God tikte de mensheid op haar collectieve schouder. De eeuwigheid brak in op tijd,
goddelijkheid brak in op vleselijkheid en de hemel brak in op de aarde – en wel in
de vorm van een baby.
Met één grote, hemelse interventie werd het christendom geboren. Vraag het maar
aan de herders van Bethlehem. We weten zo weinig over deze mannen. Wat waren
hun namen? Hoe oud waren ze?
Met zijn hoevelen hadden ze dienst die nacht? We weten het niet.
Maar dit kunnen we veilig aannemen: ze verwachtten geen opwinding. Ze waakten
over de schapen. ‘Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld,
ze hielden de wacht bij hun kudde’ (Lucas 2:8).
Herders die waken over slapende schapen. Het klinkt interessanter dan het is.
Wakker blijven was hun grootste uitdaging! Zij koesterden de kalmte. Ze waren er
alleen maar op uit om tegen hun vrouw te kunnen zeggen: ‘Niets gebeurd
vannacht’.
Maar het feit dat ze een rustige nacht wilden, betekende niet dat ze die zouden
krijgen. ‘Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven
door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken’ (Lucas 2:9).
Bij verandering gaat angst altijd vooraf aan geloof. Wij gaan uit van het ergste,
voor we uitzien naar het beste. God verschijnt in ons leven met iets wat we nog
nooit hebben gezien en in plaats van te aanbidden, raken we in paniek!
Als er een probleem opdoemt, denken we dat God er niet meer is en gaan we er
vandoor. Goede zaak dat de herders draalden, anders hadden ze misschien het
volgende vers wel gemist: ‘Vandaag is in de stad van David uw Redder geboren. Hij
is de Messias, de Heer’ (Lucas 2 : 11, Willibrordvertaling).

–
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1 januari

10.00 u Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. St. Hoe
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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2 januari

09.30 u Ds. A. Langeweg - Haaften
18.30 u Ds. P. Nobel - Garderen

1. Kerk en Eredienst
2. HGJB
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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9 januari

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. Gevangenenzorg
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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(her)bevestiging ambtsdragers

18.30 u Ds. B.M. van den Bosch
16 januari

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch
18.30 u Ds. G.H. Vlijm - Nieuwer Ter Aa

1. Diaconie
2. De Wingerd
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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23 januari

09.30 u Ds. Joz. A. de Koeijer - Ermelo
18.30 u Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. Nederlandse Patiëntenvereniging
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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30 januari

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. St. Eleos
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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Kerk en School

18.30 u Ds. M. van de Ruitenbeek - Wilnis
6 februari

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch
18:30 u Ds. A.J. Sonneveld - Lopik

1. Kerk en Eredienst
2. Leerstoelfonds GB
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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13 februari

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. GZB voorjaarszending Deelgenoten
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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1. Kerk en Eredienst
2. Stichting De Sleutelbloem
3. Uitgang: De Herberg
Kelken H.A.: De Herberg
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1. Kerk en Eredienst
2. Diaconie
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

K
D
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Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 u Ds. C.J. Overeem - Woerden
20 februari

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch
Viering Heilig Aondmaal

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

27 februari

09.30 u Ds. P. Vermaat - Veenendaal
18.30 u Ds. H.P. Brendeke - Hagestein

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

ATTENTIE:
Afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Ook voor de diaconie is er dit jaar in de werkwijze een en ander
veranderd.Wij zijn dankbaar dat u zo trouw geeft en dat veel mensen gebruik maken van de mogelijkheid hun
giften direct op onze rekening te storten.
Om het jaar goed af te sluiten willen wij u vragen uw giften voor dit jaar over te maken vóór 27 december.
Dan geeft u ons de gelegenheid om voor het eind van het jaar de middelen op de juiste bestemming te krijgen.
Met hartelijke groet,
Uw diaconie
2

In de maanden januari en februari hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken.
Stuurt u hen een kaartje?
De verjaardagskalender is alleen beschikbaar in de papieren versie. Deze kunt u opvragen bij:
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.
Erediensten
Een tijdje mochten we ons weer verblijden om met velen in de diensten samen te
komen. Het was helaas van korte duur. Sinds een aantal weken zijn er weer
beperkingen. In de diensten geldt de 1,5 m. weer en moesten we de aantallen
afschalen. De kerkenraad heeft besloten om in verband met de avondlockdown de
avonddiensten te verplaatsen naar 15.30 uur. Hoe lang we dit nog moeten
continueren is nog onzeker. Op het moment dat u deze KerkKlanken leest, kan er
al wel weer een wijziging plaatsgevonden hebben. We adviseren u het kerkblad
goed in de gaten te houden over eventuele wijzigingen. Ook zult u op de hoogte
gehouden worden via de mail als u zich opgegeven hebt voor bezoek aan de
erediensten. Voor de oudejaarsdienst hebben we gekozen deze om 19.30 uur
plaats te laten vinden. Dit omdat het een werkdag is voor velen en we naasten van
overleden gemeenteleden de gelegenheid willen bieden om in deze dienst
aanwezig te zijn.
(Her)bevestiging en afscheid van ambtsdragers
De kerkenraad is dankbaar dat de twee vacatures van wijkouderling weer zo snel
ingevuld konden worden. Ook hierin zien weer dat God Zelf zorgt voor Zijn kerk.
Ard Nieuwenhuizen en Jan ter Maaten mochten het ambt aanvaarden. Beide
broeders zullen in het ambt van ouderling bevestigd worden in de morgendienst
van D.V. 9 januari 2022. We wensen hen Gods zegen toe bij hun werkzaamheden
binnen onze gemeente.
We zijn blij dat de herkiesbare broeders zich voor een nieuwe termijn beschikbaar
wilden stellen. In de dienst van 9 januari zullen de volgende broeders herbevestigd
worden: ouderling- kerkrentmeester Corné Oppelaar, diaken Theo van Vliet en
ouderling-scriba Dirk Zuijderduijn.
Tijdens deze dienst nemen we afscheid van ouderling Harrie in ’t Veld en ouderling
Teus Kok. Deze broeders mochten vele jaren onze gemeente dienen met hun
talenten. Wij danken hen nu alvast voor hun inzet binnen onze gemeente en
wensen hen samen met hun gezinsleden de zegen van onze God toe.
Ook mooi om te kunnen melden dat ds. Hagedoorn het beroep naar Hervormd
Zegveld mocht aannemen. Daarmee komt binnen afzienbare tijd een einde aan
het consulentschap van onze predikant aldaar. Sinds het vertrek van ds. Overeem
naar Woerden ruim 2,5 jaar geleden, heeft ds. Van den Bosch het consulentschap
daar waargenomen. We zijn blij en dankbaar voor hem dat hij die extra taken dan
kan overdragen.
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KerkKlanken
Als kerkenraad hebben we nagedacht over de bedoeling van KerkKlanken.
KerkKlanken is in het leven geroepen als aanvulling op de Bazuin. Het blad is
vooral bedoeld voor informatie over kerkelijke aangelegenheden en activiteiten.
Het leent zich niet voor opiniestukken. Als kerkenraad hebben we besloten dat
deze niet meer worden geplaatst. Dit hebben we gecommuniceerd met de
redactie van KerkKlanken.
We hopen dat KerkKlanken zo dienstbaar mag zijn aan een goede communicatie
en informatievoorziening binnen onze gemeente.

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 kerkagenda is beschikbaar, er
zijn verschillende groepen waarin gepost
kan worden, een online ledenboek is te zien
en meer!

Enige tijd geleden hebben we u geïnformeerd over de ontwikkeling van een app
voor onze eigen kerkelijke gemeente. Sindsdien is er achter de schermen hard
gewerkt om de app gebruiksklaar te maken. We zijn blij te kunnen zeggen dat het
nu bijna zover is.
De kick-off van de app is inmiddels gepland en zal plaatsvinden op dinsdagavond
21 december om 20.00 uur. Via kerkdienstgemist zal deze avond uitgezonden
worden. U ontvangt een introductie en uitleg van de app, de app kan gedownload
worden en er is gelegenheid om vragen te stellen.
Vanaf dat moment zullen we de app als gemeente ook praktisch in gebruik gaan
nemen als het gaat om communicatie, collecten en agenda.
Eventuele vragen kunnen gesteld worden op: app@hervormdlinschoten.nl
De organisatoren van de App zijn: Bart Broekhuizen, Rieneke Langenberg, Hilda
Langerak en Wim van Setten.

De kerkenraad wenst u en jullie allen gezegende kerstdagen toe en een voorspoedig 2022
Namens de kerkenraad, Dirk Zuijderduijn, scriba
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Enthousiasme
De afgelopen weken zijn we verder gegaan met het trainen van predikanten en de mediateams. De
opzet die we gekozen hebben blijkt goed aan te slaan.
De eerste dag nodigen we alle leiders van de plaatselijke kerk uit. Na een algemene introductie gaan
we in 3 groepen uit elkaar: jeugddepartment met de jeugdleiders, Evangelism met de koor- en
Bijbelstudieleiders. Wij, als ICT, met de predikant en het media team. Anselme doet de hele training
en ik spring af en toe bij, maar kan me over het algemeen beperken tot observeren. We zoomen in
op storytelling: Waarom plaats je iets op sociale media? Wie volgt je? Wat wil je vertellen?
Aan het eind van deze training heeft iedereen basiskennis van sociale media en Facebook in het
bijzonder. Ook heeft iedereen dan een account.
We hebben inmiddels de eerste 2 vervolgtrainingen gegeven. Hierna heeft de kerk een eigen
Facebookpagina en de rollen voor het bijhouden zijn duidelijk.
Iedereen doet actief mee en is enthousiast en wil vooral meer weten.

Familieverhalen
Het viel niet mee voor de tieners om een stamboom te maken van hun eigen familie. Een stamboom
van Jezus vonden we in Mattheüs 1. Vandaag ontdekten we het heftige verhaal van Zijn voorouders
Juda en Tamar in Genesis 38. Tieners vertelden dat ze van dit verhaal leren, dat je goed moet
uitkijken met wie je een relatie aangaat, dat je niet egoïstisch moet zijn, dat je eerlijk zegt dat je
fout zat en dat het een reddingsteken is dat Jezus uit deze familie voortgekomen is. Elke keer komt
er weer een nieuwe generatie op waar God toch mee verder gaat. Dat is nog steeds zo in onze
families. Met God kan je altijd een nieuwe weg inslaan. Imana turikumwe! God met ons!

Verjaardag Martin en Marleen
Bij het verschijnen van deze uitgave is de verjaardag van Martin op 17 december gepasseerd.
Marleen hoopt op 10 januari jarig te zijn. U kunt hen altijd een berichtje sturen via Facebook of via
de thuisfrontcommissie: tfchart4rwanda@gmail.com
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Nieuwe doel uitgangscollecte 2022
Nog eenmaal hopen we op D.V. 26 december een collecte te houden voor het doel: Peru, Nieuwe
hoop in een probleemwijk.
Er is een nieuw doel uitgekozen voor de 6 uitgangscollecten in 2022: Centraal Azië, hospice voor
daklozen.

Centraal-Azië: Hospice voor daklozen
Een christelijke organisatie zorgt al ruim 10 jaar voor daklozen in een land in Centraal-Azië. Naast
dagopvang krijgen zo’n 70-100 daklozen drie dagen per week een warme maaltijd, medische zorg
en eventueel een knipbeurt. Om ook iets te doen voor de vele daklozen die op straat sterven is er
onlangs een hospice gebouwd.
In dit hospice is plaats voor vijf of zes daklozen die terminaal zijn. Zo krijgen deze kwetsbare
mensen goede zorg voor een waardig levenseinde. Voor € 40 per dag kan een dakloze onderdak en
medische zorg krijgen in het hospice.

Het verhaal van…
André is al heel lang dakloos en verslaafd aan alcohol. Normaal gesproken leeft hij in een klein,
donker, stinkend hoekje aan de achterkant van een markthal. Hij probeerde een aantal keer af te
kicken in een kliniek, maar viel telkens weer terug. Toen André bij ons werd gebracht, leek hij
stervende. Hij was kortademig, leed aan
geelzucht en was sterk vermagerd. Ondanks zijn
toestand gaven we hem eerst een warme douche,
want hij stonk vreselijk en de luizen liepen over
zijn lichaam. Daarna brachten we André naar het
ziekenhuis. Daar klaagden de verpleegsters dat
hij nog steeds heel erg stonk. Hij kreeg een
behandeling in het ziekenhuis, medicijnen en een
strikt dieet, maar zijn toestand verbeterde niet.
Toen hij uit het ziekenhuis werd ontslagen,
zorgden we voor een plek waar hij werd
opgevangen. We betaalden zijn medicijnen en
bleven voor hem bidden. En er gebeurde een
wonder: André is niet gestorven, het gaat nu zelfs
goed met hem!
Ook dit mooie doel willen wij met elkaar financieel steunen. Doet u mee?
De leden van de zendingscommissie wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2022!

Arnoud

Hans & Wilma

Egbert & Francien

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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Caroline

Cora

Elisabeth magazine
Als EC willen we natuurlijk heel graag dat het Evangelie doorgegeven mag worden.
Met Kerst is dat een goede mogelijkheid. Daarom hadden we de afgelopen jaren altijd de
Kerstecho die we uitdeelden, bedoeld om ook aan uw buren, vrienden en familie te geven.
Dit jaar is de Kerstecho er niet meer; deze is opgehouden te bestaan. Als opvolger hebben
we gekozen voor het Elisabeth magazine, de kersteditie.
We hopen hierin een waardige opvolger te hebben voor de kerstecho. Dit blad bestaat
ook al heel lang. Deze heette eerder de Elisabethbode. Ook hierin staan
inspirerende verhalen en puzzels.
Deze liggen deze op 19 december in de kerk bij de uitgangen. Neem gerust een aantal
exemplaren mee.
Deelt u deze ook uit in uw omgeving? Het is er voor bedoeld, zo mag het
evangelie ook doorgegeven worden.

Week van Gebed ‘Licht in het duister’
Van 16 tm 23 januari is de jaarlijkse Week van Gebed. Overal
ter wereld (!) komen christenen bijeen, om te bidden voor
eenheid van christenen, voor de wijk én de wereld. Dit jaar is
het thema: “Licht in het duister”.
Met corona is natuurlijk alles onzeker, maar ons gebed is dat
we toch bijeen mogen komen in Linschoten om met elkaar te
bidden. De data zijn nog niet gepland, dus houdt de Bazuin in
de gaten.
Hartelijke groeten namens de Evangelisatiecommissie
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College van Kerkrentmeesters – Begroting 2022
Door het College van Kerkrentmeesters is de begroting voor 2022 opgesteld. Deze begroting is besproken en
vastgesteld tijdens de kerkenraadsvergadering van 17 november 2021. Hieronder vind u een korte weergave
van de begroting 2022. De begroting is opgesteld met als uitgangspunt een “normaal” jaar waar alle
activiteiten in enige vorm doorgang kunnen hebben.

Uitgaven
Ook onze gemeente wordt geconfronteerd met stijgende kosten, daarnaast wordt een groot gedeelte van de
uitgaven vastgesteld door andere partijen. Bij de vaste kosten kunt u denken aan de vergoeding aan de
predikant (via de PKN), kosten voor het beheer van het onroerend goed, stijgende energiekosten en
afdrachten aan de PKN ten behoeve van de landelijke kerk. Totaal zijn de uitgaven voor 2022 begroot op een
bedrag van € 177.850 en dit is onderverdeeld in:

Inkomsten
De inkomsten van onze gemeente zijn vooral afhankelijk van uw bijdrage door middel van de Actie kerkbalans
en de collecten. Daarnaast ontvangt de gemeente huurinkomsten uit de verhuur van onroerend goed
(Pastorie, Kosterswoning en Nieuwe Zandweg). De inkomsten worden voor 2022 begroot op € 174.000 en zijn
als volgt onderverdeeld:
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Uitkomst
Zoals u misschien wel heeft uitgerekend is er voor 2022 een tekort begroot van € 3.850. Voor de korte termijn
is dit acceptabel. De afgelopen jaren waren door omstandigheden bijzonder te noemen en niet vergelijkbaar.
Veel activiteiten konden geen doorgang hebben waardoor uitgaven beperkt zijn gebleven. Daarnaast zijn wij
afhankelijk van uw bijdragen. Indien nodig zal het college op de lange termijn moeten bijsturen. Een
belangrijke doelstelling van het college is immers de gemeente financieel gezond te houden.

Projecten
Deze begroting is bedoeld als financieel kader voor de dagelijkse activiteiten van onze gemeente. Er worden
hierin geen kosten begroot voor de aankomende bouwprojecten. De bouwprojecten dienen volledig betaald te
worden uit de aanwezige reserves en uit verkoopopbrengsten van het onroerend goed.

Afsluiting
De volledige begroting ligt ter inzage bij de penningmeester en kan op afspraak ingezien worden. Ook voor
vragen of opmerkingen over bovenstaande cijfers kunt u zich wenden tot de penningmeester.
Gegevens penningmeester:
André Langenberg
De Duiker 49
3461 HP Linschoten
Tel: 06-42017954
@: kerkrentmeesters@hervormdlinschoten.nl

Actie Kerkbalans
Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 doen weer 2.000 kerken mee aan
Actie Kerkbalans. Ook onze gemeente gaat in deze periode aan de slag met de Actie
Kerkbalans.

Wat is de Actie Kerkbalans?
Actie Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de PKN-kerken in Nederland. Sinds 1973
werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de
plaatselijke gemeenten voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de
tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het
personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie
Kerkbalans.

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee
Uw gift aftrekken voor de belastingaangifte? Geef dan een periodieke gift. Zo kunt u meer
geven zonder dat het u meer kost.
Een periodieke gift moet u schriftelijk vastleggen voor minimaal vijf jaar achtereen. Ook
de kerk moet het formulier ondertekenen. Geïnteresseerd? Neem contact op met de
penningmeester of een andere Kerkrentmeester. Wij helpen u graag.

Geeft u ook?
In januari ontvangt u de brief inzake de Actie Kerkbalans. Via het antwoordformulier bij de
brief kunt u aangeven hoeveel u wilt bijdragen. Zoals u heeft kunnen lezen bij de begroting
heeft onze gemeente ook voor 2022 uw bijdrage nodig. Wij zijn dankbaar dat u als
gemeente de kerk de afgelopen jaren ruimhartig van middelen heeft voorzien.
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Om de stijgende kosten te kunnen betalen hebben wij in onze begroting voor 2022
gerekend met een minimale verhoging van de bijdrage met 3%. Wij hopen dat u bij uw gift
hiermee rekening wilt houden, zodat we het begrotingstekort kunnen terugdringen.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen!

Er volgt hierna nog een artikel van de Kerkrentmeesters. Eerst iets voor de kinderen.

Voor de kinderen

Weet jij de oplossing? Mail hem naar kerkklanken@hervormdlinschoten.nl
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Nieuwsbrief 15 november 2021
Deze nieuwsbrief is alleen beschikbaar in de papieren versie. U kunt een exemplaar
opvragen bij de Kerkrentmeesters via kerkrentmeesters@hervormdlinschoten.nl.
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ONS SPETTERENDE TIENERKAMP!
Donderdag
Op donderdagmiddag rond twee uur kwamen onze tieners zo ongeveer allemaal
tegelijk binnenvallen. Ondertussen was het huis al versierd en de kamers verdeeld.
Alleen de boodschappen lieten nog op zich wachten, maar toen die er waren konden
we toch echt beginnen. Deze donderdagmiddag stond in het teken van installeren en
elkaar leren kennen. Na een paar groepspellen was het tijd voor vrije tijd en in de vrije
tijd stond er een spel bovenaan: Halli Galli . Na het avondeten en de afwas was het
de beurt aan Grianne met haar spel, waarin iedereen elke keer opdrachten moest doen
en er uiteindelijk een winnaar uitkwam: Hidde. Maar
wie dacht dat de avond over was, ho maar! Een kamp
is niet compleet zonder griezeltocht. Zeep, flitsen,
water, voor sommigen was het zo eng dat ze hun
stem voor de rest van het kamp kwijt waren. Anderen
waren wat minder bang, maar toch waren ze maar
wat geslaagd: die griezelverhalen van Warno. In de
dagsluiting mochten we het hebben over wie God is
voor ons vanuit Psalm 103. Hij wil onze Vader zijn en ons genade en rechtvaardigheid
schenken als we in Hem geloven.

Vrijdag
Vrijdag stond in het teken van maar één ding: mountainbiken. Het hoogtepunt van het tienerkamp. ’s Ochtends ging de
eerste groep met de auto richting de verhuur. We kregen uitleg over de mountainbikes en daar gingen we. Op en af,
bijschakelen en weer naar beneden schakelen. Zo af en toe wachten op elkaar, want samen uit is samen thuis. Al met al
heeft iedereen genoten, zeker van het laatste stuk modder.
Na een heerlijk verdiende lunch kon de ochtendgroep gaan
uitrusten en was het tijd voor de tweede groep. Vol goede
moed gingen ze heerlijk op de fiets. Helaas voor hen regende
het de hele middag
en kwamen ze heel
nat, heel vies en
uitgehongerd terug
naar het kamphuis.
Eerst gauw onder de
douche om weer
warm en schoon te worden en daarna een bord eten naar binnen werken om de
energie weer op peil te brengen.
Na het eten en de afwas hadden de tieners nog even een uurtje de tijd om te werken
aan stukjes voor de bonte avond. Dat was een enorm grappige avond, waarbij iedereen
zijn bijdrage leverde om de avond tot succes te maken. Verhalen, spelletjes, een
vergrijzing en een ontgroening waren de ingrediënten. Deze avond sloten we af met het
spreken over hoe we God kunnen leren kennen en met Hem in contact kunnen staan.
Hierna was het natuurlijk tijd voor nog wat lekkers en spelletjes tot diep in de nacht.
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Zaterdag
De laatste dag is alweer aangebroken, de tijd gaat zo hard! Deze
ochtend moesten we weer vroeg uit de veren, want er moesten grote
afstanden afgelegd worden. Eerst liepen we over de Loonse en
Drunense duinen naar een mooi plekje waar we wat spellen konden
doen. Daar hebben we Psychiater en Levend Stratego gespeeld. Met
wat gesjoemel aan beide kanten kwam er toch wel een winnaar uit.
Gauw de lunch naar binnen werken waarna er nog tijd was voor een
potje voetbal of volleybal. De grootste uitdaging van de ochtend was
de bal uit de boom boven het mountainbike-pad halen… De
wandeltocht
werd
hierna
weer voortgezet langs de prachtige natuur, maar de bestemming was
toch de favoriet: het zwembad. Daar hebben ze met elkaar genoten
van spelletjes spelen, maar toch vooral van de glijbaan. Ze gleden
maar door en door, alleen en met elkaar. Het plezier spatte er vanaf.
Toen het zwembad dicht ging, kwam iedereen moe, maar voldaan
naar buiten. Eenmaal weer bij het kamphuis was het helaas tijd om
de tassen in te pakken. Het avondeten was heerlijke patat met
snacks, gekocht van de gift die we als tienerkamp hebben gekregen:
bedankt!
Omdat
iedereen minder trek
had
dan
gedacht,
konden we er zelfs nog van delen met de buren. Na de afwas en het laatste
inpakken was er nog even vrije tijd, waarna we het kamp afsloten met nog
een herhaling van waar we het over hadden gehad met de Bijbelstudies en
wat we allemaal hadden gedaan.
Het was een super gaaf tienerkamp en we hebben er allemaal ontzettend van
genoten. De tieners, maar ook de leiding hebben drie vermoeiende, maar
heerlijke dagen gehad. Het was goed om zo weer met elkaar bezig te kunnen
zijn en elkaar zo beter te leren kennen en sterkten en zwakten. We hopen tot
volgend jaar!

Wist u dat?
- Halli Galli bijna voor een
ziekenhuisbezoek zorgde?
- De beheerder zelf niet eens wist
hoeveel bedden er in het huis
waren?
- 19 van de 25 deelnemers voor
het eerst meeging?
- De leiding gekke sloffen droeg?
- Er hele slaapkamers verbouwd
werden om maar bij elkaar te zijn?
- Sommige tieners er openlijk voor
uitkwamen hoeveel ze van hun
ouders houden?
- We zin hebben in de volgende
keer?!
Namens het tienerkamp,
Annemarie de Ruijter
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De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 27 februari. Deze zal gelden voor de maanden
maart en april. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 19 februari.
Dit kan per mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19.

di
zo
do
za
zo
do
za

21-dec
9-jan
20-jan
15-29-jan
16-23 jan
17-feb
19-feb

Introductie Donkey-app
Bevestiging ambtsdragers
Verkoop collectemunten
Actie Kerkbalans
Week van Gebed
Verkoop collectemunten
Kopij KerkKlanken

20.00 u
09.30 u
20.00-20.30 u

20.00-20.30 u

Vaste terugkerende (winter)activiteiten (voor de clubs, zie ook het
bewaarnummer) – hou ook de Bazuin in de gaten voor de corona-maatregelen.
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

