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7 maart

09.30 u ds. B.M. van den Bosch
bediening Heilige Doop
18.30 u ds. M.G.M. Mudde - Hollandscheveld

1. HGJB
2. De Wingerd
3. Onderhoud gebouwen
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K
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10 maart
Biddag

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

1. Kerk en Eredienst
2. Onderhoud gebouwen

K
K

14 maart

09.30 u ds. B.M. van den Bosch

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

K
D
K

1.
2.
3.
3.

K
D
D
K
D

voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 u ds. G.M. van Meijeren - Zeist

21 maart

09.00 u ds. B.M. van den Bosch
11.00 u viering Heilig Avondmaal
18.30 u ds. B.M. van den Bosch
dankzegging Heilig Avondmaal
tijdstip onder voorbehoud, zie Bazuin

Kerk en Eredienst
Stichting De Sleutelbloem
Stichting De Herberg (ochtend)
Onderhoud gebouwen (avond)
Avondmaalskelken: De Herberg

28 maart

09.30 u ds. B.M. van den Bosch
18.30 u ds. A.J. Sonneveld - Lopik

1. Kerk en Eredienst
2. St. Woord en Daad
3. Onderhoud Orgel
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D
K

2 april

19.30 u ds. B.M. van den Bosch

1. ZOA Collecte
2. Bijstand Pastoraat
3. Onderhoud gebouwen

D
K
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Eerste Paasdag

09.30 u ds. B.M. van den Bosch
18.30 u ds. H.Z. Klink - Marken

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

K
D
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5 april

09.30 u Paaszangdienst (onder voorbehoud)

1. Diaconie

D

11 april

09.30 u ds. B.M. van den Bosch
18.30 u ds. C. Boele - Polsbroek

1. Kerk en Eredienst
2. St. De Hoop
3. Onderhoud gebouwen

K
D
K

18 april

09.30 u ds. B.M. van den Bosch
18:30 u prop. A.N.J. Scheer - Huizen

1. Diaconie
2. Plaatselijk Evangelisatiewerk
3. Onderhoud gebouwen

D
K
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25 april

09.30 u ds. B.M. van den Bosch

1. Diaconie
2. Plaatselijk Jeugdwerk
3. GZB

D
K
D

Goede Vrijdag

4 april

Tweede Paasdag

bediening Heilige Doop

18.30 u ds. M. Kreuk - Oude Tonge

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:
Diaconie Hervormde Gemeente Linschoten
NL11 RABO 0336 3063 26

Kerkrentmeesters:
Hervormde Gemeente Linschoten
NL60 RABO 0336 3018 55
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In de maanden maart en april hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken. Stuurt u
hen een kaartje?

De verjaardagskalender is alleen in de papieren versie verkrijgbaar. Wilt u deze toch
ontvangen? Stuur 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.
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En het was nacht…
(n.a.v. Johannes 13: 30; lezen: Johannes 13: 21-35)
Donker en dreigend klinken deze woorden. Je voelt het onweer naderen. Dit is de nacht
die de Heiland aankondigt in Johannes 9: 4-5: Ik moet de werken doen van Hem Die Mij

gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken.
Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld. Jezus wist dat deze nacht zou
komen, de nacht van het lijden, de nacht van het verraad.
Maar voor wie wordt het nu echt nacht? De evangelist Johannes wijst dan op degene
die de deur achter zich dicht trekt en dat is Judas. Judas stapt de nacht in, wanneer hij
zich buiten de kring van Jezus begeeft. Zojuist waren hem de voeten nog gewassen,
maar hij gaat. En buiten is het donker. Buiten God en buiten Jezus vind je de nacht, vind
je jezelf terug in het aardedonker.
Als ergens duidelijk wordt dat een mens zichzelf erbuiten plaatst, wanneer hij weigert
te leven van de liefde van Christus, dan wel hier. Dan moet het in het hart wel
aardedonker zijn. De macht van de duisternis heeft dan ook vat gekregen op het
innerlijk van deze discipel en sleept hem mee het duister in. Is er duisterder werk dan
iemand verraden die jou net het bewijs van Zijn liefde heeft geschonken? Verraad is
hier precies het tegenovergestelde van wat Jezus beoogt en heeft laten zien: liefde tot
het einde. Verraad is een donker ‘nee’ tegen die liefde, duister verzet tegen een hart
dat overloopt van dienende liefde.
Buiten is het donker. Wat
Judas achterlaat is het licht.
Binnen is het licht. Buiten is de
nacht, maar binnen schijnt het
licht van Christus volop. Hij
weet van de nacht die komen
gaat, maar het schijnt Hem
niet te deren. Hij ziet alleen de
heerlijkheid die net zo snel
dichterbij komt, als Judas in de
nacht verdwijnt. Jezus spreekt met Zijn leerlingen over de heerlijkheid die Hij weldra zal
ontvangen van Zijn Vader. De nacht van lijden en verraad zal de nacht worden, waarin
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het licht gaat schijnen. Deze nacht zal blijken dat Iemand Die door een vriend verraden
wordt en aan een kruis komt te hangen als een misdadiger, dat Hij licht in de
wereldnacht brengt, licht dat de duisternis zal verdrijven en dat niet uitgedoofd kan
worden.
In kruis en opstanding straalt de glorie van het Lam van God.
Een vriend verraden, dat is een oneervolle zaak, beslist geen heldendaad. Oneer hoort
bij de nacht, eer en glorie hoort bij de dag, bij het licht, bij Christus.
Waarin schuilt onze glorie? Verraad drijft ons het duister in en levert ons geen roem
op. Christus laat zien dat de glorie van de discipelen enkel en alleen schuilt in de liefde
tot elkaar (Johannes 13: 34-35). Alleen zo bewaren we als gemeente van Christus het
licht van Christus in deze duistere wereldnacht. Tegenover het verraad de liefde!
Liefde, die Christus ons wil schenken. Hij is de bron van dienende liefde. We worden
opgeroepen om in die liefde te blijven, om in Christus te blijven. Daarom: Blijf binnen!
Ga niet naar buiten. Nogmaals: wie deze liefde veracht en daarmee Christus verwerpt,
die zet zichzelf erbuiten. Wie in de liefde van Christus blijft, die is ‘binnen’, die deelt in
de zalige gemeenschap van Christus, die mag thuis zijn in het huis van de Vader met de
vele woningen (Johannes 14: 2). Daar is het licht als de dag!
Blijf binnen of kom binnen, wanneer je nog in het donker buiten staat! Laat de liefde van
Christus je maar te sterk zijn! Kom in Zijn lichtkring en word zelf getuige van het licht.
Ontvang Zijn liefde en word zelf bron van liefde. Dan licht de nacht op als de dag, dan
is de duisternis als het licht (Psalm 139: 12).
En het was nacht… De nacht gaat voorbij. Uit het donker van deze nacht van lijden en
verraad komt het leven tevoorschijn. De Levende! Het wordt Pasen.
Ons rest de vraag: Binnen of buiten? Buiten is het nacht en blijft het nacht, binnen is het
licht en het eeuwige leven. Met Jezus of zonder Jezus, een verschil van dag en nacht!
Ds. B.M. van den Bosch
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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.

Het is alweer een jaar geleden dat het coronavirus ook ons
land bereikte. Zondag 15 maart 2020 zullen we niet snel meer
vergeten. Op ons netvlies staat een bijna lege kerk, terwijl we
op biddag 11 maart 2020 nog een volle kerk hadden en uit
volle borst de lof aan God konden uitzingen. Plotseling werd
kerkgang, zingen, jeugdwerk, etc. sterk gereduceerd. Als kerk
hebben we het afgelopen jaar met regelmaat moeten
inspelen op de situatie rondom de coronamaatregelen. Als
kerkenraad moesten we keuzes maken. Wel zingen, niet
zingen? Met hoeveel mensen komen we samen? Hoe gaan we
om met het jeugdwerk, zondagsschool, de clubs, catechese,
gemeenteavonden, etc.? Moeilijke tijden. Toch is er ook veel
reden tot dankbaarheid: kerkdiensten konden iedere zondag
(al dan niet online) gehouden worden, de sacramenten van
Doop en Heilig Avondmaal konden grotendeels doorgang
vinden, nieuwe broeders mochten bevestigd worden. Het
Woord had ondanks alles Zijn loop! Christus hield ook in het
afgelopen jaar Zijn Kerk en Zijn gemeente in Linschoten in
stand. Laten we Hem daarvoor danken.
Laten we ook bidden voor elkaar, dat we als leden van de
gemeente Christus niet uit het oog verliezen maar dat Hij juist
op ons netvlies blijft staan! Zeker in deze veertigdagentijd,
onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen. De tijd waarin we
mediteren mogen over het lijden en sterven en de opstanding
van onze Heiland Jezus Christus. Ieder jaar weer een periode
die ons bepaalt bij Gods grote liefde. Het licht van Gods liefde
in Christus ontdekt ons aan onze schuld, maar verlicht ook het
kruis.
Wijzigingen in de Kerkenraad
Als kerkenraad zijn we dankbaar dat er drie nieuwe broeders
bevestigd mochten worden in de dienst van 24 januari jl.
Broeder J.A. (Harold) Langenberg en broeder H.M. (Harry)
Verweij in het ambt van ouderling en broeder J.W. (Hans) van
Butselaar werd als diaken bevestigd. We wensen de nieuwe
broeders Gods zegen met hun werkzaamheden in onze
gemeente.
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In deze dienst namen we afscheid van de broeders C. (Cees)
Joosse en R.P. (Ruud) Wesselink.
In de nog openstaande vacature van ouderlingkerkrentmeester is in de kerkenraadsvergadering van 17
februari jl. uit de ingediende namen een dubbeltal opgesteld.
Op dit dubbeltal staan de namen van de heren A.T. (Ard)
Nieuwenhuizen en M. (Marco) van der Veen. De belijdende
leden van onze gemeente nodigen we uit voor de
stemmingsvergadering op D.V. woensdag 3 maart om hun
stem uit te brengen op een van de kandidaten. Dit kan van
11.30 tot 12.30 uur in de Wingerd of in de kerk van 19.30 tot
20.15 uur. De uitslag van deze verkiezing zal rond 20.30 uur
online via kerkdienstgemist.nl bekend worden gemaakt.
In de vergadering van 17 februari is de heer C.K. (Cor) de Vries
als kerkrentmeester benoemd. Zondag 28 februari zal bekend
worden gemaakt of hij deze functie kan aanvaarden.
Als kerkenraad hopen we natuurlijk op een spoedige invulling
van deze vacature(s). De kerk van Christus roept mensen om
te dienen. De Heere Jezus zei over zichzelf: “Ik ben niet
gekomen om gediend te worden, maar om te dienen”. Zijn
voorbeeld van dienstbaarheid mag ons ook vandaag
motiveren om elkaar en andere mensen te dienen ook binnen
de kerkelijke gemeente.
Moderamensamenstelling
In de kerkenraadsvergadering van 17 februari jl. is besloten
om de samenstelling van het moderamen voorlopig hetzelfde
te houden als in 2020: de heren ds B.M.van den Bosch, A.C.
(Arjen) van der Ree, G. (Gerrit) van der Stok en D.G. (Dirk)
Zuijderduijn. Broeder Gerrit van der Stok zal, totdat er een
nieuwe ouderling-kerkrentmeester bekend is, lid van het
moderamen blijven.
Wijkindeling
Een actueel schema van de wijkindelingen inclusief de
samenstelling van de kerkenraad kunt u in deze KerkKlanken
vinden. Ook op de site van de kerk is dit geactualiseerd.

We leven zelfs na een jaar COVID-19 nog steeds in bijzondere tijden waarin het leven lastig kan zijn; voor
kinderen, jongeren, ouderen, en alles wat er tussenin zit. Laten we oog en hart voor elkaar open houden.
Heeft u/heb jij behoefte aan pastoraal contact, neem dan gerust contact op met de wijkouderling of de
predikant. Samen kunnen we dan kijken welke mogelijkheden er zijn om voor u/jou van betekenis te zijn.
Namens de kerkenraad,
Dirk Zuijderduijn, scriba
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Kerkenraad en wijkindeling

Wijk 1 - oude kern Dorpstraat | Korte Linschoten O.Z. | Korte Linschoten W.Z. | Liefhovendijk | Nieuwe
Zandweg | Engherzandweg | De Gouwe Berg | Raadhuisstraat | Hoge Werf | Kerkplein |
HARMELEN
H.M. Verweij, Dorpstraat 25
- wijkouderling -

(0348) 434390

J.C. van Ballegooijen, Schansbos 19
- diaken - wijkouderling G.A. Langerak
- bezoekbroeder -

(0348) 422456

mw C. Nieuwenhuizen, Maarschalklaan 11, Montfoort
- lid evangelisatiecommissie -

(0348) 473289

mw H.P.A. Bosse, Waterviolier 98, Montfoort
- lid Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) -

(0348) 795033

Wijk 2 - oude nieuwbouw Acacialaan | Berkenlaan | Esdoornstraat | G. v.d. Valkboumanstraat | Timotheushof |
Meidoornlaan | Str. van Linschotenstr. (excl. Abrona)
J.R. de Jong, Korte Linschoten WZ 22
- wijkouderling -

(0348) 480618

W.J. van Butselaar, Molentocht 10
- diaken -

(0348) 433890

A.G.M. van der Linden
- bezoekbroeder -

06-83245154

A.C. van der Ree, Oostwijk 7
- lid evangelisatiecommissie mw H. de Ruijter, Meidoornlaan 5
- lid Hervormde Vrouwendienst (HVD)

(0348) 418246
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Wijk 3 – Rapijnen –
De Ness | De Beide Vlooswijkenlaan | Den Engh | Heulenstein | Laan van Rapijnen |
Oostwijk | Schagen | Schansbos | Veldzichtlaan | Wulverhorst | Weidepad | De
Lindewaard – Barneveldstraat 19, 21 – 21C, 21T – 21X
H.A. in ‘t Veld, Schagen 2
- wijkouderling -

(0348) 433750

H.W. van Setten, Den Engh 3
- diaken -

(0348) 448442

E.J. Pak
- bezoekbroeder -

(0348) 420093

P. Elenbaas
- lid evangelisisatiecommissie -

(0348) 422160

mw J.M. Langenberg, De Beide Vlooswijkenlaan 8
- lid Hervormde Vrouwendienst (HVD)

(0348) 416778

Wijk 4 – Overvliet –
Driesprong | Duikerhof | De Hoorn | Polderkade | De Kolk | Het Jaagpad | Wetering |
Molentocht | Plankjesland | Vijzelplantsoen | De Duiker | Laan van Overvliet | Abrona |
De Lindewaard - Barneveldstraat 21E - 21S
T.J. Kok, Oostwijk 38
- wijkouderling -

(0348) 419177

W.J. van Butselaar, Molentocht 10
- diaken -

(0348) 433890

A.R. de Ruijter, Meidoornlaan 6
- bezoekbroeder -

(0348) 418246

mw A ter Maten
- lid evangelisatiecommissie
mw A. in 't Veld, Schagen 2
- lid Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) -

(0348) 433750

Wijk 5 - Montfoort
Van Rietlaan | De Jongstraat | MONTFOORT | Cattenbroekerdijk (excl Woerden)
J.A. Langenberg, Heulestein 32, Montfoort
- wijkouderling -

(0348) 498090

J.C. van Ballegooijen, Schansbos 19
- diaken -

(0348) 422456

A. Bosse, Waterviolier 98
- bezoekbroeder -

(0348) 795033

mw C. van Ballegooijen
- lid evangelisatiecommissie -

(0348) 469244

mw A.H. Maaijen, Blokland 125
- lid Hervormde Vrouwendienst (HVD) -

(0348) 471543
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Wijk 6 - Voorvliet –
Haardijk | N. Linschoterzandweg | Z. Linschoterzandweg | Polanerzandweg |
M.A.Reinaldaweg | Vaartkade N.Z/Z.Z. | J. Barneveldstraat (excl 19 - 21) | Hof van
Voorvliet | Kromwijkerdijk | Jaap Bijzerweg (Woerden) | Cattenbroekerdijk (Woerden) |
Schapenlaan | WOERDEN | Overige niet genoemde plaatsen buiten Linschoten
G.J. van Halum, De Duiker 78
- wijkouderling -

(0348) 409377

H.W. van Setten, Den Engh 3
- diaken -

(0348) 448442

C.J.A. Langenberg, De Duiker 49

(06-42107954)

- bezoekbroeder J.B. Bakker
- lid evangelisatiecommissie Vacature
- lid Hervormde Vrouwendienst (HVD) -

Taakverdeling overige kerkenraadsleden
De wijkouderlingen staan vermeld bij de wijkteams. Daarnaast de taken als volgt verdeeld binnen
de kerkenraad:
Ds. B.M. van den Bosch, Dorpsstraat 51
- predikant -

(0348) 412110

D.G. (Dirk) Zuijderduijn, De Jongstraat 3
- scriba -

06-14656576

G. (Gerrit) van der Stok, Heeswijk 78, Montfoort
- ouderling-kerkrentmeester (voorzitter) -

(0348) 474405

C. (Corné) Oppelaar, Raadhuisstraat 6
- ouderling-kerkrentmeester (secretaris) -

(0348) 416445

J. (Jurien) Stam, Vijzelplantsoen 7
- jeugdouderling -

06-31970156

A.C. (Arjen) van der Ree, Oostwijk 7
- technisch voorzitter Kerkenraad en contactpersoon evangelisatie -

(0348) 433533

J.C. (Hans) van Ballegooijen, Schansbos 19
- diaken - financiële administratie diaconie -

(0348) 422456

H.W. (Wim) van Setten, Den Engh 3
- voorzitter diaconie -

(0348) 448442

W.J. (Hans) van Butselaar, Molentocht 10
- diaken -

(0348) 433890

T.F. (Theo) van Vliet, De Bleek 19, Montfoort
- jeugddiaken -

(0348) 471105
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Samenstelling kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de predikant, 11 ouderlingen (waarvan 2 ouderlingen-kerkrentmeester)
en 4 diakenen.
Ds. B.M. van den Bosch, Dorpsstraat 51
- predikant -

(0348) 412110

D.G. (Dirk) Zuijderduijn, De Jongstraat 3
- scriba -

06-14656576

G. (Gerrit) van der Stok, Heeswijk 78, Montfoort
- ouderling-kerkrentmeester (voorzitter) -

(0348) 474405

C. (Corné) Oppelaar, Raadhuisstraat 6
- ouderling-kerkrentmeester (secretaris) -

(0348) 416445

H.M. (Harry) Verweij, Dorpstraat 25
- wijkouderling -

(0348) 434390

G.J. (Gert-Jan) van Halum, Duiker 78
- wijkouderling -

(0348) 409377

J.R. (Justin) de Jong, Korte Linschoten WZ 22
- wijkouderling -

(0348) 480618

J. (Jurien) Stam, Vijzelplantsoen 7
- jeugdouderling -

06-31970156

T.J. (Teus) Kok, Oostwijk 38
- wijkouderling en contactpersoon zendingscommissie -

(0348) 419177

J.A. (Harold) Langenberg, Heulestein 32, Montfoort
- wijkouderling -

(0348) 468673

A.C. (Arjen) van der Ree, Oostwijk 7
- technisch voorzitter Kerkenraad en contactpersoon evangelisatie -

(0348) 433533

H.A. (Harrie) in 't Veld, Schagen 2
- wijkouderling -

(0348) 433750

J.C. (Hans) van Ballegooijen, Schansbos 19
- diaken (penningmeester diaconie) -

(0348) 422456

H.W. (Wim) van Setten, Den Engh 3
- diaken (voorzitter diaconie) -

(0348) 448442

W.J. (Hans) van Butselaar, Molentocht 10
- diaken -

(0348) 433890

T.F. (Theo) van Vliet, De Bleek 19, Montfoort
- jeugddiaken -

(0348) 471105
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Terugblikken en vooruitkijken
Ondanks zwak internet of nog wat onhandigheid om in een online vergadering aan te sluiten, is het
gelukt om de jaarlijkse rapportering van de GZB-projecten te bespreken. Martins ICT-trainingen
proberen Marleen en haar team in praktijk te brengen. We hopen dat de leerkrachten hetzelfde
doen met onze trainingen in het vertellen van Bijbelverhalen. Wij zitten in Kigali thuis, maar zij
buiten Kigali kunnen gelukkig weer aan de slag. Na 10 maanden zijn de (kleuter)scholen open. We
zijn zo benieuwd naar wat ze te vertellen hebben!
Eén van onze plannen in 2021 is, dat we een kijkje in de scholen willen nemen, ook al beseffen we
dat de mens wikt, maar God beschikt. Gezien vorig jaar verwachten we van Hem veel zegen.
Zingen verbindt!
Online zingen en verbonden zijn met meer dan 5100 mensen. Een Bijbelstudie voor jongeren
plaatsen op WhatsApp, waarbij liederen de verbindende factor zijn. De preek monteren waarbij de
aangeleverde liederen verbinden. Verder valt de regen
gestaag uit de hemel. Is dat het zegenlied dat
verbindt? Vast en zeker!!
1 februari: Dag van helden!
Vandaag worden de helden geëerd voor hun
onbaatzuchtige toewijding aan Rwanda. De pandemie
laat zien dat we allen in staat zijn tot heldhaftige
daden. De helden van vandaag zijn zeker alle werkers
in de gezondheidszorg, maar er zijn er veel meer.
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Helden, wij??
En wat te denken over onze heldhaftige daden in een totale lockdown? Zijn die heldendaden er?
Iets om over na te denken en in onze gebeden mee te nemen?! "De HEERE, uw God is in uw
midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in
Zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich," Zefanja 3:17 Vanwege onze grote Held Jezus
Christus kunnen wij heldendaden verrichten!
WhatsApp in de lijdenstijd
De lijdenstijd is begonnen.
Normaal is er iedere avond een dienst. Dat gaat nu niet.
Hoe bereiken we dan toch de mensen? Via WhatsApp!
Een paar weken geleden hebben we een idee opgedaan
vanuit Nigeria: iedere dag een ingesproken Bijbeltekst op
WhatsApp zetten en daar op een vaste tijd op reageren
en discussiëren met elkaar.
In no-time hebben we het programma in elkaar gedraaid.
Afgelopen maandag zijn de groepsleiders online getraind
via Teams.
Inmiddels hebben zich honderden mensen aangemeld
om mee te doen.
Vanavond zijn de eerste discussies. Heel benieuwd hoe dit zal gaan!
Uitgangscollecten 2021
Het doel voor de 6 uitgangscollecten in 2021 is:
Peru: Nieuwe hoop in een probleemwijk
Rimac is één van de meest onveilige wijken van Lima. Er leven veel gebroken families en er zijn
problemen op het gebied van gezondheid, criminaliteit, alcohol en drugs. Daarnaast is de kwaliteit
van het onderwijs laag en maken veel scholieren hun opleiding niet af.
In het diaconale project ‘Nueva Esperanza’ (nieuwe hoop) van de Presbyteriaanse kerk worden
allerlei activiteiten georganiseerd om kinderen, jongeren en hun ouders in aanraking te brengen
met het Evangelie.
Ook dit mooie doel willen wij met elkaar financieel steunen. Doet u mee?
GZB-dag
Gewoonlijk zou in maart de jaarlijkse GZB-dag plaatsvinden. Helaas kan de dag vanwege corona ook
dit jaar niet doorgaan. In plaats daarvan bereidt de GZB een Pinkstercampagne voor met als
hoogtepunt een online event op D.V. zaterdagavond 15 mei. Deze datum kunt u dus alvast in uw
agenda reserveren.
Met vriendelijke groet van de Zendingscommissie,
Contactpersonen:
Hans van Butselaar (voorzitter) tel. 433890,
Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033,
Cora Nap (penningmeester) tel. 06-2303097
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Groene column ‘Hoe groen is jouw christenhart?’
Heb jij je tijdens deze coronacrisis ook vaak verwonderd over de kleine dingen om ons heen? De
natuur, een wandeling in het bos, de vogels in de lucht, de sneeuw zo prachtig wit… Zo mooi is
de natuur, de schepping van God. In Psalm 24 las ik “Van de Heer is de aarde en alles wat er
leeft, van Hem is de wereld en ieder die er woont”. Hebben wij dan niet een belangrijke taak om
goed voor deze natuur te zorgen? In de eerste plaats voor God, maar ik denk ook dat we dit
doen voor onze kinderen en kleinkinderen.
Hoe groen is jouw leven?
Ja, denk je misschien, een duurzaam groen leven is voor de
mensen met een dikke portemonnee: zonnepanelen, elektrische
auto, warmtepomp etc. Maar ik weet inmiddels uit eigen
ervaring dat een duurzame levensstijl niet per se duurder is. Ik
vind het leuk om een paar ideeën met je te delen. Kies wat je
aanspreekt. Als veel mensen een klein beetje doen, heeft dat
een groter effect dan wanneer één iemand alles perfect doet.


Verminder je afval. Dit kun je makkelijk onthouden aan de hand van de 5 R’en:
o Refuse: Weiger, haal dingen niet in huis die je niet echt nodig hebt
o Reduce: Verminder, koop minder spullen
o Reuse: Hergebruik, geef jouw spullen een 2e leven of koop 2e hands.
o Recycle; Gebruiken verpakkingen die weer gerecycled kunnen worden.
o Rot; Composteer je eigen GFT afvallen tot compost.
Zelf breng ik dit in praktijk door minder plastic verpakkingen te kopen en neem ik mijn
eigen katoenen zakjes mee. Ik ga graag naar de boerenlandwinkel, maar de markt is
natuurlijk een fantastische plek voor verpakkingsvrij inkopen. Koekjes per stuk verpakt
en kleine snoepzakjes, die koop ik niet meer. Verjaardagsfeestje of BBQ (ja, ik weet het:
corona, nu even lastig); geen wegwerpborden, -bekers en -bestek. Dan maar een keer
extra afwassen.



Verbouw je eigen groenten. Heb je een zelf een stukje grond beschikbaar? Begin dan
een moestuintje. Dit kan ook klein in de achtertuin natuurlijk. Huur een stukje grond bij
de moestuinvereniging of organiseer iets samen met vrienden die een stukje grond
hebben. Wij zijn vorig jaar begonnen met een moestuin in de volkstuin. Duurzaam en
leerzaam voor onze kinderen, win-win!



Gooi geen eten weg! Voedselverspilling heeft een enorme milieu-impact. Nederlandse
huishoudens verspillen 34 kg eten per persoon, aldus het voedingscentrum. Check hun
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website voor meer tips om verspilling tegen te gaan (www.voedingscentrum.nl). Een paar
tips van mijn kant: houd je niet van kapjes brood, maak tosti’s! Bewaar de kapjes
desnoods in de vriezer, totdat je er genoeg hebt. Restjes groente zijn heerlijk in een
omelet. Of bewaar restjes in de vriezer! Google eens op ‘koken met kliekjes’. Zelf
bewaren we alle restjes in de koelkast en bakken ze eind van de week op. Soms ook best
handig als je net te weinig hebt gekookt of er eet iemand wat later!
Het lijkt me leuk om volgende keer meer tips met je te delen. Bijvoorbeeld over kleding kopen,
reizen of hoe groen kunnen we als kerk zijn.
Vind je het leuk om jouw leven duurzamer te maken? Meld je dan bijvoorbeeld aan voor “52
weken duurzaam”, een initiatief waarbij je iedere week een leuke challenge krijgt. Kijk op
52wekenduurzaam.nl voor meer info.
Groene groeten,
Catharina Nieuwenhuizen
PS. Laat me gerust even weten of je het een leuke column vond en of je graag meer wilt lezen in
de volgende KerkKlanken. Tips zijn welkom.

Voor de kinderen. Los de rebus op en mail de oplossing naar: kerkkklanken@hervormdlinschoten.nl.
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De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 25 april. Deze zal gelden voor de maanden
mei-juni. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 17 april.
Dit kan per mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19.

wo
do
do
za
wo

17-mrt
18-mrt
15-apr
17-apr
21-apr

Kerkenraadsvergadering
Collectemuntenverkoop
Collectemuntenverkoop
Kopij KerkKlanken
Kerkenraadsvergadering

19.45 u
20.00-20.30 u
20.00-20.30 u
19.45 u

Vaste terugkerende (winter)activiteiten (voor de clubs, zie ook het bewaarnummer)
Kinderkoor Emanuël
Zondagsschool Samuel
Meisjesclub Mirjam 1
Jongensclub David
Meisjesclub Mirjam 2
Jongensclub Daniël
Tienerclub Joy
Tienerclub Manna
Tienercatechese
Jongerencatechese
Jeugdvereniging NIEK

vanaf 5 jaar
vanaf 4 jaar, t/m groep 8
groep 5 en 6
groep 5 en 6
groep 7 en 8
groep 7 en 8
klas 1 en 2 voortg onderwijs
klas 3 en 4 voortg onderwijs
12-15 jaar, klas 1 t/m 4 v.o.
16-18 jaar
16-25 jaar

maandag
zondag
donderdag, even weken
donderdag, even weken
donderdag, oneven weken
donderdag, oneven weken
vrijdag, oneven weken
vrijdag, oneven weken
maandag
maandag
zondag – om de week
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16.30 tot 17.15 uur
14.30 tot 15.30 uur
18.45 tot 20.00 uur
18.45 tot 20.00 uur
19.00 tot 20.15 uur
19.00 tot 20.15 uur
19.30 tot 21.00 uur
19.30 tot 21.00 uur
19.00 tot 20.00 uur
20.30 tot 21.30 uur
vanaf ca 20.00 uur

