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3 november

Dankdag
15.00 u Ds. B.M. van den Bosch
19.30 u Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. Uitgang: Onderhoud gebouwen

K
K

7 november

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch
18.30 u Ds. P. Baas - Zoetermeer

1. Kerk en Eredienst
2. GZB najaarszending deelgenoten
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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14 november

09.30 u Ds. A.B. van Campen - Hazerswoude
17.00 u Ds. B.M. van den Bosch

1. Bijstand Pastoraat
2. Vakantiereizen anders begaafden
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

K
D
K

1. Kerk en Eredienst
2. Dagboekjes Ouderen
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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1. Kerk en Eredienst
2. IZB
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
Kelken H.A. en uitgang 's morgens: SDOK
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dienst andersbegaafden

21 november

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch
voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 u Ds. A.J. Sonneveld - Lopik
28 november

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

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

5 december

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch
18.30 u Ds. G.M. van Meijeren - Zeist

1. Diaconie
2. Bijstand Pastoraat
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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12 december

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch
18:30 u Ds. R.R. Eisinga - Gorinchem

1. Kerk en Eredienst
2. De Wingerd
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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19 december

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch

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

K
D
K

1. Kerk en Eredienst
2. ZOA
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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1. Kerk en Eredienst
2. De Herberg
3. Uitgang: GZB
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1. Diaconie
2. Plaatselijk jeugdwerk
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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bediening Heilige Doop onder voorbehoud

18.30 u Ds. J. de Wit - Jaarsveld

25 december

26 december

31 december

Eerste Kerstdag
09.30 u Ds. B.M. van den Bosch

Tweede Kerstdag
09.30 u Ds. B.M. van den Bosch/kerstfeestviering
18.30 u Ds. A. Vastenhoud - Dinteloord
Oudjaar
19.30 u Ds. B.M. van den Bosch

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 november en december hopen de volgende gemeenteleden hun
verjaardag te gedenken. Stuurt u hen een kaartje?

De verjaardagskalender is alleen in de papieren versie beschikbaar. U kunt deze
opvragen bij kerkklanken@hervormdlinschoten.

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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Uw goede wensen voor Kerst en Nieuwjaar kunt u ook naar onderstaande personen
sturen.
De kerst- en nieuwjaarswensen zijn alleen in de papieren versie beschikbaar. U kunt
deze opvragen bij kerkklanken@hervormdlinschoten.
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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.

Erediensten
De erediensten zijn bij uitstek de plaats waar de gemeente van Christus elkaar
ontmoet onder de bediening van Woord en Sacrament. We zijn blij en dankbaar
dat we weer met velen de erediensten kunnen bezoeken.
Tijdens de avonddiensten hanteren we (voorlopig) nog de 1.5 meter voor
diegenen die daar prijs op stellen. Hiervoor is nog steeds aanmelding nodig.
We hopen van harte dat u zich al weer hebt aangemeld bij de commissie
kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl om naar de kerk te komen. Laten we
elkaar ook steeds weer aansporen om de erediensten te bezoeken!
De gemeente is het Lichaam van Christus en is een eenheid!

Verkiezing ambtsdragers
De kerkenraad heeft een aantal weken geleden de namen ontvangen voor de
vacatures van twee wijkouderlingen. Dank hiervoor! Het meeleven van
gemeenteleden wordt door de kerkenraad op prijs gesteld.
Als deze KerkKlanken verschijnt ligt de verkiezing alweer achter de rug. D.V. 28 okt
was de verkiezingsavond. In de kerkenraadsvergadering van 13 oktober zijn de
volgende dubbeltallen opgesteld:




Vacature ouderling Harrie in ’t Veld:
Ard Nieuwenhuizen en Sjaak van der Mel
Vacature ouderling Teus Kok:
Jan ter Maaten en Martijn Kool

We hopen dat spoedig de twee vacatures ingevuld mogen worden.
Zoals u wellicht hebt kunnen lezen in de Bazuin zijn voor de vacatures van
ouderling-scriba Dirk Zuijderduijn, ouderling-kerkrentmeester Corné Oppelaar en
diaken Theo van Vliet geen namen ingediend.
Zij zullen daarom t.z.t. herbevestigd worden in hun ambt. We zijn dankbaar dat deze
broeders onze gemeente willen dienen voor een volgende termijn en wensen hen
daarbij de zegen van onze God.
Als we nieuwe ambtsdragers zullen bevestigen, zullen we ook afscheid nemen van
de broeders Kok en In ’t Veld.
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KerkKlanken
De meesten van u hebben deze KerkKlanken weer als vanouds vanuit de kerk mee
kunnen nemen. Fijn dat we weer enigszins naar ‘het oude normaal’ terug kunnen.
We maken van de gelegenheid gebruik om even stil te staan bij het werk wat elke
keer weer verricht wordt door de redactie van KerkKlanken.
Ook in coronatijden ging het werk door en was er nog de extra taak om te zorgen
dat het bij de mensen thuis terecht kwam.
We zijn Annet van Ballegooijen en anderen die haar hierbij ondersteunden zeer
erkentelijk voor hun inzet en zeggen bij deze hartelijk dank daarvoor.

Namens de kerkenraad,
Dirk Zuijderduijn, scriba

Mannenvereniging Boaz
Mannenvereniging Boaz komt samen op de volgende avonden:
Donderdagavond 4 november, 18 november, 2 december en 16 december. De avonden
starten om 20.00 uur. Welkom!
Met vriendelijke groet,
Teus Verweij

Voor de kinderen
Mail de oplossing naar:
kerkklanken@hervormdlinschoten.nl
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Hervormingsdag
N.a.v. Openbaring 14: 6-7
Wie zich verdiept in de geschiedenis van de uitleg van het
Bijbelboek Openbaring, merkt al snel dat al die beelden,
figuren en getallen uit dit boek in de loop der tijden met de
meest uiteenlopende gebeurtenissen en personen uit de (kerk-)
geschiedenis in verband zijn gebracht.
Het getal 666 uit Openbaring 13:18 is daarvan een bekend (en misschien ook wel) berucht voorbeeld. Dit
getal is vooral gezien als een aanduiding voor de Romeinse keizer Nero. In latere tijd werd de opvatting
populair dat de paus in Rome bedoeld zou zijn. Een opvatting die met name tijdens en na de
kerkhervorming onder protestanten populair werd en soms nog wel aangehangen wordt. Het pausdom was
rond 1500 dan ook in een enorme crisis geraakt en er waren pausen die meer hielden van een heerlijk
werelds leven dan van het welzijn van de kerk. De kerkhervorming kwam niet uit de lucht vallen!
Maar als we dan de naam van Maarten Luther noemen, dan moeten we zeggen dat die naam in Roomse
kringen met evenveel gemak in Openbaring 13: 18 gelezen werd als door de protestanten de naam van de
paus. De protestanten kwamen Maarten Luther ook tegen in het Bijbelboek Openbaring. Zij vonden hem een
hoofdstuk later, in Openbaring 14: 6. Hij zou de engel met het eeuwig Evangelie zijn.
Bij deze tekst moest ik even denken aan predikanten die meerdere diensten op een zondag vervulden en
die vanwege de daarbij benodigde verplaatsingen ‘vliegend Evangelie’ genoemd werden. Dit woord is
inderdaad op meerdere evangeliepredikers toegepast en dus ook op Maarten Luther.
Bij het bestuderen van Openbaring 14 viel me op dat deze woorden in de Lutherse kerken graag op 31
oktober gelezen worden in de herdenkingsdiensten van de Reformatie. Met de keuze van dit
Bijbelgedeelte komt alle aandacht te liggen op de evangelieprediking, die door het optreden van
Maarten Luther een nieuwe krachtige impuls kreeg.
Afgezien van de vraag of je deze engel zomaar kunt vertalen naar Maarten Luther – al ‘vloog’ Luther
Duitsland rond om het Evangelie overal rond te bazuinen -, het is zeker waar dat de kerkhervorming een
preekbeweging is geweest. De Schriftuitleg en de verkondiging van het Evangelie werden naar het
centrum gehaald. Daar draait het om in de kerk!
Het besef was sterk aanwezig dat God zo tot ons komt. Hij laat ons ‘het Woord van Zijn genade’
verkondigen. Dat is het ‘eeuwige Evangelie’. In de Reformatie ging het niet om iets nieuws. Menselijke
inzettingen moesten weggekrabd worden om dat ‘eeuwige Evangelie’ weer te laten glanzen! Eeuwig: dit is
voor tijd en eeuwigheid, hier kan je mee leven en mee sterven! Dit Evangelie raakt nooit verouderd, ook
niet in deze moderne tijden, waarin de mens zich al sterker maakt in zijn verzet tegen de God van de
Bijbel. Juist nu is het de tijd dat dit Evangelie verkondigd wordt! God Zelf zal zorgen dat dat gedaan
wordt.
In de eindtijd zal het Evangelie klinken. Openbaring 14 weet: de tijd kort in en het uur van het oordeel
is nabij. Velen knielen voor de leugens en de afgoden, die de wereld ingehaald worden door de satan en
zijn trawanten, de drie-eenheid van het kwaad, beschreven in Openbaring 12 en 13. De roep van het
Evangelie zal over de wereld schallen als een oproep tot bekering. Nu is het tijd!
Als het oordeel komt, is er maar één weg om vrijspraak te ontvangen: het geloof in Christus en Zijn werk.
Alleen Christus, enkel genade, wist Maarten Luther. En hoe ontvang je Christus en die genade? Door het
Evangelie dat jou verkondigd wordt te geloven. Door overgave. Het Evangelie doet ons knielen.
Wanneer heeft de evangelieprediking het gewenste effect? Wanneer we op de knieën liggen voor deze God
en Vader van onze Heere Jezus Christus. Alle knie zal zich buigen, zal zich ooit moeten buigen. Laten wij
het nu doen en alleen God de eer geven. Dan zijn we ‘hervormd’, als het in ons leven is geworden: Soli Deo
Gloria, alleen God de eer!
B.M. van den Bosch
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Nieuws van Martin en Marleen 't Hart
Wees wijs, wees voorbereid!
Na 3 maanden zijn we als tienergroep weer bij elkaar. Samen lezen we in Mattheüs 25 over de gelijkenis
van de wijze en dwaze bruidsmeisjes. Modeste legt uit dat Jezus deze gelijkenis vertelt om ons op te
roepen om voorbereid te zijn op Zijn terugkomst op deze aarde. Daarna is er in groepen gesproken over
hoe we voorbereid kunnen zijn.
Ook is er nagedacht over een gelijkenis in onze tijd met dezelfde boodschap. Een tiener merkt op dat
als je niet op tijd een bundel koopt voor je smartphone, je belangrijke informatie gaat missen zoals een
bericht dat vandaag de tienergroep weer bij elkaar komt.

In gebed voor een nieuw schooljaar
De laatste twee weken hadden we veel tieners in de zondagse tienerclub. De uitslag van de examens en
het nieuwe schooljaar hield hen bezig. Verschillende gebedspunten werden aangereikt. Heel bijzonder
was dat er gevraagd werd om voor de pastors te bidden. Veel van deze tieners zijn 'pastor' in hun school
en organiseren de bijbelstudies en worship. Één van deze 'pastors' stond op en vroeg of alle
examenkandidaten in het midden van de kring wilden gaan staan.
Vervolgens nam hij het initiatief om voor hen te bidden voor een goede uitslag. De handen werden
zegenend uitgestrekt naar de kandidaten. Inmiddels is de uitslag bekend en mogen ze nog een weekje
extra thuis zijn om een vervolgschool te vinden. Voor de anderen is vandaag het nieuwe schooljaar van
start gegaan. Het zal nog wel zeker een week duren voordat dat iedereen in de schoolbanken zit.
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
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Annulering Goede DoelenMarkt 2021
Helaas(!) hebben we toch moeten besluiten dat de Goede Doelen Markt dit jaar geen doorgang kan
vinden.
Vanuit de Kerkenraad zijn we erop geattendeerd dat de markt valt onder een evenement. En dat we
bezoekers dus bij de ingang moeten gaan controleren op een coronatoegangsbewijs en legitimatie.
Hieraan kunnen en willen we als Zendingscommissie niet voldoen. We hebben nu ook niet de
mogelijkheid om de markt volledig naar buiten te verplaatsen i.v.m. ruimtegebrek (en jaargetijde).
We hopen u volgend jaar weer te kunnen uitnodigen.

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.
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.
Ook ligt er een inkijkexemplaar van het dagboekje met intekenlijst op de lectuurplank in de Wingerd.
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

Lichtjestocht
Samen met het Kruispunt is er dit jaar een lichtjestocht georganiseerd op 17 december.
De poster hiervan vindt u op de achterkant. Wellicht een goed idee om voor uw raam te
hangen?
Hartelijke groet,
Annemarie Stam

Koffiedrinken na de dienst
We zijn blij te kunnen melden dat het koffiedrinken na de dienst ook weer zal
gaan plaatsvinden. Houdt u voor de data de Bazuin in de gaten!
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Dag allemaal,
Jullie zijn gewend om wat eerder iets van ons te horen, maar deze keer wilden we nu laten weten hoe het met ons gaat.
Op dit moment hebben we drie klassen met 10/11 kinderen in de basisschoolleeftijd. We zijn blij dat hier ook kinderen bij
zijn die niet tot onze gemeente behoren. We hopen dat we zo steeds meer kinderen uit het dorp kunnen bereiken.
Dit betekent ook dat er voor uw zoon of dochter nog plek is. We verwelkomen graag nieuwe kinderen en genieten ervan
om ze te leren wie God is en wil zijn voor de kinderen.
We mogen ook vermelden dat het met de (nieuwe) leiding goed gaat. En
niet alleen de leiding, maar ook de kinderen hebben het naar hun zin. Dit
blijkt ook uit het bericht dat we onlangs ontvingen van een van de ouders.
Ze komen (meestal) graag en we kunnen merken dat ze veel leren. Daar
willen we samen met u God voor danken. Wij proberen te zaaien, maar
God laat het groeien en we zijn dankbaar als we zien dat God trouw is aan
Zijn woord, ook onder onze kinderen.
We willen u vragen om het zondagsschoolwerk te (blijven) gedenken in
uw gebeden.
Hartelijke groet,
Zondagsschool “Samuël”; André, Josanne, Annelot, Marleen, Wieger,
Annemarie, Anne en Gerrinda.

Beste gemeente.
Zojuist zijn we moe teruggekomen van een vermoeiend, maar zeer
geslaagd tienerkamp. We mochten met 22 tieners van onze gemeente
en daarbuiten naar Duikse Hoef gaan, een buurtschap bij Loon op
Zand. We hebben gegriezeld, gemountainbiket, gewandeld, gezwommen
en gewoon veel plezier gehad. Het thema was wie God is en hoe we
dat te weten kunnen komen. Een uitgebreid verslag met foto’s
volgt in de volgende uitgave, want nu is het tijd voor ons bed ;).
Hartelijke groet,
Annemarie de Ruijter
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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
wilt bezinnen 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.
Dit seizoen behandelen we opnieuw teksten uit de eerste
eeuwen (0-500 na Chr., de Oudheid). De volgende
bijeenkomsten zijn op woensdag 10 november en woensdag
1 december om 20.00 uur in De Wingerd. We behandelen
onder meer de brief van bisschop Clemens van Rome aan de
gemeente van Korinthe, geschreven rond 96 na Chr. De brief
is interessant omdat hij destijds als 'Heilige Schrift' in de
diensten gelezen werd, dus feitelijk tot de canon van het
Nieuwe Testament behoorde.
Ook vinden we in deze brief de eerste melding van het martelaarschap van Petrus en Paulus. En
natuurlijk tussen de regels door informatie over de vroege christelijke gemeente in Rome. Verder
lezen we een fragment uit de brief van Barnabas geschreven tussen 100 en 130 na Chr.,
toegeschreven aan Paulus’ reisgezel. Ook deze brief werd als gezaghebbende Schrift gelezen in de
samenkomsten.
Op 1 december staan de 3e-eeuwse kerkvaders Tertullianus en Cyprianus centraal; we lezen van hen
tekstfragmenten over make-up bij vrouwen en de doop en een brief (Tertullianus) gericht aan
martelaren in de gevangenis, geschreven om hen te troosten.
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 de genoemde bronteksten uit die
periode. De teksten worden tevoren toegestuurd (zo’n 15 pagina’s totaal per keer).
Als je geïnteresseerd bent en je aanmeldt via tera@ar-voorwinden.nl, krijg je tevoren teksten
toegestuurd. Ook voor meer info: bel of mail gerust (0651626184).
Een hartelijke groet,
Tera
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Groene column ‘Duurzame Decembermaand’
Op de been voor het klimaat. Letterlijk zelfs! In de afgelopen weken heb ik regelmatig berichten in de
krant en in mijn mailbox voorbij zien komen. Hetzij over The Climate Miles, een tocht van Groningen
naar Rotterdam en vandaar door naar Glasgow ofwel de klimaatpelgrimstocht, van Polen naar
Glasgow via Amsterdam. Met elkaar in beweging. Ben jij al in beweging gekomen, ben jij al op de
been? Misschien niet letterlijk aan het wandelen, maar wellicht wel in de stappen die je afgelopen
maanden gezet hebt. Ik hoop het van harte, want er moet écht iets veranderen. We moeten ons
gedrag echt veranderen om te zorgen voor Gods schepping. Maar hoe?! En nu komt de decemberfeestmaand in beeld. Kunnen we niet een maandje ‘duurzaamheid’ overslaan? Nee, natuurlijk niet.
Duurzaam leven doen we voor de Heere, voor Zijn schepping! Een paar tips om én feest te vieren én
dit ook duurzaam te doen om de periode goed door te komen:
1. Cadeautjes. We piekeren ons suf; wat moet ik geven, we hebben al zo veel… Geniet dan ook
vooral van de kleine dingen. Tijd met elkaar is kostbaarder dan alle geschenken. Geef een
belevenis i.p.v. een cadeau. Of bedenk tijdens het shoppen ‘minder is meer’. Koop minder,
maar beter. Geef een cadeau dat 2e hands is, lang mee gaat of duurzaam gemaakt is. Ook
kun je een boek geven over een duurzame levensstijl. Bijv. het kinderboek ‘Kleur je wereld
groen’ of voor de volwassenen ‘Genieten van Genoeg’ van Martine Vonk. Vergeet dan niet te
vragen of je het boek ook mag lezen naderhand, da’s pas duurzaam.
2. Eten. Kies voor kwaliteit i.p.v. hoeveelheid. Wil je echt twee dagen vlees eten? Of kunnen we
hier ook vanaf stappen? Verras je gasten en jezelf eens met een vegetarische maaltijd! Ook
met gourmetten kun je vegaburgertjes, pannenkoekjes en veel groenten doen. En bewaar
natuurlijk de restjes voor 3e kerstdag.
3. Chocolade. Heerlijk, we kunnen er geen genoeg van krijgen. Ook in december zijn de letters
favoriet. Kies dan ook voor Fairtrade chocolade, hiermee maak je verschil. Of op z’n minst
chocolade met keurmerk UTZ/Rainforest alliance, maar Fairtrade gaat nog een stapje verder
in het streven naar een eerlijke wereld (check www.fairtradebelgium.be/footer/faq/deverschillen-tussen-fairtrade-rainforest-alliance).
4. Spullen. Hoe versieren we ons huis? Moeten we écht nieuwe kerstversiering kopen (een op
de vijf Nederlanders doet dit ieder jaar)? Kijk eens goed wat je al in huis hebt. Maak je
kaarsen eerst eens op voordat je weer nieuwe koopt. Of vraag eens of je met iemand iets kunt
ruilen? Maak je servetten van stukjes oude stof, deze kun je dan wassen en hergebruiken.
Kies voor een linnenkleed in plaats voor een wegwerpkleed. Koop eens droogbloemen, deze
gaan véél langer mee. Kleine stapjes zijn ook stapjes.
Terwijl ik dit schrijf, vraag ik me af: kunnen we God bij onze keuzes
betrekken? Kunnen we ons gedrag voor Hem verantwoorden? Of zitten
we vast in onze tradities van veel cadeaus en veel eten? Kunnen we bij
onze aankopen en tijdbesteding ons afvragen ‘Wat zou Jezus doen?’.
Schrijf het eens bovenaan je boodschappenlijstje als je inkopen gaat
doen; WAT ZOU JEZUS KOPEN? Ik ben benieuwd waar je dan mee
thuis komt. Tot slot: vergeet niet dat we ook mogen genieten. We hoeven
ons écht niet alles te ontzeggen. Genieten is ook heel Bijbels. Sterker nog: het is ook een opdracht.
Prediker schrijft erover. En het allerbelangrijkste ‘Dank God voor alles!’
Gezegende duurzame decembermaand gewenst!
Groene Groeten, Catharina Nieuwenhuizen
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Voedselactie Dorcas
Er is dit jaar geen fysieke Dorcas-voedselactie in Linschoten, maar wilt u de minder bedeelden niet
vergeten? Dit kan door de onderstaande qr-codes te scannen en zo een handje te helpen.
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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 11 december.
Dit kan per mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19.
do
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4-nov
10-nov
16-nov
16-nov
17-nov
18-nov
18-nov
21-nov
1-dec
2-dec
7-dec
11-dec
14-dec
15-dec
16-dec
16-dec
17-dec
19-dec

Mannenvereniging Boaz
Kerkgeschiedeniskring
Vrouwenkring Rivka
Gemeente BijbelKring
Kerkenraadsvergadering
Collectemuntenverkoop
Mannenvereniging Boaz
19plus-catechese
Kerkgeschiedeniskring
Mannenvereniging Boaz
Gemeente BijbelKring
Kopij KerkKlanken
Vrouwenkring Rivka
Kerkenraadsvergadering
Collectemuntenverkoop
Mannenvereniging Boaz
Lichtjestocht
19plus-catechese

20.00 u
20.00 u
20.00 u
20.00 u
19.45 u
20.00-20.30 u
20.00 u
20.15 u
20.00 u
20.00 u
20.00 u
20.00 u
19.45 u
20.00-20.30 u
20.00 u
18-20.00 u
20.15 u

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