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Ter inleiding  
(mede naar aanleiding van het In memoriam van ds. M.K. de Wilde in de Waarheidsvriend van 6 augustus jl.) 

Op 17 juli jl. overleed James Innel Packer, een van de meest invloedrijke theologen van de afgelopen 
honderd jaar. Hij werd 93 jaar. In zijn lange leven heeft J.I. Packer talloze christenen en kerkleiders 
wereldwijd gevormd door zijn boeken. Zijn bekendste boek is Knowing God (In het Nederlands 
verschenen als God leren kennen). Van dit boek zijn meer dan anderhalf miljoen exemplaren verkocht, 
in meer dan twintig talen. In 1984 verscheen zijn boek Keep in Step with the Spirit (In het Nederlands 
verschenen als Wandelen door de Geest). Hoewel Packer een briljant theoloog was die op hoog 
niveau theologie kon bedrijven, heeft zijn theologie een uitgesproken kerkelijk en pastoraal karakter. 
Zijn theologie heeft ook een waarschuwend en kritisch karakter. Dat het kritische en het pastorale bij 
hem hand in hand kunnen gaan komt mooi tot uitdrukking in het volgende citaat. In hoofdstuk 2 De 
Heilige Geest in de Bijbel van het boek Wandelen door de Geest schrijft hij op blz. 76 het volgende: 

 

De innerlijke reis 
Onze levensreis is een dubbele reis. Er is sprake van een uiterlijke reis met uiterlijke 
confrontaties, ontdekkingen en relaties. Er is sprake van een innerlijke reis naar zelfkennis 
en de ontdekking van wat voor mij als individu, innerlijke zelfontplooiing, zelfvervulling, vrijheid 
en tevredenheid inhouden. Voor een christen betekent de uiterlijke reis positief en doelbewust 
te reageren op de wereld en andere mensen – dat wil zeggen op al Gods schepselen – ter 
wille van God de Schepper zelf. De innerlijke reis krijgt gestalte door de toenemende relatie 
en de verdieping daarvan met God zelf en met Jezus de Zoon. 
 
In de gejaagde westerse wereld van tegenwoordig is het leven zeer onevenwichtig geworden. 
Alles draait om scholing, zakelijke belangen, de media, kennis en ons maatschappelijk 
aanzien. Dit alles zorgt ervoor dat we alleen maar aandacht hebben voor onze uiterlijke reis 
en het heeft tot gevolg dat we geen aandacht besteden aan die innerlijke tegenhanger 
daarvan. Binnen het christendom in het Westen is het niet anders gesteld zodat de meesten 
van ons, zonder het te beseffen, tegenwoordig eveneens onevenwichtige activisten zijn 
geworden en in dit opzicht conformeren we ons helaas aan de wereld om ons heen. Net als 
de farizeeën, die grote activisten waren (zie Matt. 23:15!), zijn we hardvochtig en wettisch 
geworden, leven ons drukke, zelfvoldane leventje door ons aan te passen aan de heersende 
opvatting en we bekommeren ons naar het lijkt meer om programma’s dan om mensen. Als 
we zakenlui beschuldigen dat ze hun ziel aan hun zaak verkopen en dat ze hun 
betrouwbaarheid offeren op het altaar van hun organisaties, verwijt de pot de ketel dat hij 
zwart ziet. Misschien bestaat er vandaag de dag geen grotere behoefte voor christenen dan 
weer de waarheden over de Geest te leren die betrekking hebben op dat innerlijke leven van 
gemeenschap met God, het leven dat ik de innerlijke reis noem. (U zou het de reis omhoog 
kunnen noemen – ook dat zou een goede benaming zijn). 
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1 november 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

Belijdenisdienst 2. Diaconie D

18.30 u ds. E.K. Foppen - Den Haag 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

Jeugddienst

woensdag Dankdag

4 november 15.00 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

19.30 u ds. B.M. van den Bosch 2. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

8 november 09.30 u ds. J.W. Verboom - Groot-Ammers 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u prop. H.N. Visser - Amsterdam 2. Kerk in Actie Project 10.27 (GZB) D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

15 november 09.30 u ds. M. Maas - Dordrecht 1. Vakantiereizen andersbegaafden D

18.30 u ds. B.M. van den Bosch 2. GZB najaarszending deelgenoten D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

22 november 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u ds. B.M. van den Bosch 2. Dagboekjes Ouderen D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

29 november 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

Voorbereiding Heilig Avondmaal 2. IZB D

18.30 u ds. J. de Wit - Jaarsveld 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

6 december 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Diaconie D

Viering Heilig Avondmaal (evt. in 3 diensten) 2. De Wingerd K

18.30 u ds. B.M. van den Bosch 3. Uitgang avond: Onderhoud gebouwen K

Dankzegging Heilig Avondmaal Kelken H.A. en uitgang ochtend: SDOK D

13 december 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

18:30 u ds. C. Boele - Polsbroek 2. Bijstand Pastoraat K

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

20 december 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u ds. Joz.A. de Koeijer - Ermelo 2. Diaconie D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

vrijdag Eerste Kerstdag (evt. in 3 diensten)

25 december 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u ds. B.M. van den Bosch 2. ZOA D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

zaterdag Tweede Kerstdag 

26 december 09.30 u Kerstfeestviering voor jong en oud 1. Zambia-project D

27 december 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

Bediening Heilige Doop 2. De Herberg D

18.30 u prop. H.J. Teeuwissen - Huizen 3. Uitgang: GZB D

31 december 19.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Diaconie D

Oudjaarsdienst 2. Plaatselijk jeugdwerk K

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen 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 november en december hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken. 

Stuurt u hen een kaartje? 

 

Deze informatie is alleen in de papieren versie beschikbaar. Wilt u toch een exemplaar ontvangen van 

de verjaardagskalender? Stuurt u dan een mailtje naar kerkklanken@hervormdlinschoten.nl.  

 

 

 

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

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

mailto:kerkklanken@hervormdlinschoten.nl
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Ook de kerst- en nieuwjaarswensen zijn alleen in de papieren versie beschikbaar. Wilt u toch een 

exemplaar ontvangen? Stuurt u dan een mailtje 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.  
 

 

 

Kerk in coronatijd 
De kerkdiensten zijn in het bijzonder de plek waar de gemeente van 
Christus samenkomt en elkaar ontmoet. Door het coronavirus missen 
we veel van onze gezamenlijke en persoonlijke ontmoetingen. Door 
het opnieuw toenemend aantal besmettingen zullen we nog langere 
tijd te maken hebben met de beperkende maatregelen. Weest u ervan 
overtuigd dat er aan u/jou gedacht en voor u/jou gebeden wordt, ook 
nu we elkaar nauwelijks kunnen ontmoeten.  

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat de erediensten kunnen doorgaan 
ondanks de onlangs aangescherpte maatregelen van de overheid. En 
ook al is het dan met slechts 30 personen (ex medewerkers). We kijken 
met dankbaarheid terug dat op 6 september het sacrament van het 
Heilig Avondmaal weer gevierd kon worden. De gang van zaken was 
anders dan we gewend waren, toch hoorden we veel positieve 
berichten over de invulling van deze dienst. 
De kerkenraad is daarom ook voornemens de invulling van de Heilig 
Avondmaaldiensten op deze wijze te continueren. Verder is de 
kerkenraad zich aan het bezinnen hoe we zoveel mogelijk 
gemeenteleden de gelegenheid kunnen bieden een eredienst bij te 
laten wonen. Met de Heilig Avondmaaldienst van D.V. 6 december en 
Eerste en Tweede Kerstdag in het vooruitzicht zou een extra ingelaste 
dienst op deze dagen tot de mogelijkheden behoren. Een en ander 
hangt allemaal af of de maatregelen vanuit de overheid versoepeld 
gaan worden of gehandhaafd blijven. We zullen u via de Bazuin op de 
hoogte houden omtrent de ontwikkelingen.  

 
Vacature(s) in de Kerkenraad  
Zoals eerder meegedeeld is zijn op woensdagavond 14 oktober tijdens 
de kerkenraadsvergadering de volgende dubbeltallen opgesteld: 

 Vacature ouderling Giacomo van Hoven: 

André Langenberg en Harry Verweij 

 Vacature van ouderling Ruud Wesselink: 

Peter Elenbaas en Ard Nieuwenhuizen 

 Vacature van diaken Cees Joosse: 

Aart-Jan Plaisier en Hans van Butselaar 

 Vacature van ouderling-kerkrentmeester Gerrit van der Stok: 

Gijs Folmer en Marco van der Veen 
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De kerkenraad is dankbaar voor de grote betrokkenheid vanuit de 
gemeente die bleek uit het grote aantal ingediende namen voor de 
ontstane vacatures. 
De verkiezingsdatum is D.V. woensdag 28 oktober van 19.30 uur tot 
20.30 uur waarvoor wij de belijdende leden van onze gemeente van 
harte uitnodigen. Er kan via inloop gestemd worden. Om 21.00 uur zal 
er via de kerktv de uitslag bekend worden gemaakt. Met het oog op 
advies voor beperking van het aantal zich verplaatsende mensen 
attenderen wij u op de mogelijkheid tot stemmen bij volmacht. Het 
volmachtformulier ‘ambtsdragersverkiezingen’ is te vinden op de site 
van de kerk onder het kopje ‘kerkenraad’ (onderaan). De mogelijkheid 
om, zoals voorheen, ’s middags te stemmen is komen te vervallen. 

 
Is er in deze bijzondere tijden behoefte aan pastoraal contact, neem dan gerust contact op met de 

wijkouderling of de predikant. Samen kunnen we dan kijken naar welke mogelijkheden er zijn om voor u/jou 

van betekenis te kunnen zijn.  

We wensen allen en met name degenen die moeiten en zorgen hebben van harte moed, sterkte en Gods 

nabijheid toe. 

Namens de kerkenraad,  
Dirk Zuijderduijn,  scriba 

Praatgroep Moeders in de kast 
Vind je het moeilijk om over je homozoon of lesbische dochter te praten? Wil je graag eens 

van gedachten wisselen en ervaringen delen of loop je ergens mee vast?  

Dan nodigen we je uit tot een open gesprek zonder oordeel om 

jezelf eens te kunnen uiten.  

Uiteraard blijft alles wat besproken wordt onder ons. Je kunt 

anoniem blijven als je wilt.  

Heb je behoefte aan een gesprek? Mail dan naar 

moedersindekast@outlook.com.  

Tot ziens,  

Twee moeders 
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Nieuws van Martin en Marleen 't Hart  
 
Verlof 
Weer terug van weggeweest! Na een vlotte reis en 2 coronatesten verder zijn we even in sociale media 
quarantaine gegaan. Ruim de tijd om te genieten van (klein-)kinderen, ouders, familie en vrienden. 
Wat een zegeningen!  
Sinds 5 september zijn Martin en Marleen in Nederland voor een verlofperiode van 8 weken. 
De aangescherpte coronamaatregelen bemoeilijken helaas het ‘live’-contact. Als Zendingscommissie 
vragen we hen nog om op een andere manier een update en groet over te brengen naar onze 
gemeente. 
 
Open huis in Rwanda 
Na lange tijd kon het weer...en ook nog zonder ons. Vanmiddag 
was ons huis (in Rwanda) open voor tieners. Ze genoten van het 
lekkers. Er was tijd voor gesprek, voor een bemoediging uit Gods 
Woord en voor gebed. Vol goede moed gingen ze weer huiswaarts.  
 
Martin en Marleen zijn te volgen door middel van: 
Facebook: www.facebook.com/hart4rwanda 
Website: www.gzb.nl/hart4rwanda 
YouTube: www.youtube.com/Hart4Rwanda 
Instagram: instagram.com/hart4rwanda 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Annulering Goede DoelenMarkt 2020 
Helaas hebben we als Zendingscommissie moeten besluiten dat dit jaar, i.v.m. de huidige 
coronamaatregelen, de Goede DoelenMarkt niet plaats kan vinden. 
We hopen u volgend jaar weer te kunnen uitnodigen. 
  

http://www.facebook.com/hart4rwanda
http://www.gzb.nl/hart4rwanda
https://www.youtube.com/channel/UCe1zq99HHowZQnHnOpnnc5Q#_blank
https://instagram.com/hart4rwanda?igshid=1u10sh2odvpup#_blank
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GZB-dagboekjes 2021 ‘Een handvol koren’ 
 
Het nieuwe dagboek is uit! Voor € 12,50 biedt de GZB u een jaar lang twee overdenkingen per dag:  
één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning.  
En met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk! Naast 
predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers 
mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen 
verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.  
Kent u het dagboekje nog niet? Op de website van de GZB kunt u een 
aantal overdenkingen inzien. 
 

Wilt u dit jaar ook (weer) een exemplaar ontvangen?  
U kunt een dagboekje bestellen door een mail te sturen naar 
zchervormdegemeentelinschoten@gmail.com.  
Of bellen naar onderstaande contactpersonen. Ook ligt er op de 
lectuurplank in de Wingerd een inkijkexemplaar en een inschrijflijst. 
 
Van harte bij u aanbevolen! 
 
Met vriendelijke groet van de Zendingscommissie, 
Contactpersonen: Hans van Butselaar (voorzitter) tel. 433890, Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033, 
Cora Nap (penningmeester) tel. 06-2303097  
 

 
Dorcas Voedselactie 1 tot en met 8 
november, 25ste editie! 
De Dorcas Voedselactie gaat door! 
 
Het coronavirus maakt alles anders, ook voor Dorcas. Het 
is moeilijk om de allerarmsten te bereiken. Maar… 
opgeven doet Dorcas niet. Ook niet als het bijna 
onmogelijk wordt. 

 
De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Ze leven in de kou en weten niet of ze 
morgen nog te eten hebben. Dorcas wilde dit jaar voor de 25ste keer voedselpakketten voor hen inzamelen bij 
supermarkten, in kerken en op scholen. Maar helaas loopt het plan anders. Het aantal coronabesmettingen in 
Nederland neemt toe. Daarom pakt de organisatie de actie nu anders aan. Veiligheid en gezondheid gaan 
altijd voor.  
 
De producten die Dorcas normaalgesproken in Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor 15 
euro lukt het om een voedzaam pakket samen te stellen; inclusief handzeep. Omdat de organisatie de 
pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller bij de allerarmsten. 
 
U kunt ook bijdragen aan de Dorcas Voedselactie door de QR-code hiernaast te scannen via de app van uw 
bank (dus niet vanuit een andere app/camera).  
 
Doneren kan ook via www.dorcasvoedselactie.nl of via NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere. 

 
Groet van Aart-Jan en Pauline Plaisier, 06-52697558 
 

mailto:zchervormdegemeentelinschoten@gmail.com
http://www.dorcasvoedselactie.nl/
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Linschoten, 16 oktober 2020 

 

Geliefde gemeente van Jezus Christus te Linschoten, 

 

Als eerste willen wij u heel hartelijk bedanken voor alle vormen van meeleven die we in de 

achterliggende periode hebben ervaren. Een niet aflatende stroom van kaartjes, appjes, 

mailtjes, bloemen, persoonlijke woorden en bovenal gebed hebben ons doen ervaren wat een 

meelevende gemeente u bent! Nogmaals heel hartelijk dank daarvoor. 

 

Inmiddels is het ruim tien maanden geleden dat ik de eerste diagnose – maagkanker – kreeg en 

ik meende dat het goed is om u op de hoogte te brengen van de huidige situatie. Ondanks de 

slechte berichten die wij half mei hebben gehad, niet meer behandelbare uitzaaiingen, zijn we 

dankbaar voor de zomer die daarop is gevolgd. Ik heb veel in en om het huis kunnen doen, we 

hebben genoten van alles wat de Heere ons heeft gegeven in elkaar en in Zijn schepping en ik 

heb zelfs nog een periode deels mijn werk kunnen doen. Begin september is aan het elke dag 

sterker worden echter een einde gekomen. Mijn energiepeil daalde en de momenten van pijn 

namen toe. Eind september is er nog een scan gemaakt en toen zijn onze vermoedens 

bevestigd; de ziekte zet zich door – zelfs misschien wel sneller dan wij verwachtten.  

 

Nu, op het moment van schrijven, hebben wij het onvermijdelijke reeds onder ogen gezien, onze 

levensweg hier op aarde loopt ten einde… op weg naar een eeuwige Toekomst!  

En dan ga je afscheid nemen en je begint met het ‘minst moeilijke’; je begint met het afscheid 

nemen van dingen die je doet; en ook graag doet zoals je werk, je koor en je ambt; en lieve 

gemeente dat doet pijn – pijn omdat je er niet meer kunt zijn voor mensen die aan je zijn 

toevertrouwd zowel op je werk als in de gemeente waar ik bijna vier jaar in het ambt heb 

mogen dienen. Maar, hoe troostvol, dan zie je welke wonderlijke wegen onze Hemelse Vader 

met ons gaat; Hij zorgt ervoor dat je de dingen los kunt laten! Je krijgt, op de momenten dat je 

het nodig hebt, een ‘briefje uit de hemel’! Goddank! 

De volgende fase is echter ook al aangebroken – het loslaten van mensen en dan begin je bij je 

‘buitenste ring’ zoals vrienden van je koor en collega’s. Mensen die je voor de laatste keer ziet 

en spreekt hier op aarde…. Wat is het dan rijk om van onze liefdevolle God te mogen getuigen 

en te mogen wijzen op onze Heere Jezus Christus die voor u, voor jou en voor mij aan het kruis 

is gegaan; om ons te kunnen redden!  

 

Lieve gemeente van Linschoten; een ieder persoonlijk spreken kan natuurlijk niet en daarom 

neem ik op deze manier afscheid van u en van jou!  

Blijf zien op onze Hemelse Vader; bij Hem is zoveel rijkdom en ruimte; Zijn Hart is zo groot en 

loopt zo over van liefde voor ons!  

Ga op Jezus Christus aan! Laat er niets anders in uw en jouw hart overblijven dan Hij alleen! 

Meer heb je echt niet nodig.  

Blijf bij Zijn Woord; daar is echt alles te vinden wat je nodig hebt! 

 

Tenslotte; laat het volgende lied zich nestelen in uw en jouw hart:  
 

  



 

 

 

 

11 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

Lieve mensen; het ga u en jou goed – Tot Ziens! 

 

In Christus verbonden, Giacomo van Hoven 

Voor de kinderen:   
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Zambia-project 2021  

 
 

Zoals u weet krijgt het diaconaal project in 2021 een bijzonder accent. Via World Servants gaan we 
met 26 gemeenteleden (waaronder 19 jongeren) bouwen aan verandering in Zambia. Samen met 
de plaatselijke bevolking gaan we een lerarenwoning bouwen en bestaande klaslokalen renoveren. 
Dit project is onderdeel van een groter programma, waarin via lokale partnerorganisaties in 
verschillende dorpen scholen, klinieken, huizen en schoonwater-voorzieningen worden gerealiseerd. 
Al deze bouwprojecten moeten bijdragen aan het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden 
van een hele gemeenschap. Daarnaast is het ook een unieke ervaring voor onze jongeren. 
 
Op www.WorldServants.nl/Linschoten vindt u meer informatie over ons project. 
 
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 brengen we bijeen door het organiseren van sponsor- en 
verkoopacties. Voor de maanden november en december staan onderstaande acties gepland. 
Vanwege de COVID-19 restricties zijn dit online acties. In het voorjaar hopen we weer een aantal 
fysieke acties te voeren, waaronder de verkoop van gedroogde koemestkorrels (start februari 2021), 
het projectweekend (26 en 27 maart 2021), sponsordiner (april 2021) en afsluitend de Ride4Zambia 
(mei 2021).  
 

November – Goederen- en Dienstenveiling online 
 

Eind november organiseren we een online goederen- en 
dienstenveiling voor het Zambia-project. Op vrijdag 20 november 
18.00 uur publiceren we het totaalaanbod van alle veilingstukken op 
www.hervormdlinschoten.nl/veiling en is de beursvloer officieel 
geopend.  
 
Bij ieder kavelstuk is online zichtbaar hoeveel biedingen inmiddels al 
zijn uitgebracht en wat het hoogste bod op dat moment is. Dit blijft 
altijd een spannend moment……is er nog iemand die deze week een 
hoger bod gaat uitbrengen?  
 

 
Eenmaal, andermaal….. 

verkocht 

Om de spanning te verhogen is er vrijdag 27 november om 19.30 uur een  

live-stream verbinding met de beursvloer. Reserveert u deze datum vast in uw agenda!  
Naast de laatste informatie over het project en een videoboodschap vanuit de lokale gemeenschap 
in Zambia krijgt u van de veilingmeester de mogelijkheid om een allerlaatste bod uit te brengen op 
de kavelstukken. Lukt het u om uw favoriete kavel te bemachtigen? Om 20.30 uur sluit de 
beursvloer en weet u het! 

http://www.worldservants.nl/Linschoten
http://www.hervormdlinschoten.nl/veiling
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Oproep: wij zijn op zoek naar mooie kavelstukken. Heeft u een mooi object of dienst dat wij mogen veilen 

voor het goede doel? Heeft u een talent dat u voor dit doel wil inzetten? Laat het ons weten! Dat kan van alles 
zijn! Een boottochtje, een weekendje weg in uw vakantiehuisje, een exclusief dinertje bij u thuis (of 
thuisbezorgd), een heerlijke taart, krentenbrood, een heerlijk kaasje, een wijn- of bierproeverij, oppasservice, 
schilderservice, tuin onderhoudsbeurt, een exclusief huiskamerconcert, schilderij, 2de-hands fiets, etc, etc. 
Ook in deze tijd kan er gelukkig nog heel veel! Laat het ons even weten hoe u zou kunnen bijdragen aan de 
goederen- en dienstenveiling en het goede doel!  
 
Het aanmelden van de kavelstukken kan eenvoudig via www.hervormdlinschoten.nl/veiling of telefonisch bij 
Rob van Butselaar (06-13418177). 
 

 

December – Winterfair online 
 

 
 

Vanwege succes herhaald! Ook dit jaar verkopen wij kerststukjes en kerstkransen om uw huis 
kerstklaar te maken. Dit keer in een winterfair ‘online-editie’. Gemakkelijker kunnen we het u niet 
maken. Vanaf 1 december kunt u uw bestelling plaatsen via www.hervormdlinschoten.nl/winterfair. 
Met u wordt vervolgens een maatwerk afspraak gemaakt om uw bestelling op te halen. Tegen een 
geringe vergoeding kan deze ook worden thuisbezorgd.  
 

Doorlopend – Taartenactie online 
 

Iets te vieren? Of zin in wat lekkers bij de 
koffie? Goed nieuws! Onze succesvolle 
taartenactie loopt nog steeds! Steun 
actiegroep Linschoten voor het bouwen in 
Zambia. Taarten en cakes bezorgen wij op 
de door u gewenste datum in Linschoten, 
Woerden en Montfoort bij u thuis!  
  

Het aanbod vindt u op www.hervormdlinschoten.nl/taartenactie. Graag minstens 3 dagen van 
tevoren bestellen.  
 
Hartelijke groet van het Zambia-team 

 

  

http://www.hervormdlinschoten.nl/veiling
http://www.hervormdlinschoten.nl/winterfair
http://www.hervormdlinschoten.nl/taartenactie
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De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 20 december. Deze zal gelden voor de maanden 

januari en februari.  Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 12 december.  
Dit kan per mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19. 

 
 

Vaste terugkerende (winter)activiteiten (voor de clubs, zie ook het bewaarnummer)    
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-zo 1-8-nov Dorcas voedselactie

zo 1-nov Belijdenisdienst 09.30 u

di 3-nov Collectemuntenverkoop 20.30 u

di 17-nov Gemeente Bijbel Kring 20.00 u

wo 18-nov Kerkenraadsvergadering 19.45 u

do 19-nov Collectemuntenverkoop 20.00 u

za 21-nov Kampvuuravond 19.45 u

vr 27-nov Online-veiling Zambia 19.30 u

di 1-dec Gemeente Bijbel Kring 20.00 u

di 1-dec Collectemuntenverkoop 20.30 u

za 12-dec Kopij KerkKlanken

wo 16-dec Kerkenraadsvergadering 19.45 u

do 17-dec Collectemuntenverkoop 20.00 u

mailto:kerkklanken@hervormdlinschoten.nl

