördinator (doelgroep voortgezet onderwijs): Scheltine de Jong 
 
In deze pijler van het jeugdwerk valt het clubwerk. In het clubwerk onderscheiden we de volgende fases:  
 
 
 
 
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 bezig gehouden met 
speelgoed en wordt bij tijden ook een Bijbelse tekening gemaakt.  
 
Tijd Zondagmorgen tijdens kerkdienst (wekelijks) 
Coördinatie: Caroline Binnendijk en Alida van Setten 
 

 

 
 

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 dinsdagmiddag van 16.15-17.00 uur in 
de Wingerd. We zijn in gesprek met een nieuwe dirigent en laten nog 
weten wanneer we kunnen starten! 
Ben je nieuwsgierig? Kom kijken en meezingen bij Kinderkoor “Emanuël” 
 
Dirigente: Nog niet zeker 

Bestuur:  Marja van Vliet, Annemieke Langelaar en Jacolien van Dijk 

 

  

Onderbouw 

crèche 

0-3 jaar 

Kinderkoor 

 

4–12 jaar 

Kinder 

clubs 

8- 11 jaar 

Tiener 

clubs 

12-15 jaar 

Jeugd-

vereniging 

16-25 jaar 
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Kinder- en tienerclubs 

 Jongensclub David (groep 5+6 basisschool):  
Tijd: Donderdag 18.45 – 20.00 uur  

Leiding:   Justin de Jong, Sander Ockhuijsen en Gertjan Veldhuisen 

 

 Meisjesclub Mirjam I (groep 5+6 basisschool):  
Tijd: Donderdag 18.45 – 20.00 uur  

Leiding:   Greta Kamphof, Wilma de Regt, Petra van Halum en  

  Lida Bakker 

 

 Jongensclub Daniël (groep 7+8 basisschool): 
Tijd: Donderdag 19.00 – 20.15 uur  
Leiding:  Harold Langenberg, Jan Willem Beumer en Kees Crum  
 

 Meisjesclub Mirjam II (groep 7+8 basisschool): 
Tijd: Donderdag 19.00 – 20.15 uur  
Leiding:  Wilma Wesselink, Bep Verweij en Thirza van der Ree 
 

 Tienerclub Joy (voortgezet onderwijs, groep 1+2): 
       Tijd: Vrijdag 19.30 – 21.00 uur (even weken) 
       Leiding:  Anouk van der Veen, Jan-Willem Doornenbal en 
                             Joep de Jong. 
 

 Tienerclub Manna (voortgezet onderwijs, groep 3+4): 
       Tijd: Vrijdag 19.30 – 21.00 uur (even weken) 
       Leiding:  Bart Broekhuizen en Daniël Winkel. 
 

 
 

 

Club Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Maart April 

David 

Mirjam I 

Data zijn nog niet bekend. Dit wordt door de clubs gecommuniceerd en op de 

website geplaatst. 

Daniël 

Mirjam II 

Data zijn nog niet bekend. Dit wordt door de clubs gecommuniceerd en op de 

website geplaatst. 

Joy 

Manna 

 2, 16, 30  13, 27 11  15, 29 12, 28 12, 28 9, 23  
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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 de 
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) 
  Timon de Ruiter, Anita van Essen, 
                             Anouk van der Veen, Gerben Langerak en 
                             Leonie de Regt 
                                    
1e JV avond:  Wordt gecommuniceerd door het JV bestuur.  
 

 

 

 
Coördinator: vacature 
 
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.  

 voor de allerkleinsten is er een kleurenplaat ter ondersteuning van de preek.  

 het houden van (bijzondere) diensten, gericht op kinderen en jongeren en waarin jongeren ook een 
actieve inbreng hebben. 
 

  

  Er zijn vanwege de coronamaatregelen nog geen jeugddiensten gepland. 
Wel is in de kerkenraad besloten deze vaker te houden zolang de 
coronamaatregelen gelden. Dit om de jeugd juist in deze tijd te 
betrekken bij de kerk en het samen gemeentezijn.  
 
Nadere informatie over de diensten volgen nog. 
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Coördinator: Ernst Jan Langerak (jeugdpastoraat) 
  Theo van Vliet (jeugddiaconaat) 
 
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   
 
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. 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. 
 

     
 

     
 

 

19+ cathechese: 
 
19-plussers zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen. De avonden zullen in de Wingerd worden 
gehouden. De startavond is nog niet bekend. Meer info: Meer info: tera@ar-voorwinden.nl. 

 
 
 

  

mailto:tera@ar-voorwinden.nl
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Er staat al een stoel voor jou klaar! 
Ja, dat doen we niet zomaar 
Wij vinden het fijn om te zingen en te vertellen met nog meer kinderen 
Niets behoeft je te hinderen 
De deur staat iedere week voor jou vanaf 20 september open 
Kom dus maar gerust binnenlopen 
Je stoel staat al klaar 
Ja, echt waar…… 

Op zondag ook naar school? 
Ja, dat had je misschien niet direct verwacht. Maar op zondag gaan wij ook naar 
school. Om 14.30 u 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 3 groepen, ja het lijkt een beetje op school. Als 
je in groep 1, 2 of 3 zit, dan kom je in klas 1 bij juf Vijaya, juf Annemarie en Gerrinda. Zit je in groep 4, 5 of 6 dan 
kom je in klas 2 bij juf Annemieke, juf Annelot en Wieger. Als je in groep 7 of 8 zit, dan kom je in klas 3 bij juf 
Josanne 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 u. 
 
Daar wil ik meer van weten! 
Geen probleem. Kom gewoon eens een keertje kijken. Je bent van harte welkom vanaf 20 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! 
 

 
Houd jij ook zo van zingen en gezelligheid? Nog eventjes geduld, want we hopen dat we snel kunnen beginnen met ons 
kinderkoor. Omdat Angela helaas is gestopt zijn we op zoek naar een nieuwe dirigent zodat we weer vol enthousiasme 
kunnen gaan zingen! We zijn inmiddels met iemand in gesprek, spannend dus!  
 
Houd de berichten in de gaten zodat je erbij bent als we weer gaan beginnen!  
Zit je in groep 2, dan mag je starten bij ons koor. We hopen jullie allemaal snel weer te zien.  
Heb je intussen al vragen, mail naar annemiekelangelaar@outlook.com  
 
Hartelijke groet, 
Marja van Vliet, Jacolien van Dijk, Paulina van Hoven en Annemieke Langelaar  
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Nieuws van Martin en Marleen 't Hart  
 

Conferentie 
Deze week heeft Martin samen met het jeugddepartement een 2-daagse conferentie gehouden voor 
jeugdleiders van de diocese. 
De eerste dag met 34 jongeren uit de zeven pilot parishes die in 2019 gestart zijn met het GZB- 
programma "een jeugd vriendelijke kerk". De tweede dag voegden zich daar 30 jongeren bij uit 
gemeenten die dit jaar met het programma starten. Een van de thema's was sociale media - de gevaren 
en hoe gebruik je het om jongeren in de gemeente met het Evangelie te bereiken. 
In groepjes werd over de diverse onderwerpen verder doorgesproken. 
Vanwege de coronamaatregelen moet iedereen zich uitgebreid registreren en wordt de temperatuur 
gemeten. Tijdens de conferentie moet iedereen het mondkapje ophouden. Rekening houdend met 
social distance, was met 64 deelnemers de zaal helemaal vol. De jongeren waren erg enthousiast over 
de conferentie en gaven aan dat ze het graag in hun gemeente willen toepassen. 
De komende tijd gaan we nadenken hoe we hen daarbij kunnen helpen. Het is nog altijd vrijwel 
onmogelijk om in de gemeente zelf bijelkaar te komen, wat het er niet eenvoudiger op maakt. 
 

Retraite 

Middenin deze coronacrisis krijgen alle schoolleiders en predikanten de gelegenheid bij elkaar te 
komen. Er is tijd om elkaar te ontmoeten, om zegeningen te tellen, om uitdagingen te delen, om te 
bidden, om onderwijs uit Gods Woord te ontvangen en om een maaltijd te genieten. Heerlijk! 
Verder was er de boodschap dat christen-zijn niet alleen iets is van ons hoofd, maar ook van ons hart 
en onze handen. Heer, help ons om zo voorbeelden te zijn in onze scholen. 
 

Verlof 

Op 5 september 2020 vertrekken Martin en Marleen naar Nederland voor een verlofperiode van 8 
weken. Ze willen graag een presentatie komen geven, tijdens of na de kerkdienst, over hun leven en 
werk in Rwanda. Als de datum bekend is, wordt u hierover geïnformeerd. Van harte welkom! 
 
Martin en Marleen zijn te volgen door middel van: 
Facebook: hart4rwanda   Website: www.gzb.nl/hart4rwanda 
YouTube: Hart4Rwanda   Instagram: hart4rwanda 
 

http://hart4rwanda/
http://www.gzb.nl/hart4rwanda
https://www.youtube.com/channel/UCe1zq99HHowZQnHnOpnnc5Q#_blank
https://instagram.com/hart4rwanda?igshid=1u10sh2odvpup#_blank
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Postzegels inzamelen 
In de Wingerd staat een houten doos waarin u nog altijd postzegels mag deponeren. 
De landelijke opbrengst ten behoeve van de GZB is ieder jaar rond de € 25.000. De moeite waard dus! 
 

Annulering Goede Doelen Markt 2020 
Helaas hebben we als Zendingscommissie moeten besluiten dat dit jaar, ivm de huidige 
coronamaatregelen, de Goede Doelen Markt niet plaats kan vinden. 
We hopen u volgend jaar weer te kunnen uitnodigen. 
 
Met vriendelijke groet van de Zendingscommissie, 
Contactpersonen: Hans van Butselaar (voorzitter) tel. 433890, Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033, 
Cora Nap (penningmeester) tel. 06-2303097 
 

 
 

BHV in de kerk 
 
Ook tijdens de coronatijd en de daarbij horende aangepaste bezetting 
tijdens de kerkdiensten willen wij omzien naar elkaar en zorgen dat er de 
juiste hulp geboden kan worden bij calamiteiten. Graag doen wij 
opnieuw de oproep voor gemeenteleden die zich willen aanmelden om 
tijdens de kerkdiensten als BHV'er inzetbaar te zijn. 
  
 De hoofdtaken, zonder uzelf in gevaar te brengen, van BHV zijn: 
 - eerste hulp bij letsel of ongevallen verlenen 
 - bezoekers in geval van nood te alarmeren en evacueren 
 - brand te beperken en waar mogelijk te bestrijden 
 - de gevolgen van ongevallen te beperken. 
  
Dit zijn belangrijke elementen zodat er tijdens kerkdiensten naar u en jou wordt omgezien.  
 
Het is onze wens en streven dat bij elke kerkdienst er personen als BHV/EHBO lid aanwezig zijn om bij 
calamiteiten hulp te verlenen. Een pré is als u/jij (vanaf 18 jaar) een BHV of EHBO-certificaat bezit, maar geen 
vereiste. Inzet en betrokkenheid vinden wij het belangrijkste. Voor die gemeenteleden die zich willen 
aanmelden maar geen BHV of EHBO-certificaat hebben zal een training worden georganiseerd om het 
certificaat te behalen. Uw/jouw inzet en investering is minimaal, maar kan van grote betekenis zijn bij een 
calamiteit tijdens onze erediensten. 
  
Wilt u/jij met mij omzien naar elkaar? Dat kan door u aan te melden via een mail of belletje aan 
ondergetekende. 
  
Alvast dank voor uw/jouw aanmelding. 
 
Hartelijke groet, 
Ernst Jan Langerak 
BHV Coördinator Hervormde gemeente Linschoten 
ejlangerak1@ziggo.nl 
0653127349 
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Wat is onze rol als EC te midden van de coronacrisis? 
 
Over deze vraag mochten we nadenken met onze commissie in de 2e week september tijdens een 

vergadering. Het was in de eerste plaats heel prettig om weer als commissie bij elkaar te komen en 

na te denken over evangelisatie in de breedste zin van het woord.  

 

We hopen van harte ook dat het evangelisatiewerk mag doorgaan in onze gemeente. De kans is vrij 

groot dat mensen in deze coronacrises vaker nadenken over vragen als; ‘Wat is het doel van mijn 

leven? Wanneer ben ik nou echt gelukkig? Waar bestaat mijn leven eigenlijk uit als alles wegvalt?’.  

Wij hopen dat u als kerklid en volgeling van Jezus de mensen in uw omgeving ook mag helpen met 

het vinden van antwoorden op deze vragen door ze op Jezus te wijzen!  

 

Als EC denken we niet alleen na over evangelisatie buiten de kerk, maar ook binnen onze 

gemeente. Deze coronatijd is een tijd waarin velen van ons toch even stilgezet werden. De agenda 

werd leeg. Ook geen zondagse erediensten meer voor enkele maanden.  

 

Hoe heb jij dat ervaren? Als een gemis of vond je het misschien ook wel prettig? Hoe heb jij je 

geloofsleven beleefd? Ben je meer op zoek gegaan naar God, omdat je daar meer tijd voor had? 

Of kwam er een stilstand in je geloofsleven en was God misschien wel ver weg? 

 

Zo maar wat vragen die nogal uiteen lopen. Iedereen maakt zo’n coronacrisis toch weer op een 

ander manier mee. Wij zijn benieuwd naar de verhalen in de gemeente. Geloofsverhalen in 

coronatijd. Laten we de verhalen met elkaar delen. Ook dat is gemeente-zijn. Laten we elkaar weer 

opzoeken (ja, op veilige afstand natuurlijk), maar vraag eens aan een ander: hoe heb jij je 

geloofsleven beleefd in deze periode? Kom je weer naar de kerk? 

 

We hopen van harte dat een ieder de weg naar de kerk weer weet te vinden. We begrijpen dat 

sommige mensen het spannend vinden, als jijzelf of iemand uit jouw gezin tot de risicogroep 

behoort. Toch mag je weten dat het veilig is in de kerk, omdat er verschillende maatregelen zijn 

genomen om veilig in Gods huis te zijn. God gaat door met zijn werk, met zijn gemeente. Laten we 

Hem dan ook als gemeente de eer brengen die Hij toekomt. Ook al kan het momenteel nog niet 

door te zingen in de kerk, maar wel door in je hart mee te zingen, door mee te bidden en door 

onder de tegenwoordigheid van Zijn Geest te zijn. 

 

Voor de tieners en jongeren, we hopen dat jullie ook elkaar mogen opzoeken rondom het Woord. 

Het is geen gemakkelijke tijd voor jullie. Zoveel beperkingen zijn opgelegd. Misschien vind je het ook 

wel fijn dat je nu zondagochtend wat langer kan uitslapen, toch willen we jullie oproepen om naar 

de kerk te komen en elkaar te ontmoeten. Ook jullie horen bij onze gemeente, jullie zijn belangrijk. 

God roept je, iedere zondagochtend als de kerkklok klinkt! Tot ziens! 

 

Met vriendelijke groeten, de Evangelisatiecommissie: 

 

Arjen van der Ree, Florus Vroege, Aveliene ter Maaten, John Bakker, Peter Elenbaas en Catharina 

Nieuwenhuizen 
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Jonge lidmatenkring 

Ben je jong en/of voel je je jong?  
Van harte welkom op de jonge lidmatenkring ;-).  
 
Onder normale omstandigheden komen we met z’n allen bij elkaar, dat is in deze tijd nog 
allerminst zeker. Onze eerste avond samen is 29 september a.s.  
 
Als je graag mee zou willen doen met onze kring, voel je welkom! Stuur in dat geval een 
mailtje naar jantermaaten92@gmail.com 
 

  
De Ouderenkring 
 
Hoe nu verder met onze kring in coronatijd? Gezien de anderhalve meter afstand die we  
onderling moeten houden…..en de kwetsbaarheid van onze ouderenkring. 
 
We hebben besloten om niet direct op te starten en wachten tot januari 2021. 
We kijken dan opnieuw hoe het er voor staat, alles zo de Heere wil en wij leven! 
 
Natuurlijk missen we deze ontmoetingen! Waar mogelijk is, blijf contact houden met elkaar! 
Het is jammer, maar we hopen dat u in deze tijd de onderlinge bijeenkomst van onze 
kerkdiensten kunt bijwonen, hetzij in de kerk of via de kerkradio/tv. 
 
Ontvang een hartelijke groet van: 
Ds. B.M. van den Bosch             
Dhr. A. de Lange 
Annemarie Langenberg 
 

 

De ontdekkenkring 

Als groep hebben wij 22 september afgesproken bij iemand thuis (voldoende ruimte) om 
door te praten, hoe en waar we de bijbelstudieavonden gaan houden. Elke 3 weken willen 
we weer graag samenkomen om Gods Woord met elkaar te lezen en te bestuderen. We 
gaan verder waar wij vorig seizoen al mee bezig waren: het Evangelie van Lucas. Dus nu is 
het nog niet duidelijk hoe het ingevuld gaat worden. 
 
Namens de kring,  
Sjef Verkerk, sjefverkerk@gmail.com 
 

 

Wijkbijbelkring Montfoort 
 
De wijkbijbelkring in Montfoort gaat dit jaar (zeer waarschijnlijk) niet door.  
 
Wanneer je vragen hebt dan kun je mailen of bellen naar Ruud Wesselink 
(wilma.ruud@kpnplanet.nl/0348-498090). 
 

 
 

mailto:jantermaaten92@gmail.com
mailto:sjefverkerk@gmail.com
mailto:wilma.ruud@kpnplanet.nl/0348-498090


 25 

Bijbelkring ‘Bible@home’ 
 
Onze kring bestaat al een heel aantal jaren en we zijn een diverse groep van overwegend 
dertigers (en een enkele veertiger). We komen elke twee weken op dinsdag bij elkaar bij 
iemand thuis. We praten bij, zingen (Opwekking) en houden bijbelstudie aan de hand van 
een boekje (nu GemeenteGroeiGroep: Dit is mijn lichaam). 
 
Toen we dit vanwege Corona niet meer konden doen, heeft een deel van de kring, de 
avonden digitaal voortgezet. Dat was zowel fijn om op die manier door te kunnen (en met 
elkaar mee te leven), als ook heel incompleet.  
Gelukkig konden we elkaar blijven bemoedigen met liederen en met gebed.  
Aan het einde van het seizoen hebben we ook een gezellige ‘koffie na de dienst’ gedaan in 
de tuin van de kerk: fijn om elkaar zo weer in het echt te ontmoeten! 
 

Als kring willen we graag samen ontdekken wat God met ons leven wil, elkaar daarin 
bemoedigen en steunen. Dat doen we tijdens onze avonden, maar zeker ook daar omheen 
in het leven van alle dag. 
 
Komend seizoen kunnen we niet doorgaan op de gebruikelijke wijze, maar komen we 
samen in de grote zaal van de Wingerd. De frequentie zal de eerste periode wisselend 
zijn, elke 2 of 3 weken. Startdatum dinsdag 29 september om 20.00 uur. 

Voor meer informatie of interesse om een keertje te komen kijken (van harte welkom!), kun 
je contact opnemen met Pauline & Aart-Jan Plaisier, Jacob Barneveldstraat 9, 
aartjanplaisier@hotmail.com of 06-52697558. 

 

Vrouwenkring Rivka 
 
Dag vrouwen van Linschoten en omgeving, 
 
Het komende winterseizoen willen we ook weer gaan starten met vrouwenkring Rivka. 
Door alle maatregelen rondom Corona is alles natuurlijk nog onder voorbehoud. Toch 
hebben we als bestuur besloten om wat activiteiten in te plannen. 
 
Het is natuurlijk heel mooi om elkaar als vrouwen van de gemeente te ontmoeten en te 
bemoedigen. Vind jij dit ook en lijkt het je leuk om wat meer over onze kring te weten? 
Kom dan gerust eens een avond kijken. 
 
We komen zo eens in de drie weken bij elkaar op de dinsdagavond in de Wingerd. 
De avonden hebben iedere keer een andere invulling.  
 
Zo hebben we avonden waarop we een Bijbelstudie doen, avonden waarop we creatief bezig 
zijn, we vieren het Kerstfeest en Pasen met elkaar en ook proberen we jaarlijks een 
spreekster uit te nodigen. 
 
Voor de eerste periode van dit seizoen zijn de volgende data gereserveerd:  
22 september (start 19.00 uur) , 27 oktober en 8 december. 
In principe starten de avonden om 20.00 uur en staat vanaf 19.45 de koffie klaar. 
We hopen op een mooi seizoen met fijne ontmoetingen en gesprekken! 
 
Een hartelijke groet namens bestuur en leden, Marjan van Butselaar, Trudy Verweij en 
Ariëlle van der Ree. 
 
Voor meer informatie kun je bellen met Ariëlle, 433533, of stuur een mailtje naar 
arielle.vanderree@gmail.com 
 

 
 
  

mailto:aartjanplaisier@hotmail.com
mailto:arielle.vanderree@gmail.com
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Kerkgeschiedeniskring 

Dit seizoen zal er geen kerkgeschiedeniskring zijn. Meer info: tera@ar-voorwinden.nl.  
 

 

Moedergroep  

Gespreksgroep over christelijk opvoeden voor moeders van kinderen met basisschoolleeftijd 
 
Zodra we informatie hebben, zullen we dit communiceren via De Bazuin. 
 

 

Gemeente Bijbelkring 

Komend seizoen hoopt de Gemeente BijbelKring bij elkaar te komen rond enkele kleine 

profeten, namelijk Habakuk, Zefanja en Hosea. De insteek is om de hoofdstukken vers 
voor vers te bestuderen. Hierbij zal voor thuisstudie een handleiding gebruikt worden 
welke op de eerste avond wordt verstrekt. De inleiding op de avond wordt verzorgd door 
dominee B.M. van den Bosch. 
 
De Gemeente BijbelKring komt 3-wekelijks bij elkaar in De Wingerd. Uiteraard worden de 
huidige maatregelen omtrent samenkomsten gehandhaafd. 
De volgende data zijn voor 2020 gepland: 
• Dinsdag 6 oktober 
• Dinsdag 20 oktober 
• Dinsdag 17 november 
• Dinsdag 1 december 
 
Wilt u ook aanschuiven, u bent van harte welkom en kunt u aanmelden bij: 
André Langenberg | andrelangenberg@outlook.com | 06-42017954 
 

 

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 woensdagavond in De Wingerd (Ipv thuis ivm Corona) 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. 06-38313030, 
email: gpvanhalum@gmail.com. 
 

 

mailto:tera@ar-voorwinden.nl
mailto:gpvanhalum@gmail.com
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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. 
 
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 
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. 
 
Als u tijdelijk hulp nodig heeft, kunt u een beroep op ons doen. Te denken valt aan 

stofzuigen, 
schoon maken, 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. 
 
Wilt u meer weten? Informeer dan bij Lizette Joosse, tel. 420519 of Anneke in ’t Veld, tel. 433750. 
 
Ons mailadres is: hartenhanden3461@ gmail.com 
 

 
Hallo gemeente leden, 
 
Hierbij wil ik namens Jan en mijzelf iedereen heel hartelijk bedanken voor de 
kaarten, attenties etc. die ons zijn toegestuurd of gebracht.  
Het doet ons goed en we vinden het fijn dat er zo met ons meegeleefd wordt.  
We danken ook God voor Zijn kracht en steun die we ook hard nodig hebben 
voor de periode van onzekerheid.  
De Heere zij met ons! 
 
Hartelijke groeten van: 
Jan en Anja van Amerongen  

mailto:PPT@Hervormdlinschoten.nl
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Zambia-project 2021 

 

Om het jaar doen we als Hervormde Gemeente Linschoten mee aan een diaconaal project. 
Hiermee willen we de gemeente bewust maken van haar diaconale roeping. Dichtbij, maar ook 
ver weg.  
 
Als Hervormde Gemeente Linschoten hebben we dit keer een project van WorldServants 
geadopteerd in Kanolo, Zambia. Oorspronkelijk stond de uitvoering van dit project voor de zomer 
van 2020 gepland. Als gevolg van Covid-19 hebben we het Zambia-project echter moeten 
doorschuiven naar de zomer van 2021 (eerste drie weken van augustus). In eerste instantie een 
teleurstellend bericht, zowel voor onze jongeren, voor ons als gemeente, maar ook voor de 
gemeenschap in Kanolo. De jongelui keken er zo naar uit om deze bijzondere reis te maken. 
Tegelijkertijd was er ook alle begrip voor dit besluit. We zijn ontzettend dankbaar dat we in 2021 
alsnog de mogelijkheid krijgen naar Zambia te gaan om daar te bouwen aan verandering. 

Wat gaan we in Zambia doen? 

Kanolo is een geïsoleerd dorp in de heuvels. Op dit moment zijn er een school en een woning die 
beide nog niet volledig zijn afgebouwd. Door deze gebouwen af te maken en een nieuwe woning te 
bouwen, zullen er door de regering gekwalificeerde leerkrachten aangesteld worden. Deze 
leerkrachten zorgen er vervolgens voor dat het onderwijsniveau omhoog gaat. Doordat de school 
wordt verbeterd, kunnen de bijna 300 kinderen rustig de les volgen en hebben ze geen last van 
regen, wind en zandstormen die over hen heen komen in de regentijd. Hierdoor kunnen ze zich 
volledig op de lessen concentreren. 
Wij geloven dat Jezus ons leert om te dienen. Vanuit het jeugdwerk willen wij jongeren zoveel 
mogelijk laten ervaren dat dienen werkt. Iedereen kan met zijn of haar talenten de ander dienen. 
En dienen verandert alles. 

Actievoeren 

Iedere deelnemer draagt bij aan de kosten van het project door het bijeenbrengen van een eigen 
deelnemersbijdrage. Hier worden onder andere de reis en het verblijf en een deel van de 
bouwkosten van betaald. Het restant wordt bijeengebracht door het organiseren van sponsor- en 
verkoopacties. Het mooie is dat deze acties ook saamhorigheid in de groep en ook de gemeente 
stimuleren. Daarnaast leren jongeren ook om kleinschalige projecten te organiseren en zelf 
verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Soms met wat coaching door ouders. Het brengt de hele 
gemeente in beweging: jongeren voeren actie, volwassenen helpen hen daarbij en de oudere 
generatie deelt in het enthousiasme van de jongeren. 
 
Wat hebben we al gezellige en samenbindende acties gehad: de NaZomerMarkt 2019, 
stroopwafelactie, Goede Doelen Markt, Pietenactie, Kerststukjes maken, Taartenactie, Statiegeld 
flessenactie, Bouwstenen, Stampottenbuffet, Lentefair….. 
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Vele uurtjes zijn er al in gaan zitten. En niet zonder succes!  
Samen met onze eigen bijdrage staat de financiële thermometer inmiddels op € 42 duizend. 
 

 
 
Gegeven de actualiteit rondom het coronavirus hebben we het projectweekend, veiling en 
sponsordiner moeten doorschuiven. Deze worden het in komend winterseizoen alsnog uitgevoerd 
tezamen met aanvullende (kleinschaligere) acties. De fietstour door Het Groene Hart afgelopen 
weekend was hiervan de start. 
 
In onze volgende nieuwsbrieven en via de website en social media informeren we u graag over de 
komende acties.  
 
Hartelijke groet van het Zambia-team! 
 
Anita van Essen, Annelot van der Vaart, Anouk van der Veen, Daniel Winkel, Ernst Jan Langerak, 
Gerben Langerak, Gerda Ockhuijsen, Hannah van der Mel, Helma de Jong (leiding WorldServants), 
Jochem van Halen, Jonah van Hoven, Leanne van Butselaar, Marjan van Butselaar, Marten 
Ockhuijsen, Merel Doornenbal, Mike van Ballegooijen, Nick van Ballegooijen, Rebecca van der Mel, 
Remco in ‘t Veld, Rianne de Regt, Rob van Butselaar, Sander Ockhuijsen, Suzanne van der Veen, 
Teus Kok, Thijmen Kool en Timon de Ruijter. 
 

P.S. ben je 16+ (of word je in komend  
winterseizoen 16 jaar) en lijkt het je leuk om ook mee te gaan bouwen aan verandering?  
Dat kan nog! Laat het dan z.s.m. even weten aan Rob.  

 

 
 

Men on fire Linschoten 
 

Men on fire organiseert ongeveer een keer per twee maanden een kampvuuravond 

speciaal voor mannen.  

Op de kampvuuravonden willen we een plek creëren waar, in een ongedwongen setting, 

ontmoeting, vriendschap en geloofsinspiratie centraal staat. We hebben zelf de waarde 

gevonden die het geloof in Jezus geeft, en geloven dat dit niet alleen voor ons zelf, maar 

voor elke man waarde biedt!  

Kortom: we hebben een vuurtje, we zingen een paar liederen en we 

denken met elkaar in gesprek na, over waardevolle zaken in het leven. 

Natuurlijk wordt er ook voor een hapje en een drankje gezorgd! We 

hebben in 2020 nog één kampvuuravond te goed.  

Die is op 21 november.  

 

Meer info kun je vinden op menonfirelinschoten.nl 
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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 D.V. donderdag 29 oktober a.s. een gemeente-avond. Het 

gaat om een thema waarover momenteel veel wordt nagedacht en geschreven. En 

gestreden, zeker ook in de politiek. 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. 

We starten -in verband met de coronamaatregelen - 

om 20.00 u in de kerk!  

Van de 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. Van haar hand verschenen meerdere boeken en artikelen over 

pastoraat en ze geeft regelmatig lezingen. 

  
Koffiedrinken na de dienst 
 
Tot nader bericht zal er geen koffiedrinken na de dienst zijn.  

  
Van de redactie 
 
Hierbij ook alvast de geplande inleverdata en verschijningsdata van 
KerkKlanken komend seizoen: 
 
Inleverdatum  Verschijningsdatum  Over periode 
 

Za  17 oktober  Zo  25 oktober   November en december 
Za  12 december Zo  20 december  Januari en februari 
Za  20 februari  Zo  28 februari 2021  Maart en april 
Za  17 april  Zo  25 april   Mei en juni 
Za  19 juni   Zo  27 juni   Juli t/m medio september 
Za  4 september Zo  12 september  Medio september en oktober (bewaarnummer) 
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Dorcas Voedselactie 1 tot en met 8 
november, 25ste editie! 
 
Door de coronamaatregelen kan de Dorcas 
Voedselactie dit jaar niet op dezelfde wijze 
plaatsvinden als voorgaande jaren. Dat is erg 
jammer en ook best even wennen … maar het is 
gelukkig niet onoverkomelijk.  

 
Allereerst: we willen met de Dorcas Voedselactie hetzelfde bereiken als andere jaren. Er zijn 
duizenden mensen in Oost-Europa die het zwaar hebben. Straks als het kouder wordt en er sneeuw 
ligt, komen ze de deur vaak niet meer uit. Daarom zorgt Dorcas dan voor een voedselpakket. Door 
deze persoonlijk langs te brengen en persoonlijke aandacht te geven laten ze zien dat we om hen 
geven. 
 
Met de onzekere coronatijden vinden we het niet verantwoord de actie bij de supermarkt te houden. 
Wel willen we de aangepaste voedsellijstjes met QR-code uitdelen bij de kerkdiensten in de week 
van 1 tot en met 8 november. De codes kan men scannen met de smartphone, waardoor een online 
betaling mogelijk is. Er zullen ongeveer 5 QR codes 
beschikbaar zijn, die symbool staan voor een of 
meerdere producten, met een waarde tussen € 1 en  
€ 15. Dit laatste bedrag staat symbool voor een heel 
voedselpakket.  
 
De diaconiecollecte van zondag 1 november is 
bestemd voor Dorcas en zal worden gebruikt voor het 
financiëren van de vervoerskosten van de 
voedselpakketten. 
 
Laat hen niet in de steek! Bid en Geef!  
 
Groet van Aart-Jan en Pauline Plaisier, 06-52697558 
 

 
 
Voor de basisschoolkinderen een rebus. Weet jij de oplossing? Mail hem naar 
kerkklanken@hervormdlinschoten.  
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De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 25 oktober. Deze zal gelden voor de maanden 
november-december. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 17 oktober. Dit kan per 
mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste terugkerende (winter)activiteiten (voor de clubs, zie het schema op pag. 17)    
 
Zondagsschool Samuel vanaf 4 jaar, t/m groep 8 zondag 14.30 tot 15.30 uur 
Meisjesclub Mirjam 1  groep 5 en 6  data nog niet bekend 18.45 tot 20.00 uur 
Jongensclub David  groep 5 en 6  data nog niet bekend 18.45 tot 20.00 uur 
Meisjesclub Mirjam 2 groep 7 en 8  data nog niet bekend 19.00 tot 20.15 uur 
Jongensclub Daniël  groep 7 en 8  data nog niet bekend 19.00 tot 20.15 uur 
Tienerclub Joy  klas 1 en 2 voortg onderwijs  vrijdag, even weken 19.30 tot 21.00 uur 
Tienerclub Manna  klas 3 en 4 voortg onderwijs vrijdag, even weken 19.30 tot 21.00 uur 
Tienercatechese 12-15 jaar, klas 1 t/m 4 v.o.  maandag 19.00 tot 20.00 uur 
Jongerencatechese 16-18 jaar  maandag 20.30 tot 21.30 uur 
Jeugdvereniging NIEK    16-25 jaar  zondag – om de week vanaf ca 20.00 uur 
 
 

 

zo 20-sep Start zondagsschool Samuël 14.30 u

ma 21-sep Start catechisatie 19.00 en 20.30 u

di 22-sep Eerste avond vrouwenkring Rivka 19.00 u

do 24-sep Inloop belijdeniscatechisatie 20.00 u

di 29-sep Eerste avond Jonge Lidmatenkring 20.00 u

di 29-sep Eerste avond Bible@home 20.00 u

ma 5-okt Collectemuntenverkoop 20.30 u

di 6-okt Gemeente Bijbel Kring 20.00 u

wo 14-okt Kerkenraadsvergadering 19.45 u

do 15-okt Collectemuntenverkoop 20.00 u

za 17-okt Kopij KerkKlanken

di 20-okt Gemeente Bijbel Kring 20.00 u

di 27-okt Vrouwenkring Rivka 20.00 u

do 29-okt Gemeente-avond 20.00 u

zo-zo 1-8-nov Dorcas voedselactie

mailto:kerkklanken@hervormdlinschoten.nl

