‘Voor U’ (n.a.v. Psalm 65: 1)
‘Voor U’, met die woorden begint Psalm 65 in de oorspronkelijke Hebreeuwse versie.
Daarmee is al heel veel gezegd, misschien wel alles!
Waarom gingen de Israëlieten ter gelegenheid van de grote feesten op weg naar het
heiligdom in Jeruzalem? Voor Hem! Waarom zongen ze hun lofliederen? Voor Hem!
Heel de eredienst zocht daar op de Sion de weg omhoog. En in die weg omhoog wordt het
mensenhart meegetrokken. Het hart wordt opgetild.
Vandaag de dag is het niet anders. Waarom verlangen we om - weer gewoon- naar de kerk te
gaan? Voor Hem! Ja, toch? Waarom verlangen we om - weer voluit - de lofzang te zingen?
Omdat de lof Hem toekomt! Daarom moet die lofzang ook gaande gehouden worden. De
schepping doet dat volop, aldus Psalm 65. Alles juicht en jubelt. Doen wij het ook?
‘Kerk’ is niet alleen de kerkdienst, al is dat de kern van de zaak. Er zijn gelukkig meer
momenten om elkaar te zien. Deze KerkKlanken laat ons de tijden en de gelegenheden weten.
We hopen en bidden dat de ontmoeting dit winterseizoen weer meer ‘live’ kan zijn.
Zondagsschool, catechisatie, club, kring, gemeenteavonden… Waarom? Waar doen we het voor?
Deze activiteiten zijn bedoeld om ons toe te rusten. Gaat het dan om ons? Of gaat het ook in
deze dingen om Hem? Ik denk het laatste. We worden toegerust om op Hem gericht te zijn in
woord en daad, in lied en leven.
Ooit zei een hoogleraar (prof. dr. A.
van de Beek): Waar is een bruid het
meest op gericht tijdens haar
trouwdag? Natuurlijk op haar
bruidegom! Voor Hem wil ze mooi zijn!
Als de kerk de bruid van Christus is
-en dat is de kerk toch -, op wie is ze
dan gericht? Op Hem!
De kerk is bedoeld om mooi te zijn
voor Christus. Het gaat daarom bij
al het winterwerk om de glorie van
Hem. We worden toegerust om het
loflied te zingen. Ons verlangen is
dat het al maar mooier klinkt.
Waarom? ‘Voor U de lofzang’!
Ds. B.M. van den Bosch
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19 september

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch
Opening winterwerk

18.30 u Ds. M. van den Ruitenbeek - Wilnis

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

K
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26 september

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch
18.30 u Ds. B.M. van den Bosch

1. Diaconie
2. De Wingerd
3. Uitgang: Onderhoud orgel
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3 oktober

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. Kerk en Israël
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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Israëlzondag

18.30 u Ds. A. Langeweg - Haaften

10 oktober

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch
18.30 u Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. HGJB
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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17 oktober

09.30 u Ds. B. Visser - Woerden
18.30 u Dr. A.J. Kunz - Katwijk

1. Kerk en Eredienst
2. Wycliffe Bijbelvertalers
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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24 oktober

09.30 u Ds. J.W. Verboom - Groot-Ammers
18.30 u Dr. M. van Campen - Ede

1. Diaconie
2. Plaatselijk jeugdwerk
3. Uitgang: GZB
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31 oktober

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch

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

K
D
K

bediening Heilige Doop

18:30 u Ds. C. Boele - Polsbroek

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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Vanwege de privacywetgeving is de verjaardagskalender alleen in de papieren
versie beschikbaar. Wilt u deze ontvangen? 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.
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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 wat rust, hetzij thuis of elders.
Deze zomer konden we gelukkig weer wat meer ondernemen. Velen
gingen er toch nog even op uit, naar het buitenland of gewoon in
eigen land, om even op ‘verhaal‘ te komen.
We zijn dankbaar dat de erediensten plaats konden vinden in deze
nog steeds bijzondere tijden. Tevens zijn we dankbaar dat in de
afgelopen periode naast de woordverkondiging ook de Heilige Doop
weer bediend kon worden en de Avondmaalsviering doorgang kon
vinden.

Opening Winterwerk 19 september 2021
We zijn blij en dankbaar dat het winterwerk voor het grootste deel
allemaal weer door mag gaan. Weliswaar nog wat beperkt, maar we
hopen en bidden dat het kerkenwerk dit seizoen weer enigszins
normaal doorgang mag vinden.
Ook in dit nieuwe winterseizoen zullen we weer als gemeente
moeten roeien met de riemen die we hebben wat betreft de regels
rondom COVID-19.
In deze uitgave van KerkKlanken kunt u zien welke activiteiten er
wanneer gehouden gaan worden. We wensen een ieder Gods zegen
in de komende periode in jeugdwerk, kringwerk huisbezoeken,
voorbereiden erediensten etc.
Christus zoeken én vinden in alle facetten van het kerkenwerk ook
in het nieuwe seizoen; dat wensen wij u en jou van harte toe!

Erediensten
De erediensten zijn bij uitstek de plaats waar de gemeente van
Christus elkaar ontmoet onder de bediening van Woord en
Sacrament.
We hopen van harte dat u zich al weer hebt aangemeld bij de
commissie kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl om naar de kerk
te komen.
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Bezoekwerk
Het regulier huisbezoek gaat weer gepland worden. De
wijkouderlingen zijn voornemens in het komende seizoen weer
bezoeken af te gaan leggen bij de gemeenteleden thuis. Uiteraard
wordt vooraf met u overlegd wat de mogelijkheden zijn en of u
bezoek wilt ontvangen in deze coronaperiode. Toch is er nu meer
mogelijk dan een jaar geleden gezien het feit dat velen van onze
gemeenteleden gevaccineerd zijn. We hopen op goede gesprekken.

Weeksluitingen Lindewaard
De verruimingen voor samenkomsten maken het ook weer mogelijk
om de weeksluitingen in de Lindewaard te gaan starten. Op D.V.
zaterdagavond 11 sept 19.30 uur beginnen we daarmee. Wij zien er
naar uit om de bewoners van de Lindewaard te ontmoeten. Ook
voor deze bijeenkomsten zullen we de coronaregels van het huis
respecteren. We kijken uit naar mooie ontmoetingen tot eer van
onze God.
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Donkey Mobile app
Onze kerk krijgt een eigen app! Deelname is vrijwillig maar wel heel
erg leuk. Via de app communiceren we met elkaar, is er de
mogelijkheid een bijdrage te doen voor de collecte, de kerk-agenda
is beschikbaar, er zijn verschillende groepen waar in gepost kan
worden, een online ledenboek is te zien en meer!
Sinds jaar en dag delen we informatie in onze gemeente via onze
website, de Bazuin en KerkKlanken. De tijd en ook de digitale
ontwikkelingen staan echter niet stil. Tijd voor een upgrade dus!

.

Op deze plek willen we onze nieuwe gemeente-app alvast bij jullie
introduceren. Deze app wordt momenteel gereed gemaakt in
samenwerking met het bedrijf Donkey Mobile en passend bij onze
gemeente ingericht.
Wat kunnen we straks met de app?
-

Omzien naar elkaar door het delen van lief en leed,
gemeentenieuws en gebedspunten
Dit kan gemakkelijk doordat de app een ‘smoelenboek’
bevat, waarin je elkaar eenvoudig kunt opzoeken.
Digitaal geven aan de collecte
Voor iedere club of kring is er een eigen plek binnen de app
om te communiceren en afspraken te maken.
Jouw persoonlijke ‘kerkagenda’ altijd bij de hand.

Op het moment dat de app in gebruik kan worden genomen, zullen
we jullie voorzien van meer informatie. Heb je alvast vragen,
opmerkingen of ideeën? Neem dan gerust contact met ons op!
Ben je erg nieuwsgierig? Neem dan alvast een kijkje op
https://www.donkeymobile.app of scan de QR code.
De organisatoren van de App zijn: Bart Broekhuizen, Rieneke
Langenberg, Hilda Langerak en Wim van Setten
06-10287112; w_vansetten@hotmail.com

Namens de kerkenraad,
Dirk Zuijderduijn, scriba

6

Er is hard gewerkt en veel nagedacht over het nieuwe winterseizoen. Het afgelopen seizoen is halverwege
helaas opnieuw door corona abrupt tot een einde gekomen. We zijn dankbaar dat het nieuwe seizoen met
de inmiddels bekende en gebruikelijke maatregelen en richtlijnen weer door mag gaan! Deze maatregelen
en richtlijnen zijn nog steeds 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. Dat is echt nodig en belangrijk merken we. 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 voor te bereiden voor het christen-zijn in deze vreemde wereld waar we nu in leven. Wilt u
onze jongeren en 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.
Samenstelling jeugdraad
De jeugdraad bestaat uit de volgende personen:
 voorzitter
 secretaris
 penningmeester
 pr & communicatie
 coördinator Jeugd & leren
 coördinator Jeugd & omzien
 coördinator Jeugd & ontmoeten (basisschool)
 coördinator Jeugd & ontmoeten (12+)
 coördinator Jeugd & eredienst
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Juriën Stam
Theo van Vliet
Martijn Kool
Vacature
Tera Voorwinden
Greta Kamphof
Vacature
Scheltine de Jong
Vacature

Afscheid:
Aan het einde van het seizoen hebben we afscheid genomen van:
 Petra van Halum
(Meisjesclub Mirjam I)
 Sander Ockhuijsen
(Jongensclub David)
 Annemieke Langelaar
(Zondagsschool)
 Viyaja van der Veen
(Zondagsschool)
 Paulina van Hoven
(Kinderkoor)
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!
We heten welkom:
 Marleen Ronner (Zondagsschool)
 Anne Wesselink (Zondagsschool)
 Henk van der Ree (19+ 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
(Tienerclub Joy)
Het is ons gebed dat de overige vacatures ook spoedig ingevuld zullen worden.
Iets voor jou? Laat het ons weten!
Opening winterwerk
D.V. zondag 19 september 2021 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 18 september is er een fietstocht gepland.
Vergelijkbaar met afgelopen jaar, maar toch net even anders. We hopen elkaar
hiermee toch weer te mogen ontmoeten.
Jaarthema 2021-2022
Met een nieuw seizoen volgt ook weer een nieuw HGJB-jaarthema. Het
jaarthema voor seizoen 2021-2022 is: ‘Geloven is doen!’ '. Na een seizoen waarin
het jaarthema ‘Goed om te horen!’ was, is het passend om vervolgens te
benadrukken dat het niet bij horen kan blijven en dat wat we vanuit Gods Woord
horen, moet leiden tot doen! Op de site van de HGJB vinden jullie alle
achtergrondinformatie.
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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:
Doop

Bovenbouw
crèche
3-4 jaar

Zondagsschool
4–9 jaar

Kinder
catechese
10- 11 jaar

Tiener
catechese
12-15 jaar

Jongeren
catechese
16-18 jaar

19+
catechese
19-25 jaar

Geloofsbelijdenis

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.

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:
Coördinatie:

Op dit moment zijn er geen kinderen die deelnemen
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:
Leiding:

Zondag 14.30 - 15.30 uur (wekelijks vanaf 19 september)
Groep 1, 2+3:
Annemarie de Ruijter, Anne Wesselink &
Gerrinda de Ruijter
Groep 4, 5+6: Wieger van der Vaart, Marleen Ronner &
Annelot van der Vaart
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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:
Leiding:

Zondag 14.30 - 15.30 uur (wekelijks vanaf 19 september)
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:
Catecheseteam:

Maandag 19.00 – 19.45 uur (wekelijks vanaf 20 september)
Ds. B.M. van den Bosch, Ernst Jan Langerak
Marjan van Butselaar, Rick Smaling en Jan ter Maaten
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:
Catecheseteam:

Maandag 20.30 – 21.15 uur (wekelijks vanaf 20 september)
Ds B.M. van den Bosch, Sjaak van der Mel,
Tera Voorwinden en Corine van der Vaart.

19+ catechese
Beste jongeren van 19 jaar en ouder,
We hopen dat je, wanneer je de Follow-Me-Nextcatechese hebt doorlopen, nog
meer wilt leren over God, de kerk, het geloof of over jezelf. Daarvoor ben je
behalve op de belijdeniscatechese (zie info hierover elders in deze KerkKlanken),
welkom op de 19-pluscatechese. Ook als je nog niet eerder catechese hebt
gevolgd, ben je trouwens van harte welkom. We willen graag met jou en andere
jongeren in gesprek over God, de Bijbel, geloof en kerk. Uiteraard is er veel ruimte
voor je eigen vragen en ideeën.
De bijeenkomsten zijn op zondag, ’s avonds aansluitend aan de kerkdienst. Vanaf
kwart over acht staat de koffie met…klaar. Als je na afloop nog zin hebt om wat
te drinken met elkaar hoef je niet per se om 21.30 uur weg.
Vanwege de huidige coronamaatregelen en adviezen, is het helaas nog niet
helemaal duidelijk hoe en waar we dit seizoen gaan starten. Maar als het je wat
lijkt om met andere jongeren en met ons verder te praten, meld je dan gerust
vast aan (tera@ar-voorwinden.nl). We kunnen je dan toevoegen aan de
groepsapp en verder informeren als we van start gaan. Als leiding kijken we
ernaar uit jou te ontmoeten.
Justin de Jong, Henk van der Ree, Dirk Zuijderduijn
René en Tera Voorwinden (06-51626184)
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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 vieren 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 23 september om 20.00 uur in de pastorie.
Heb je belangstelling dan heel graag van tevoren een mailtje naar
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:

Onderbouw
crèche
0-3 jaar

Kinderkoor
4–12 jaar

Kinder
clubs
8- 11 jaar

Tiener
clubs
12-15 jaar

Jeugdvereniging
16-25 jaar

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 krijgen in
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
Coördinatie:

Zondagmorgen tijdens kerkdienst (wekelijks)
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 maandagmiddag 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”
Bestuur:

Marja van Vliet, Annemieke Langelaar en Jacolien van Dijk
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Kinder- en tienerclubs
 Jongensclub David (groep 5+6 basisschool):
Tijd:
Donderdag 18.45 – 20.00 uur
Leiding:
Justin de Jong en Gertjan Veldhuizen


Meisjesclub Mirjam I (groep 5+6 basisschool):
Tijd:
Donderdag 18.45 – 20.00 uur
Leiding:
Greta Kamphof, Wilma de Regt en
Lida Bakker



Jongensclub Daniël (groep 7+8 basisschool):
Tijd:
Donderdag 19.00 – 20.15 uur
Leiding:
Harold Langeberg, 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
Leiding:
Anouk van der Veen en Joep de Jong.



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

Clubdata seizoen 20-21
De exacte clubdata voor komend seizoen zijn op dit moment nog niet bekend voor Joy & Manna. Deze
worden nog gecommuniceerd. De tijden/momenten zijn wel bekend en hiervoor ook vermeld.
Planning clubavonden seizoen 2021-2022
club Mirjam 1 en David en Mirjam 2 en Daniël
We slaan de clubavonden in de schoolvakanties over en tellen daarna weer door.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
CLUB
sept
MIRJAM 1

Okt

18 t/m 22 oktober 2021
27 dec. t/m 7 jan. 2022
28 feb. t/m 4 mrt. 2022
18 en 19 apr. 2022
Nov
dec

Jan

febr

mrt

April

23

7, 28

11, 25

9

13, 27

10, 24

17, 31

-

30

14

4 , 18

2, 16

20

3, 17

10, 24

7

DAVID
MIRJAM 2
DANIËL
Dankdag 3 november 2021
Biddag

9 maart 2022
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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

Coördinator:

JV-Bestuur:

Arno de Haan en Annelies Rietveld (voorzitters)
Timon de Ruijter, Anita van Essen, Gerben Langerak,
Remco in 't Veld en Leonie de Regt

1e JV avond:

Wordt gecommuniceerd door het JV-bestuur.

vacature

De zondagse eredienst is een dienst voor heel de gemeente, jong en oud. Allerlei draden van gemeentezijn 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 is besloten om een jaarrooster op te stellen voor de jeugddiensten. De
jeugd wil elkaar graag ontmoeten en waar is dat mooier dan in de kerk.
Een vooraf bekend rooster helpt bij een goede voorbereiding en
voortgang van de diensten.
Nadere informatie over het wat en wanneer van de diensten volgt als het
rooster bekend is.
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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 jongeren
 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.

15

Fietstocht Opening Winterwerk
D.V. zondag 19 september 2021 is de opening van het winterwerk. Helaas kan dit nog
steeds niet plaatsvinden op de gebruikelijke manier omdat elkaar ontmoeten erg lastig
is door corona.
Op zaterdag 18 september is er een
fietstocht gepland. Vergelijkbaar
met afgelopen jaar maar toch net
anders. We hopen elkaar hiermee
weer te mogen ontmoeten.
De fietstocht start vanaf de
Kerk/Wingerd tussen 12:00 en
13:00 uur. Er is een lange (2+ uur)
en een kortere (1½ uur) route.
Ter plekke krijgt u aanvullende informatie over de route mee. Ook zijn er tussendoor
een aantal opdrachten voor de kinderen (en jeugdigen van geest) om uiteindelijk een
cijferslot te kunnen kraken.
We zien ernaar uit om elkaar zo toch weer te ontmoeten!
Een hartelijke groet van de Jeugdraad

16

Bible@home
Onze kring bestaat uit een groep diverse 30 en 40+ers die, doordat we al meerdere jaren bij
elkaar zijn, elkaar goed zijn leren kennen, waarderen, bemoedigen en proberen naar elkaar om
te zien.
We komen om de week op dinsdagavond bij elkaar. Voorheen wisselend bij
iemand thuis en het afgelopen jaar vaak online en als het kon, in De
Wingerd.
We behandelen momenteel het boek: ‘Dit is mijn lichaam. De kracht van
samen geloven in een verbrokkelde samenleving’.
We zitten niet vast aan een bepaalde serie bijbelstudies, maar kiezen met
elkaar welke we gaan behandelen. Voel je van harte welkom om je aan te
sluiten en/of een avondje sfeer te komen proeven!’
Bij interesse, stuur een mailtje naar: gerdinabouman@hotmail.com

Gemeente Bijbelkring
Op de Gemeente Bijbelkring lezen we samen een Bijbelboek door. Met elkaar proberen
we erachter te komen wat er staat en wat dat ons te zeggen heeft. Als korte toelichting
bij het Bijbelgedeelte dat we lezen gebruiken we materiaal van ‘Wat zegt de Bijbel?’
De inleiding op de avond wordt verzorgd door ds. B.M. van den Bosch.
Vorig seizoen hebben we een begin gemaakt met het lezen van enkele kleine profeten,
te weten Habakuk, Zefanja en Hosea. Noodgedwongen moesten we onze bijeenkomsten
al snel afbreken. Het is de bedoeling dat we hier dit seizoen mee doorgaan.
We komen driewekelijks bij elkaar in De Wingerd, waarbij we rekening houden met de
huidige maatregelen wat betreft het houden van afstand.
In dit najaar zijn de volgende data gepland (onder voorbehoud):
Dinsdag 5 oktober, 26 oktober, 16 november, 7 december.
Dit is nog even afhankelijk van de mogelijkheden in De Wingerd.
Van harte welkom om met ons de Bijbel te lezen.
Voor informatie en aanmelding: ds. B.M. van den Bosch, bmvandenbosch@gmail.com,
0348-412110.
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Jonge lidmatenkring
Ben je jong of voel je je jong? Van harte welkom op de jonge lidmatenkring!
Onder normale omstandigheden komen we een keer in de twee/drie weken bij elkaar.
Voor dit seizoen is dat nog niet ingedeeld.
Als je graag mee zou willen doen met onze kring, voel je welkom! Stuur in dat geval een
mailtje naar jantermaaten92@gmail.com of bel met 06-12338243.

De Ouderenkring
Inmiddels zijn we een jaar verder van september 2020 naar september 2021.
Corona is nog steeds om ons heen aanwezig…..en de maatregelen van regeringswege
ook! Daarom kunnen we als Ouderenkring nog niet beginnen in dit nieuwe seizoen,
zolang de anderhalve meter gehandhaafd blijft.
We wachten op de nieuwe berichten van de regering deze maand en bekijken het weer
opnieuw. We houden u op de hoogte!
Ontvang een hartelijke groet van,
Ds. B.M. van den Bosch
Dhr. A. de Lange
Annemarie Langenberg

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 God ons persoonlijk te vertellen heeft.
Vervolgens proberen we Gods woord toe te passen op de praktijk van alledag. We willen
van elkaar leren en zo met elkaar groeien in ons geloof.
We komen 1x in de twee weken op woensdagavond bij elkaar in De Wingerd (Ipv thuis
bij de kringleden ivm Corona). 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
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Vrouwenkring Rivka
Dag vrouwen van Linschoten en omgeving,
Het komende winterseizoen willen we ook weer gaan starten met vrouwenkring Rivka.
Ook dit seizoen is alles nog onzeker door de corona, maar toch willen we wel wat
activiteiten onder voorbehoud plannen.
Onze kring Rivka is bedoeld voor alle vrouwen uit de gemeente. Het is heel mooi om
met vrouwen van alle leeftijden elkaar te ontmoeten, te zingen en Bijbel te lezen en zo
in gesprek te komen om elkaar te bemoedigen en tot zegen te zijn.
Vind jij dit ook en lijkt het je leuk om meer over onze kring te weten? Kom gerust eens
een avond kijken en weet je van harte welkom!
We komen ongeveer eens in de 3 weken bij elkaar op de dinsdagavond in de Wingerd. De
avonden hebben iedere keer weer een andere invulling. We hebben avonden waarop we
een Bijbelstudie doen, creatieve avonden en we vieren het Kerstfeest en Pasen met
elkaar. Ook nodigen we zo af en toe een spreekster uit.
Voor de eerste periode van dit seizoen zijn de volgende data gereserveerd: 21 september
(ledenvergadering en gezellig samenzijn), 12 oktober (Bijbelstudie), 16 november (crea
avond) en 14 december (Kerstviering)
De avonden beginnen om 20.00 uur en de koffie staat vanaf 19.45 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

De ontdekkenkring
Afgelopen seizoen hebben we als groep het Evangelie van Lucas doorgewerkt. Die studie
is afgerond.
Er is nog geen besluit genomen, wat ons volgende onderwerp zal zijn. In september
hopen we weer te starten met onze bijbelstudieavonden.
Voor informatie kan er gebeld worden naar Sjef Verkerk, 0627616040
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Kerkgeschiedeniskring Linschoten en omgeving
Wat geloven we precies en hoe willen we dat in deze tijd vormgeven? Vragen die de kerk
zich vanaf het begin heeft gesteld en waar ze – ook met
het oog op de komende generaties – over na moet blijven
denken. Daar kan de geschiedenis zeker bij helpen! Als je
verdieping zoekt en je je bezinnen wilt op je wortels: weet
je welkom op de kerkgeschiedeniskring. We komen zes
keer per seizoen bijeen om teksten te lezen en te
bespreken uit de eeuwenlange traditie van de kerk.
We willen komend seizoen weer een start maken met
teksten uit de eerste eeuwen (0-500, de Oudheid). In deze
eeuwen werd het fundament gelegd voor wat de kerk nog
steeds is en gelooft. Zo denken we na over het ontstaan
van de Bijbel, vervolgingen, de betekenis van kloosters
voor onze beschaving en de invloed van kerkvader
Augustinus tot op de dag van vandaag. En nog heel veel
meer. Als je na wilt denken over: waarom geloven we wat
we geloven en doen we de dingen zoals we ze doen, dan is
de kring iets voor jou.
Elke bijeenkomst begint met een (met beeldmateriaal afgewisselde) inleiding over de
periode uit de geschiedenis die aan de beurt is. Na een pauze bespreken we korte
bronteksten uit die periode. De teksten worden tevoren toegestuurd (zo’n 15 pagina’s
totaal per keer).
De eerste bijeenkomst is gepland op woensdag 29 september om 20.00 uur in De
Wingerd. Als je geïnteresseerd bent en je aanmeldt via tera@ar-voorwinden.nl krijg je
tevoren teksten toegestuurd. Aanmelden is daarnaast nodig vanwege de
coronamaatregelen. Ook voor meer info: bel of mail gerust (0651626184).
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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 waarbij zij getraind zijn in begeleiden. Actief luisteren is
hierbij een belangrijk onderdeel. 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. 0348460643, Marike de Vries, tel. 06-51828166, Hannie de With, tel. 06-10803740
Contactpersoon kerkenraad (Coördinator PPT): Justin de Jong, tel. 0348-480618
Of mailen: PPT@Hervormdlinschoten.nl

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
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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

Voor de kinderen
Je komt in dit blad overal sterretjes tegen. Hierop staat een letter. Verzamel alle letters en ontdek welk
woord er nu ontstaat. Heb je het woord gevonden? Mail dit naar kerkklanken@hervormdlinschoten. Dan
is er een presentje voor je.
Ik zal je een beetje helpen: het is een woord van 10 letters. Weet jij het?
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Tentdagen Linschoten
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Gezellige tiener(mid)dag
Zaterdagmiddag 28 augustus was het een
drukte van jewelste bij familie De Jonge aan
de Korte Linschoten Oostzijde 9. Daar
verzamelden zich om half twee 16
enthousiaste tieners en 4 leiding, die zich
af en toe ook nog wel tiener voelden ;). Ze
stonden allemaal te popelen om in de kano’s
te stappen, natuurlijk al met genoeg plannen
om zichzelf en anderen nat te maken.
Het was heel goed om elkaar weer te ontmoeten deze dag, hoewel dat voor sommigen
vast ook wel een beetje spannend was. Met veel plezier en meer of minder ervaring
gingen we op weg naar Woerden.
Onderweg was er veel wind, maar als je hard ‘Berend Botje’ zingt, dan heb je daar
geen last van ;). Eenmaal in Woerden was het verschil tussen de eerste en de laatste
kano wel een half uur, maar dat drukte de pret niet en ook de behoefte aan een
lekker ijsje niet.
Daar hebben we dan ook heerlijk van genoten. De terugweg hadden we wind mee, maar
duurde plots langer dan gedacht. Eén van de tieners, die inmiddels te oud is om mee te
gaan, had opdracht gegeven om Juriën in het water te gooien. Daar wilden anderen
natuurlijk wel aan meewerken en zo werd zijn kano omgegooid.
Missie geslaagd, ware het niet dat hij inmiddels overgestapt was in een andere kano om
een helpende hand te bieden en
dus keurig droog aankwam .
Nadat iedereen na het kanoën
droge
kleren
aan
had
getrokken zijn we bij fam.
Verweij gaan eten:. Patat en
broodjes hamburger, dat gaat
er wel in na zo’n middag!
De leiding had allerlei dingen
voor vermaak bedacht, maar
niets
zo
effectief
en
rustgevend als 7 kleine puppy’s,
die deze korte avond zoveel aandacht kregen dat ze vast lekker hebben geslapen (net
als alle tieners denken we zo).
Bij het eten mochten we er met elkaar dankbaar voor zijn dat we op deze manier
weer bij elkaar mochten komen na zo lange tijd elkaar niet gezien te hebben. Dat was
heel fijn en we hopen dat we elkaar dit jaar vaker mogen zien.
Groetjes,
De leiding van ‘tienerkamp’ Grianne Verweij, Warno Ruting en Annemarie de Ruijter
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Mini interview met Ivan
Nieuwenhuizen
Wat heb je gedaan?
Met een grote groep tieners van 12 t/m
16 jaar gingen we kanoën en daarna eten
bij Max Verweij en zijn familie. Ik ging op
de fiets naar Linschoten, samen met
Koen. Ik had er erg veel zin in. We
vertrokken bij kano verhuur de Jonge
in Linschoten. We gingen kanoën naar
Woerden, daar gingen we een ijsje eten.
Ivan, waar heb je het hardst om moeten
lachen?
Ik zat met Koen in een sportieve kano en we waren best wel snel, we hadden bijna
iedereen ingehaald behalve vier meiden, die lagen dwars en we konden er niet om heen.
Daardoor gingen wij door de brandnetels, en zij botsen tegen een andere boot. Ook
was er nog 1 kano omgekieperd, ik heb het niet gezien, maar moest er wel om lachen
toen ik dat later hoorde.
Wat heb je gegeten?
Lekkere friet en broodjes hamburger. Voor
en na het eten gingen we ook nog voetballen,
dat was erg leuk. Iemand schoot nog de bal
op het dak, en die moest zelf de bal halen,
dat was erg grappig. Ook waren er hondjes,
heel schattige puppy’s. Er waren maar liefst
iets van 10 puppy’s.
Je ging nu voor de eerste keer mee, zou je
volg keer weer gaan? Ja zeker weten.
Zeker als we weer gaan kanoën, en dan
neem ik graag een vriendje mee.
Wat vond je ervan dat er ook oudere tieners waren?
Ik vond het ook leuk om met oudere tieners te praten, om verhalen te horen over
het Kalsbeek waar ik naar toe ga straks.
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Nieuws van Martin en Marleen
Eind juni ontvingen we een reactie van Martin en Marleen over onze bloemenactie voor hun werk.
Dank jullie wel voor deze mooie actie! Fijn ook dat de gemeenteleden enthousiast hebben gereageerd.
We maken gelijk van de gelegenheid gebruik om een korte update te geven vanuit Rwanda:
In tegenstelling tot Nederland stijgen de coronagevallen hier enorm. In 3 weken tijd van rond de 50
positieve tests per dag naar meer dan 800 gisteren.
In de afgelopen 2 weken zijn de maatregelen daarom al 2x verscherpt. Vanaf vandaag begint de
avondklok om 19:00 uur en mogen we de stad niet meer uit. Alle disctritsgrenzen zijn dicht. Tot vandaag
konden we ook nog trainingen geven, maar dat is nu ook over. Kerkdiensten mogen met nog maximaal
30% bezetting.
De oorzaak van de stijging ligt voor een deel bij de vulkaanuitbraak in Congo, net over de grens met
Rwanda. Veel Congolezen zijn naar Rwanda gevlucht en hebben het virus meegenomen. Daarnaast zal
ook de Delta-variant wel een rol spelen. Een andere factor is, dat men zich niet echt houdt aan de
maatregelen.
In tegenstelling tot Nederland zijn hier maar weinig vaccins beschikbaar. Iets van 3,2% is op dit moment
volledig ingeënt, wij gelukkig ook.
De laatste tijd hebben we veel met de tieners kunnen doen en ook het andere werk kon redelijk goed
doorgaan. Vanaf vandaag ligt alles weer voor een groot gedeelte stil. Bid dat de aantallen weer gaan
dalen en er vaccins voor Rwanda (en heel Afrika) beschikbaar komen. Bij dalende aantallen positieve tests
kunnen we hopelijk ons werk weer doen.
Hartelijke groet, ook aan de gemeenteleden!
Marleen en Martin
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Opname kerkdienst
29 juli 2021
Vandaag heb ik (Martin) de diensten voor aanstaande zondag opgenomen. Het maken van de
uiteindelijke video's kost nog een dag. Zaterdag is echter dag 15 van de lockdown, dus zondag zijn er
mogelijk weer diensten. We hopen en bidden dat er zondag weer diensten mogelijk zijn, maar of dat zo
is? We wachten de mededeling van de overheid maar niet af en we zorgen dat alles zondag klaar staat op
YouTube.
Einde lockdown
31 juli 2021
Totale lockdown 3.0: dag 15/15: De laatste dag
Gisteravond kwam de mededeling dat de lockdown niet verlengd wordt. Dat wil niet zeggen dat het
opnemen van de kerkdiensten voor niets was. Kerken blijven gesloten. De avondklok blijft: Om vijf uur
gaan de winkels dicht en om 6 uur moet iedereen thuis zijn. Thuiswerken blijft de norm. We kunnen wel
ons fietsrondje weer doen om de conditie op peil te houden. Mocht onze fiets het even niet doen, dan
kunnen we zelfs van city-bikes gebruikmaken.
Goede Doelen Markt
Voorzichtig zijn we weer begonnen met het
organiseren van de Goede Doelen Markt.
Zoals het er nu naar uit ziet gaat deze door
met mogelijk wat aanpassingen die op dat
moment vereist zijn. De datum die u alvast
kan noteren in uw agenda is D.V. zaterdag
20 november. Komende weken wordt u
hierover nog nader geïnformeerd.

GZB-dagboekjes 2022 ‘Een handvol koren’
Het nieuwe dagboek is uit! Voor € 12,95 krijgt u een jaar lang twee
overdenkingen per dag aangeboden: één voor jongeren of om als
gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning.
En met de aanschaf steunt u ook 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.
Wilt u dit jaar ook (weer) een exemplaar ontvangen? U kunt deze
bestellen door een mail te sturen naar
zchervormdegemeentelinschoten@gmail.com.
Of bellen naar Cora Nap: 06-23030977
Met vriendelijke groet van de zendingscommissie,
Hans van Butselaar (voorzitter), tel. 433890
Arnoud Bosse (secretaris), tel.795033
Corna Nap (penningmeester), tel. 06-23030977
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Nieuws van World Servants

Beste gemeenteleden,
Op 6 augustus was het eindelijk zover. De World Servants groep mocht naar Kampen afreizen
om te gaan werken aan het project bij Jaap en Gea van Het 8ste werk. Nadat we daar onze
slaapplekken gereed hadden gemaakt, kon het harde werken beginnen. We hebben erg veel
werk mogen en kunnen verzetten in de week dat we daar waren. Zo is er een vlonder gebouwd,
is de tuin volledig opgeknapt, is er een hele stacaravan geschilderd en is er een rustbankje
rondom een boom gemaakt.
Naast het harde werken was er veel tijd voor gezelligheid. Er is veel gevolleybald, we hebben
met z’n allen 30 seconds gedaan en we hebben geminigolft door Kampen heen. Tijdens deze
week hebben we ook ontmoetingen gehad met mensen die leven aan de rand van de
samenleving, wat diepe indruk heeft gemaakt op de deelnemers. Met elkaar hebben we een
mooie tijd gehad en zijn we in Kampen echt tot zegen geweest. We kijken terug op een goede
week met onvergetelijke ontmoetingen. Iedereen die hieraan bij heeft mogen dragen, nogmaals
heel hartelijk bedankt!
Ook in Kanolo in Zambia, waar we oorspronkelijk naartoe zouden gaan, hebben ze niet stil
gezeten. De lerarenwoning en het schoolgebouw wat we zouden bouwen en opknappen samen
met de bevolking, zijn nu door hen en de plaatselijke ondernemers afgebouwd en opgeknapt. Dit
alles kon ook verwezenlijkt worden door het geld wat we de afgelopen twee jaar ingezameld
hebben. Mooi dat er zo twee verschillende projecten uitgevoerd mochten worden.
Wilt u meer lezen of zien van het project?
Kijk dan even op
www.worldservants.nl/NL1921 voor blogs
en foto’s. Daar kunt u ook meer lezen en
zien over het werk dat Jaap en Gea
verrichten bij Stichting het 8ste werk.
Met vriendelijke groetjes,
World Servants groep Linschoten:
Annelot, Ernst Jan, Gerben, Gerda,
Hannah, Jochem, Jonah, Leanne, Marten,
Merel, Marjan, Mike, Nick, Rebecca, Rob,
Sander, Teus, Thijmen en Timon.
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Van de redactie
Hierbij ook alvast de geplande inleverdata en verschijningsdata van KerkKlanken
komend seizoen:
Inleverdatum
Za 23 oktober
Za 11 december
Za 19 februari
Za 16 april
Za 18 juni
Za 3 september

Verschijningsdatum
Zo 31 oktober
Zo 19 december
Zo 27 februari 2022
Zo 24 april
Zo 26 juni
Zo 11 september

Over periode
November en december
Januari en februari
Maart en april
Mei en juni
Juli t/m medio september
Medio september en oktober (bewaarnummer)

Koffiedrinken na de dienst
Tot nader bericht zal er geen koffiedrinken na de dienst zijn.
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Groene column duurzame relaties
Het zal je niet ontgaan zijn in de afgelopen maand,
het klimaat is vaker in het nieuws dan ooit. Het VNrapport is verschenen. De kranten kopten met ‘dit
moet een keerpunt zijn’ of ‘ zorgelijk’ of ‘harde
waarschuwing’. Heb je deze krantenkoppen gemist?
Dan heb je ongetwijfeld gehoord over bosbranden en
overstromingen in Limburg en buurlanden. Al dit
nieuws grijpt mij soms behoorlijk aan, maar dan mag ik terugdenken aan de hoop die er is in de
wederkomst van Jezus. Op een dag wordt het weer mooi. Maar tot die dag, zullen we toch echt
iets MOETEN DOEN!
Duurzaamheid is een thema dat veel facetten kent. De Verenigde Naties
hebben maar liefst 17 duurzame doelen geformuleerd1, en hierin worden ook
duurzame relaties benoemd. Als christen zou ons dit zeker moeten
aanspreken; ‘naastenliefde’ en ‘duurzame relaties’ liggen heel dicht bij
elkaar. Ik denk dat naastenliefde verweven zit in duurzame relaties.
Maar hoe geef je nu ‘duurzame relaties’ concreet vorm? Een paar
voorbeelden;
1.

Wees eerlijk en oprecht in je vriendschappen. Wees er écht voor elkaar op het moment dat je
elkaar nodig hebt. Klinkt vanzelfsprekend, hè? Maar helaas zijn niet alle vriendschappen zo
puur. Ga eens te rade met wie jij in contact staat. Zet jij jouw vriend(in) op de eerste plek, of
draait de vriendschap om je eigen eer?
2. Heb oog voor elkaar als gemeenteleden. God wil dat wij ook in onze gemeente duurzaam met
elkaar omgaan, vol liefde en écht op elkaar betrokken. Alleen zo kan een gemeente een lange
levensduur hebben als de liefde van Jezus zichtbaar wordt in onze relaties.
3. Laat rechtvaardigheid doorschitteren in de aankopen die je doet. Koop eerlijke producten.
Fairtrade koffie, bananen, chocolade, wijn, etc. zijn mooie voorbeelden die we kennen. Wees
eens bereid om iets meer aan je boodschappen te besteden, als je mag weten dat de
boer/producent dan ook een eerlijke boterham verdient, dat doet recht! Koop rechtstreeks van
de boer, de app ‘Lekkerder’ helpt je aan adressen dichtbij.
4. Verdiep je eens waar de producten vandaan komen.
o Er komen enorm veel producten uit China. Heb je je wel eens afgevraagd onder welke
omstandigheden deze producten geproduceerd worden? Het milieu heeft het dan nogal
eens zwaar te verduren, maar ook de mensen in de fabrieken maken lange dagen voor
weinig loon. Waarom? Omdat wij goedkope producten willen kopen. Kijktip is de
Prijsvechter, te kijken via NPOStart.nl.
o Heb je je wel eens afgevraagd waar je boeket bloemen vandaan
komt? Rozen worden veelal in Afrika gekweekt. Waarom? Omdat het
daar goedkoper is dan hier in ons Westland. In de vakantie heb ik
het boek ‘Hoe handel ik eerlijk’ van Matthias Olthaar gelezen. Echt
een aanrader! Leest makkelijk en opent je ogen. Wist je dat … er 7
liter water nodig is voor 1 roos? … er in Afrika grote kassen uit de
grond gestampt zijn die al het water gebruiken van de kleinere
boeren? … dat er ook veel gif gebruikt wordt, met
gezondheidsproblemen voor de lokale bevolking tot gevolg? … dat
je zelfs fairtrade rozen uit Afrika beter niet kan kopen? Dit boek is
een voorbeeldverhaal over de roos, maar is van toepassing op zo veel. Het is vaak
moeilijk te weten onder welke omstandigheden iets geproduceerd is. De oplossing;
koop producten die in Nederland geproduceerd zijn.
En begrijp me goed, de keuzes die we moeten maken bij een duurzame levensstijl, zijn niet altijd
makkelijk. Het kost tijd om dingen uit te zoeken. Ook grijpen we nog wel eens een ‘verkeerd’
product. Geeft niet, een duurzamere levensstijl krijg je met vallen en opstaan. Vraag God om raad
bij je wandel én handel!
Groene groeten, Catharina Nieuwenhuizen
1 unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
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Dorcas voedselactie 2021
Al vele jaren vindt in Linschoten de voedselactie van Dorcas plaats. Vorig jaar heeft
deze door Corona niet plaats kunnen vinden. Wel zijn er QR codes verspreid voor
producten in de kerkbladen. Hierdoor is er veel geld opgehaald.
Dorcas heeft voor een nieuwe opzet gekozen die ook in de supermarkt plaats kan
vinden. Helaas, hebben wij door onze persoonlijke situatie, moeten besluiten deze
actie dit jaar niet te coördineren. En helaas hebben we ook geen vervanger kunnen
vinden en daarom gaat de voedselactie dit jaar niet door. Mocht u dit lezen en
geraakt worden, neem dan met ons contact op, dan kunnen we u in contact brengen
met Dorcas.
We hopen wel in de volgende KerkKlanken de QR codes te kunnen publiceren. U kunt
ook altijd via www.dorcas.nl/voedselactie een voedselpakket doneren.
Voor wie is de voedselactie?
De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Sneeuw zorgt
ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal
niemand. Een voedselpakket is meer dan welkom. Dit jaar zamelt Dorcas geld in om in
de landen zelf de pakketten te kopen. Dorcas brengt ze zo snel mogelijk bij de
allerarmsten. Het geeft hen hoop te weten dat er mensen om hen geven.
Ook nu vragen wij u de actie in gebed te brengen en te geven!
Groet van Aart-Jan en Pauline Plaisier (06-82799669)
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De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 31 oktober. Deze zal gelden voor de maanden
november-december. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 23 oktober. Dit kan per
mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19.
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15-sep
16-sep
18-sep
19-sep
19-sep
20-sep
20-sep
21-sep
23-sep
29-sep
5-okt
12-okt
13-okt
21-okt
23-okt
26-okt

Kerkenraadsvergadering
Collectemuntenverkoop
Fietstocht Opening Winterwerk
Opening Winterwerk
Start zondagsschool Samuël
Start kinderkoor Emanuel
Start catechese
Vrouwenkring Rivka
Inloopavond belijdeniscatechese
Kerkgeschiendeniskring
Gemeente BijbelKring
Vrouwenkring Rivka
Kerkenraadsvergadering
Collectemuntenverkoop
Kopij KerkKlanken
Gemeente BijbelKring

19.45 u
20.00-20.30 u
12.00 u - 13.00 u
09.30 u
14.30 u
16.15 u
19.00 u en 20.30 u
20.00 u
20.00 u
20.00 u
20.00 u
20.00 u
19.45 u
20.00-20.30 u
20.00 u

Vaste terugkerende (winter)activiteiten (voor de clubs, zie het schema op pag. 13)
Zondagsschool Samuel
Meisjesclub Mirjam 1
Jongensclub David
Meisjesclub Mirjam 2
Jongensclub Daniël
Tienerclub Joy
Tienerclub Manna
Tienercatechese
Jongerencatechese
Jeugdvereniging NIEK
Kinderkoor Emanuel

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
vanaf groep 2

zondag
zie pagina 13
zie pagina 13
zie pagina 13
zie pagina 13
data nog niet bekend
data nog niet bekend
maandag
maandag
zondag – om de week
maandag
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14.30 tot 15.30 u
18.45 tot 20.00 u
18.45 tot 20.00 u
19.00 tot 20.15 u
19.00 tot 20.15 u
19.30 tot 21.00 u
19.30 tot 21.00 u
19.00 tot 20.00 u
20.30 tot 21.30 u
vanaf ca 20.00 u
16.15 tot 17.00 u

