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Het Hoofd erbij houden 

(Kolossenzen 2: 19 '...en zich niet houdt aan het Hoofd' 

  
Wanneer gaat het mis in de gemeente? Als we ons niet houden aan ons Hoofd. En ons 

Hoofd, dat is Christus! Wie het Hoofd er niet bij heeft, die raakt het spoor bijster. 

Dan gaan menselijke leringen en geboden de boventoon voeren in de gemeente, aldus 

de apostel Paulus. Hij schrijft erover in Kolossenzen 2: 16-23.   

 

Dan moet er weer zoveel en dan mag er weer zoveel niet. De één komt aanzetten met 

wetten en regels van joodse snit (vs. 16, 17), een volgende zoekt het hogerop of 

raakt in vervoering van diepzinnigheden (vs. 18), een derde zit op de toer van ‘raak 

niet, smaak niet , roer niet aan’ (vs. 21, St.Vert.).  

 

Zo had je ze in Paulus’ dagen, zo heb je ze ook nu. De één wil de regels strak 

houden, een ander zoekt geestelijke ervaringen buiten Christus om. Misschien 

verwachten we via die wegen wel geestelijke groei voor onszelf en voor de gemeente!  

 

Maar als we ons Hoofd er niet bij houden dan is er geen groei, dan verpietert het 

geloof en wordt het geestelijke armoede.  

 

Het is mijn wens dat we in het nieuwe seizoen het Hoofd erbij houden. Laten we ons 

in alles op Christus richten. Wat mooi als Hij centraal zal staan in al het 

gemeentewerk. Dat dat ook 

het gemeenschappelijke 

mag zijn van al het 

aanbod in dit nummer van 

KerkKlanken: dat het gaat 

om Christus en het leven 

door en met Hem.  

 

Geen godsdienst van en 

naar de mens, maar alleen 

Christus doet ons groeien 

in geloof, hoop en liefde. 

Dus, het Hoofd erbij!  

 

Ds. B.M. van den Bosch 
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18 september 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

opening winterwerk 2. St. Woord en Daad D

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

25 september 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Diaconie D

18.30 u Ds. B.M. van den Bosch 2. De Wingerd K

3. Uitgang: Onderhoud orgel K

2 oktober 09.30 u Ds. M.J. Tekelenburg - Monster 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. A.J. Sonneveld - Lopik  2. Kerk en Israël D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

9 oktober 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. B.M. van den Bosch 2. HGJB D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

16 oktober 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. P.B. Verspuij - Otterlo  2. Wycliffe Bijbelvertalers D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

23 oktober 09.30 u Ds. W.J. Westland - Katwijk aan Zee 1. Diaconie D

18.30 u Ds. J.W. Hooydonk - Oldebroek 2. Plaatselijk jeugdwerk K

3. Uitgang: GZB D

30 oktober 09.30 u T.W. van Bennekom - Goes 1. Kerk en Eredienst K

18:30 u Ds. C.J. Overeem, Woerden 2. Diaconie D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

Dankdag

2 november 15.00 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

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

6 november 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. E. de Mots - Ridderkerk     2. GZB najaarszending deelgenoten D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

13 november 09.30 u Ds. G.M. van Meijeren - Zeist 1. Bijstand Pastoraat K

18.30 u Ds. B.M. van den Bosch 2. Vakantiereizen anders begaafden D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

20 november 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

voorbereiding Heilig Avondmaal 2. Kerk in Actie Project 10.27 (GZB) D

18.30 u nog niet bekend 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

27 november 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

viering Heilig Avondmaal 2. Dagboekjes Ouderen D

18.30 u Ds. B.M. van den Bosch 3. Uitgang: SDOK D

dankzegging Heilig Avondmaal Avondmaalscollecte: SDOK D
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Van de redactie 
Vanaf heden verschijnt de KerkKlanken per kwartaal. Dit is in goed overleg met de 
kerkenraad besloten. Eventuele tussentijdse wijzigingen worden vermeld in de 
kerkapp, op de website en/of in De Bazuin. Voor alle data geldt D.V.  
 
Inleverdatum  Verschijningsdatum  Over periode 
Za  17 december Zo  25 december  1e kwartaal 
Za  18 maart  Zo  26 maart 2023  2e kwartaal 
Za  17 juni  Zo  25 juni   3e kwartaal (tm half sept) 
Za  2 september Zo  10 september  4e kwartaal (vanaf half sept./bewaarnummer) 

 

Koffiedrinken na de dienst 
 

Zondag 6 november  
  

4 december 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Diaconie D

18.30 u Prop. J.J. de Haan - Woerden 2. Bijstand Pastoraat K

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

11 december 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

18:30 u Ds. C. Boele - Polsbroek 2. Bond tegen vloeken D

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

18 december 15.00 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst K

bediening Heilige Doop (onder voorbehoud) 2. Diaconie D

19.30 u Dr. H. Klink - Hoornaar 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

Eerste Kerstdag

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

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

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

Tweede Kerstdag

26 december 09.30 u Kerstfeestviering jong en oud 1. Kerk en Eredienst K

2. De Herberg D

3. Uitgang: GZB D

Oudjaarsdienst

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

2. Plaatselijk jeugdwerk K

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen K

Voor informatie over de 'autodienst' (voor wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen), 

kunt u contact opnemen met diaken H.W. van Setten, tel.nr. 0348-448442.

Wanneer u geen ontvangst hebt via de kerkradio bel dan de koster 06-18700842. Hij zal kijken of hij het kan

verhelpen (in de kerk). Als dit niet lukt zal er iemand langs komen om de problemen bij u thuis te verhelpen.

De achterste kolommen geven met een letter aan of een collecte voor de diaconie is of voor de kerkvoogdij.

Wellicht is dit handig bij het overmaken van uw collecten. Hieronder vindt u de rekeningnummers

Diaconie: Kerkrentmeesters:

Diaconie Hervormde Gemeente Linschoten Hervormde Gemeente Linschoten

NL11 RABO 0336 3063 26 NL60 RABO 0336 3018 55
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De verjaardagskalender is alleen als papieren versie beschikbaar. Wilt u deze 

ontvangen? Stuur dan een mailtje naar kerkklanken@hervormdlinschoten.nl 

 

Namens de lezers van de KerkKlanken 

hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. 

Wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe 

jaar dat voor u ligt. 

  

mailto:kerkklanken@hervormdlinschoten.nl
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Kerst- en nieuwjaarswensen kunt u sturen naar de volgende personen: 

Ook deze lijst is alleen beschikbaar in de papieren versie. 
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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.  

  
De zomer is voorbij! 

Het zomerseizoen zit er alweer op. Inmiddels zijn we beland in de 

herfstperiode van 2022. We hopen dat u allen afgelopen zomer 

hebt kunnen genieten van wat rust, hetzij thuis of elders. Het was 

een lange droge zomer dit jaar! Velen gingen er toch nog even op 

uit, naar het buitenland of gewoon in eigen land om even op 

‘verhaal ‘komen. We hopen dat u de ‘accu‘ weer wat heeft kunnen 

opladen om het volgende seizoen weer in te gaan. 

In deze zomerperiode hebben we gelukkig ook de tentdagen fysiek 

kunnen houden. Op 10 t/m 12 augustus waren er ‘super!’ 

ontmoetingen tussen jongeren en ouderen! Het tentteam kijkt 

terug op mooie tentdagen waarin Jezus centraal stond. Dank voor 

alle inzet en betrokkenheid!  

Opening Winterwerk 18 september 2022 

Inmiddels gaat het winterwerk binnen onze gemeente weer van 

start. We zijn positief en hopen natuurlijk dat we dit jaar niet te 

maken gaan krijgen met COVID-perikelen, zoals vorig jaar nog het 

geval was. Dankbaar zijn we met diegenen die zich ook weer dit 

nieuwe seizoen in willen zetten voor het kringwerk, jeugdwerk, 

catechese, huisbezoeken, en natuurlijk niet te vergeten diegenen 

die zich iedere zondag inzetten om de erediensten mogelijk te 

maken: kosters, organisten en voorgangers!  

Christus zoeken én vinden in alle facetten van het kerkenwerk ook 

in het nieuwe seizoen; dat wensen wij u en jou van harte toe! 

In deze uitgave van KerkKlanken kunt u zien welke activiteiten er in 

de komende periode zijn.  

De voorbereidingen voor de opening van het winterwerk op 

zondagmorgen 18 september zijn in volle gang. Dit jaar hopen we 

na een lange periode weer samen als gemeente op een mooie 

openingsdag op de 18e. 

We kijken uit naar een bomvolle kerk en daarna een goed 

samenzijn! Bent u/ben jij erbij ? 
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Erediensten 

De erediensten zijn in het bijzonder de plaats waar de gemeente van 

Christus elkaar ontmoet onder de bediening van het Woord en 

Sacrament.  

Mooi dat we het afgelopen half jaar weer velen van onze 

gemeenteleden mochten ontmoeten in de diensten. Enkele 

gemeenteleden geven nog de voorkeur om tijdens de diensten meer 

fysieke afstand onderling te houden. Voor hen is nog steeds de 

mogelijkheid om op de gereserveerde plekken op de achterste bank  

onder het orgel hun plek in te nemen. Allen welkom dus! 

 
 

Bezoekwerk  

Het regulier huisbezoek gaat weer gepland worden. De 

wijkouderlingen gaan er de komende periode weer op uit om 

bezoeken af te leggen bij de gemeenteleden thuis. We hopen dat u 

en jij weer open staat voor een goed gesprek met hen. Zijn er 

vragen over kerk, geloof of andere zaken?  Zeg/vraag het hen en 

maak het bespreekbaar! We zijn met elkaar het lichaam van 

Christus, laten we omzien naar elkaar. 
 

Weeksluitingen Lindewaard 

Iedere zaterdagavond sluiten we voor onze ouderen de week af in 

De Lindewaard. Gelukkig kunnen we dit al weer geruime tijd doen 

voor hen. Het wordt erg gewaardeerd! Langs deze weg dank ik alle 

medewerkers die de weeksluitingen iedere zaterdagavond mogelijk 

maken. 

Ook het komende seizoen hopen we weer op goede ontmoetingen 

met onze ouderen in ons verzorgingshuis.  

 

 

Namens de kerkenraad,  

Dirk Zuijderduijn, scriba 
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Het afgelopen seizoen mocht eindelijk weer grotendeels fysiek doorgaan. Daar zijn we erg dankbaar voor, 
want daar was de jeugd hard aan toe. We zijn dankbaar dat het nieuwe seizoen op dezelfde weg door mag 
gaan! We zijn ook dit jaar dankbaar voor de vele vrijwilligers die ook komend seizoen weer aan de slag gaan 
met het jeugdwerk. Dat is echt nodig en belangrijk. Om leiding te geven aan onze grote groep jongeren en 
kinderen kunnen we op verschillende plekken nog mensen gebruiken, ook als er geen ‘vacature’ openstaat. 
Laat het vooral even weten aan de jeugdouderling of de betreffende leiding mocht u eens mee willen 
draaien om te kijken of het wat voor u is. Uw hulp is hard nodig.  

Tenslotte nodigen we alle kinderen en jongeren natuurlijk weer van harte uit voor het jeugdwerk en de 
activiteiten komend seizoen. Ook aan de ouders willen we de oproep doen uw kinderen hierin te motiveren 
en stimuleren. We leven in een tijd waarin er veel op onze kinderen afkomt en er veel van ze gevraagd 
wordt. Bij elkaar komen rond Gods woord is juist dan zo belangrijk voor onze kinderen! Wilt u onze jongeren 
en het jeugdwerk ook in uw gebed 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 

Samenstelling jeugdraad 
De jeugdraad bestaat uit de volgende personen: 

 voorzitter  Juriën Stam  

 secretaris  Theo van Vliet    

 penningmeester  Martijn Kool  

 coördinator Jeugd & leren  Vacature   

 coördinator Jeugd & omzien Greta Kamphof  

 coördinator Jeugd & ontmoeten (basisschool) Vacature  

 coördinator Jeugd & ontmoeten  (12+) Scheltine de Jong 

 coördinator Jeugd & eredienst Vacature 
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Afscheid: 
Aan het einde van het seizoen hebben we afscheid genomen van: 

 Annelot van der Vaart (Tienerclub Manna) 

 Wilma de Regt (Meisjesclub Mirjam I) 

 Tera Voorwinden                      (Jeugdraad) 

 Marjan van Butselaar (Catechese Follow-Me) 
 
Of het nu een seizoen was of vele jaren, we waarderen jullie inzet voor de 
jongeren van onze gemeente enorm. Veel dank daarvoor en Gods zegen in alles 
toegewenst! 
 

 
 

 

We heten welkom: 

 Henriëtte Bosse (Meisjesclub Mirjam I) 

 Klarinda Vroege (catechese) 

 Juriën Stam (19+ catechese) 
 
Fijn dat jullie je willen inzetten om het jeugdwerk handen en voeten te geven en 
onze jongeren te onderwijzen en een goede tijd samen te geven. Gods zegen 
gewenst! 
 

 

 
 

Vacatures 
Op dit moment hebben we nog de volgende vacatures: 

 3 Jeugdraadsleden (Coördinator Jeugd & Ontmoeten (12-) 
 (Coördinator Jeugd & Eredienst) 
 (Coördinator Jeugd & Leren) 

 1 clubleider (Tienerclub Manna) 
 
Zit er iets voor jou tussen? Laat het ons vooral weten! 
 

 

Opening winterwerk 
D.V. zondag 18 september 2022 is de opening van het winterwerk. In de 
ochtenddienst wordt aandacht besteed aan het nieuwe seizoen. Na jaren zonder 
mogen we elkaar eindelijk weer ontmoeten zoals we gewend zijn: met koffie en 
gebak, een preekbespreking en als gemeente met elkaar de maaltijd delen. Meer 
informatie hierover volgt. 
 

 

 

Jaarthema 2022-2023 

Een nieuw seizoen betekent ook een nieuw HGJB-jaarthema. Het 

jaarthema voor seizoen 2022-2023 is: ‘Enthousiasme gezocht!’  

Het thema komt vooral voort uit de actualiteit. De coronamaatregelen 

hebben invloed gehad op kerk en geloof. In afhankelijkheid van God en 

Zijn Heilige Geest mogen we elkaar oproepen om er weer volop voor te 

gaan. We hebben nieuwe enthousiasme nodig! Op de site van de HGJB 

vinden jullie alle achtergrondinformatie. 

 

 

 

https://www.hgjb.nl/jaarthema/
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Coördinator:  Vacature 

 

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:  

 

 

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: Op dit moment zijn er geen kinderen die deelnemen 
Coördinatie: 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:                       Zondag 14.30 - 15.30 uur (wekelijks vanaf 18-09) 
Leiding:                 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 

Doop 
Bovenbouw 

crèche 

3-4 jaar 

Zondags-

school 

4–9 jaar 

Kinder 

catechese 

10- 11 jaar 

Tiener 

catechese 

12-15 jaar 

Jongeren 

catechese 

16-18 jaar 

19+ 

catechese 

19-25 jaar 

Geloofs 

belijdenis 
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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:                          Zondag 14.30 - 15.30 uur (wekelijks vanaf 18-09) 
Leiding:                    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: Maandag 19.00 – 19.45 uur (wekelijks vanaf 19-09) 
Catecheseteam:  Ds. B.M. van den Bosch, Ernst Jan Langerak, Rick Smaling en 
                                   Klarinda Vroege. 

 

 

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: Maandag 20.30 – 21.15 uur (wekelijks vanaf 19-09) 
Catecheseteam:  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-Next catechese 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+ catechese. 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.  
 
De startbijeenkomst voor de 19+ catechese staat gepland op zondagavond 11 
september. Deze is na de avonddienst in de pastorie. Als je ook aan wilt sluiten, 
meld je dan gerust aan (tera@ar-voorwinden.nl). We kunnen je dan toevoegen 
aan de groepsapp en verder informeren. Als leiding kijken we ernaar uit jou te 
ontmoeten. 
 
Justin de Jong, Henk van der Ree, Juriën Stam, 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. De startbijeenkomst 

valt samen met de 19+ catechese en staat gepland op zondagavond 11 september 

in de pastorie na de dienst.  
 
Heb je belangstelling kom dan vooral langs en liefst van tevoren een mailtje naar 
bmvandenbosch@gmail.com. 
 

 

 

  

mailto:bmvandenbosch@gmail.com


13 
 

 

 

 

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:  

 

 

 

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 Zondagmorgen tijdens kerkdienst (wekelijks) 

Coördinatie: 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 en Jacolien van Dijk 
 

  

Onderbouw 

crèche 

0-3 jaar 

Kinderkoor 

 

4–12 jaar 

Kinder 

clubs 

8- 11 jaar 

Tiener 

clubs 

12-15 jaar 

Jeugd-

vereniging 

16-25 jaar 
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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 Veldhuisen 
 

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

 Jongensclub Daniël (groep 7+8 basisschool): 
Tijd: Donderdag 19.00 – 20.15 uur  
Leiding:  Harold Langenberg, 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 
 

 

 

 

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 2022-2023                                                                                                                                                          

club Mirjam 1 en David  -  club Mirjam 2 en Daniël 

We slaan de clubavonden in de  schoolvakanties over en tellen daarna weer door. 

Herfstvakantie   24 okt. t/m 30 okt. 2022       
Kerstvakantie   23 dec. t/m 08 jan. 2023                        
Voorjaarsvakantie   27 feb. t/m 05 mrt. 2023              
Pasen     09 apr. en 10 apr. 2023 

CLUB sept Okt Nov Dec jan febr Mrt april 

MIRJAM 1 
DAVID 

22  6, 20 10, 24 8, 22 19 2, 16 9, 23 6 

MIRJAM 2 
DANIËL 

29 13 3 , 17 1, 15 12, 26 9, 23 16, 30 13 

Dankdag   2 november 2022         

Biddag      8 maart 2023                         

Clubdata seizoen 22-23 
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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  
 
JV-Bestuur:  Arno den Haan en Annelies Rietveld  (voorzitters) 
   Timon de Ruijter, Anita van Essen, Gerben Langerak, Remco in 
                                't Veld en Leonie de Regt 
                                    
1e JV avond:  18 september! 
 

 

 

Coördinator: vacature 

De zondagse eredienst is een dienst voor heel de gemeente, jong en oud. Allerlei draden van gemeente-

zijn 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. 
 

 
 

  

Elk jaar wordt er een jaarrooster opgesteld 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 jongere  

 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. 

 

 

Kinderkoor Emanuël 

Het kinderkoor gaat weer beginnen 
Maandag 19 september gaan wij weer beginnen! 
 
Je bent van harte welkom om te komen zingen  
van 16:15 uur tot 17:00 uur in de Wingerd. 
We hopen dat je er ook weer bij bent. 
Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee.  

 
Tot dan! 
 
Miranda Roodenburg, Marja van Vliet, 
Jacolien van Dijk, Annemieke Langelaar, 
Alida van Setten en Lisette Langenberg (06-
23056102) 
 
 

 



17 
 

 

 

Wat doen wij allemaal?        
Tijdens het zondagsschooluur wordt er uit de Bijbel verteld, een nieuwe psalm geleerd, een puzzel 
of een spel gedaan en door de kleinsten een kleurplaat gekleurd. Alle kinderen ontvangen een 
verwerkingsboekje. In dit boekje vind je voor iedere week een nieuwe opdracht, puzzel, lied en een 
samenvatting van het vertelde verhaal. Want "wie niet leert, verliest".     

Wie zijn er welkom?        
Iedereen tussen de 4 en 12 jaar is van harte welkom. Er zijn 3 groepen. 
Als je in groep 1, 2 of 3 zit, dan kom je in klas 1 bij juf Gerrinda en juf Annemarie. Zit je in 
groep 4, 5 of 6 dan kom je in klas 2 bij juf Marleen, meester Wieger en juf Annelot.  
Zit je in groep 7 of 8, dan kom je in klas 3 bij juf Josanne en meester André.     

Waar is het?         
De zondagsschool wordt gehouden in de Wingerd, dat is het gebouw naast de kerk. Het is iedere 
zondag van 14.30-15.30 uur.           

Daar wil ik meer van weten!       
Fijn! Kom gewoon eens een keertje kijken. Je bent van harte welkom vanaf zondag 18 september  
En neem je broertje of zusje, vriendje of vriendinnetje, neefje of nichtje gewoon mee. 
Ook die zijn van harte welkom.       
          
Hopelijk tot de eerste keer op de zondagsschool!      
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Beste gemeenteleden, 
 
Het winterseizoen gaat bijna weer van start. Daarmee hopen ook de verenigingen en 
kringen in de gemeente weer te beginnen. Wat is het mooi om met elkaar de Bijbel te 
bestuderen en samen te zoeken naar datgene wat God tot ons wil zeggen. Het kringwerk 
geeft ons ook de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. We 
hopen dat de kringen er aan zullen bijdragen dat we individueel én als gemeente steeds 
meer groeien in het geloof in Jezus Christus. 
 
De verschillende kringen stellen zich hieronder aan u/jou voor. Voel u vrij om eens 
contact op te nemen en een avond te bezoeken. 
Mist u iets in het aanbod van kringen? Wij horen uw/jouw ideeën graag. 
 
Hartelijke groet van de kringcommissie:  
Ds. B.M. van den Bosch, Rieneke Langenberg, Tera Voorwinden en Ruud Wesselink 
Contact: rienekebaaijens@hotmail.com; 06-57274049. 

 

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 in huiselijke kring. 
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. De voorbereiding wordt afgewisseld door de 
deelnemers.  
 
We hopen op dinsdag 20 september te starten! 
 
Voel je van harte welkom om je aan te sluiten en/of een 
avondje sfeer te komen proeven!’ Bij interesse, spreek ons 
aan of neem contact op via Pauline Plaisier (06-82799669) 
of Arja Altena (06-19678390) 

 

mailto:rienekebaaijens@hotmail.com
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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 betekent voor ons. Als korte toelichting bij 
het Bijbelgedeelte gebruiken we materiaal van 'Wat zegt de Bijbel?' 
Dit seizoen richten we ons op de profeet Hosea. 

We streven ernaar om driewekelijks bij elkaar te komen in de Wingerd. 
In dit najaar zijn de volgende data gepland: 
Dinsdag 27 september, 18 oktober, 8 november en 6 december. 

Van harte welkom om met ons de Bijbel te lezen. 

De leiding berust gewoonlijk bij ds. B.M. van den Bosch. 
Voor informatie en aanmelding: bmvandenbosch@gmail.com, 0348-412110.  

 

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. 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 

 

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.

 

mailto:gpvanhalum@gmail.com
mailto:jantermaaten92@gmail.com
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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.   

De eerste bijeenkomst is 15 september om 20.00 uur in De Wingerd, Kerkplein 7, 
Linschoten.   

Dit seizoen behandelen we opnieuw teksten uit de eerste eeuwen (0-500, de Oudheid). 
We behandelen de eerste bijeenkomsten 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. Ook staan  de 3e-eeuwse kerkvaders 
Tertullianus en Cyprianus op het programma; we lezen 
van hen onder meer 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 van tevoren teksten 
toegestuurd. Ook voor meer info:  bel of mail gerust (0651626184).  

Als je interesse hebt, graag aanmelden voor 11 september aanstaande.  
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Kring Ontdekkend Bijbellezen 
Dit jaar willen we een kring starten met een wat andere 
insteek. Een oud-docent van de CHE, Age Romkes, wil 
een jaar met ons meelopen om samen het Bijbelboek 
Mattheüs te lezen. Naast het beter leren kennen van dit 
Bijbelboek heeft de kring ook als doel om je het 
ontdekkend Bijbellezen eigen te maken. Age heeft zich 
door de jaren heen verdiept in deze bijbelstudiemethode. 

Ontdekkend Bijbellezen helpt je om de Bijbel aandachtig 
en nauwkeurig te lezen. Je onderzoekt de tekst zo 
onbevangen mogelijk: door te observeren, te 
interpreteren en toe te passen. Zo ontdek je wat God door 
Zijn Woord tot je wil zeggen.  

De kring zal eens per twee weken bij elkaar komen op 
donderdagavond. Er is ruimte voor zo´n tien deelnemers. 
De startavond is D.V. donderdag 22 september bij Ruud en 
Wilma Wesselink. Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met 
Ruud Wesselink (wilma.ruud@kpnplanet.nl / 0348-498090).  

 

Mannenvereniging Boaz 
Beste mannen. 

Op D.V. donderdag 29 september willen wij als mannenvereniging Boaz bij elkaar 
komen. De avonden starten om 20.15 u en je bent van harte welkom voor Bijbelstudie en 
een goed gesprek.  

Cees Joosse, 06-41172479 

 

Ouderenkring 
Na een langdurige coronatijd gaan we de Ouderenkring weer opstarten. 
deze wordt gehouden op:   
 
DINSDAGMORGEN van 10.00 tot 11.30 uur in De Wingerd  o.l.v. Ds. B.M. van den Bosch. 
 
We beginnen met een kopje koffie/thee en daarna gaan we een Bijbelstudie behandelen. 
                                           Waarheid en liefde 
                    Bijbelstudies over moeilijke uitspraken van Jezus 
 
De kring begint op D.V. 20 september 2022 
 
De volgende ochtenden zijn: 11 oktober, 1 november, 22 november en 13 december 
Nog niet eerder geweest? U bent van harte welkom! 
 
Ds. B.M. van den Bosch
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Vrouwenkring Rivka 
Het komende winterseizoen willen we ook weer gaan starten met vrouwenkring Rivka.  

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. 

Ieder seizoen staat er een vrouw centraal n.a.v. het boek 10 vrouwen uit de Bijbel van 
Max en Jenna Lucado. Dit jaar is dat Ester. 

Voor de eerste periode van dit seizoen zijn de volgende data gereserveerd: 

27 september (ledenvergadering en gezellig samenzijn), 18 oktober (Bijbelstudie),         
15 november (crea-avond) en 13 december (Kerstviering) 

De avonden beginnen om 20.00 uur en de koffie staat vanaf 19.45 uur klaar! 

De eerste avond hebben we 
onze ledenvergadering. Dit 
jaar is er ook een 
bestuurswisseling. Ariëlle 
neemt na zes jaar afscheid van 
het bestuur. In haar plaats 
heten we Anja Doornenbal van 
harte welkom. 

We hopen op een mooi seizoen 
met fijne ontmoetingen en 
gesprekken! 

Een hartelijke groet namens 
bestuur en leden, Marjan van 
Butselaar, Trudy Verweij en 
Anja Doornenbal. 

Voor meer informatie kun je bellen met Marjan 430772, of stuur een mailtje naar: 
marjan.van.butselaar@kpnplanet.nl 

 

  

mailto:marjan.van.butselaar@kpnplanet.nl
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Het psycho pastoraal team in onze gemeente 
Binnen onze gemeente zijn enkele gemeenteleden die zich in willen en kunnen zetten in 

psycho-pastorale zorg. Zij hebben hiervoor een psycho-pastorale opleiding gevolgd en zijn 

beschikbaar om gemeenteleden te begeleiden bij psychische, relationele of geestelijke 

problematiek in situaties waar om verschillende redenen door predikant en/of ouderling 

onvoldoende begeleiding kan worden geboden. Zij verlenen dus bijstand in pastoraat onder 

verantwoordelijkheid van predikant en kerkenraad en onder strikte geheimhouding. 

 

Namen en adressen worden in overleg met betrokkenen doorgegeven via predikant of 

ouderlingen. U kunt natuurlijk ook altijd zelf rechtstreeks contact opnemen. Dit geldt voor 

zowel volwassenen als jongeren. 

 

Wij willen ons graag inzetten in de gemeente om mensen een luisterend oor te bieden en te 

bemoedigen. Dit in afhankelijkheid van God, onze Vader en in vertrouwen dat Hij zal geven 

wat nodig is. 

 

Voor meer informatie, aarzel niet en neem contact op met onderstaande contactpersonen van 

het PPT team. 

 

Arie Kool (06-51812507), Corine van der Vaart (06-54934156) Gerwin van der Vaart (06-

54934156), Marike de Vries (06-51828166), Hannie de With (06-10803740). 

Contactpersoon kerkenraad (coördinator PPT): Justin de Jong (06-46280720). 

 

Of mailen: PPT@Hervormdlinschoten.nl  

 
Hart en handen 
 
Aan het begin van dit nieuwe winterseizoen willen we ´Hart en Handen´ ook opnieuw 
onder uw aandacht brengen. Juist ook omdat dit vrijwilligerswerk doorgaans op de 
achtergrond verricht wordt. 

 
Als u tijdelijk hulp nodig heeft, kunt u een beroep op ons doen. Te denken valt aan stofzuigen, 
schoon maken, strijkwerk, eten klaarmaken of vervoer naar ziekenhuis of arts. De vrijwilligers van Hart en 
Handen vinden het fijn om personen/gezinnen te helpen, waar dit nodig is. Als u contact met 
ons opneemt, kijken wij met elkaar hoe en wanneer we u kunnen helpen. 
 
Wilt u meer weten? Ons mailadres is: hartenhanden3461@ gmail.com 
 
Contactpersonen: 
Lisette Joosse, tel. 420519  
Anneke in ’t Veld, tel. 433750 
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Men on fire Linschoten 
Mannen van Linschoten! 
 
Sinds 2017 organiseert 'Men on fire Linschoten' kampvuuravonden voor mannen. 
 
Op de kampvuuravonden willen we een plek creëren waar - in een ongedwongen setting - ontmoeting, 
vriendschap en geloofsinspiratie centraal staat. We hebben zelf de waarde gevonden die het geloof in Jezus 
geeft en geloven dat dit niet alleen voor ons zelf, maar voor elke man waarde biedt! 
 

Kortom: we hebben een vuurtje, we zingen een paar liederen en we denken met 
elkaar in gesprek na over waardevolle zaken in het leven. Natuurlijk wordt er ook 
voor een hapje en een drankje gezorgd en is er veel ruimte voor ontmoeting! 
De eerstvolgende kampvuuravond staat gepland op 29 oktober. 
Vanaf 19.45 uur ben je van harte welkom op de Noord-Linschoterdijk 2. 
Ben je nog nooit geweest? Dan is het zeker de moeite waard om de sfeer eens te 
komen proeven! 
 
Je hoeft niet lid te zijn en je hoeft je niet aan te melden o.i.d. 
De toegang is gratis. Er is een giftenpot aanwezig. 
Info: http://menonfirelinschoten.nl 

 

Voor de kinderen: 

Mail de oplossing naar Kerkklanken@hervormdlinschoten.nl 

  

http://menonfirelinschoten.nl/
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Deelgenotenproject 

Aan de uitzending van Martin en Marleen is een einde gekomen en daarmee stopt ook het 

deelgenootschap van ons met hen. Als Zendingscommissie verdiepen we ons, in 

samenspraak met de GZB, in een nieuw project. Er is zicht op een nieuw 

deelgenotenproject. U wordt hierover nog nader geïnformeerd. 

Goede Doelen Markt 

We zijn 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 kan noteren in uw agenda is D.V. zaterdag 19 november.  

Deze overdekte markt is open van 10:00 tot 13:00 uur en wordt georganiseerd ter 

ondersteuning van verschillende organisaties die zijn gericht op evangelisatiewerk, 

ontwikkelingssamenwerking en hulpverlening. Het doel is naamsbekendheid te geven aan 

de stichtingen en financiële ondersteuning.  

Dit jaar zijn aanwezig: 
– Child’s Destiny of Hope 

– European Christian Mission 
– GZB 
– Happy Rock Center/De Blije Kei 
– Israël Producten Centrum 
– Mercy Ships 
– Vietnam Nederland 
– Woord en Daad 
 
Wat is er te koop op de Goede Doelen Markt?  
Er is voor elk wat wils. Er kunnen originele en leuke cadeaus worden aangeschaft, iets 
leuks voor uzelf of om het huis gezellig te maken. Er zijn authentieke artikelen uit 
bijvoorbeeld Kenia en Israël. U kunt komen 
snuffelen tussen de vele boeken. Verder zijn 
er volop (kerst)kaarten, sieraden, sjaals, 
home-decoratie artikelen en bakmixen.  
Ook zijn er deze dag allerlei lekkernijen te 
koop zoals: stroopwafels, rookworsten, kaas, 
appelmoes, jam en nog veel meer. Buiten op 
de marktkramen kunt u appels en aardappels 
verkrijgen. Natuurlijk is er ook de 
gelegenheid om koffie, thee of iets anders te 
drinken met wat lekkers erbij en bij te praten 
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met elkaar. Tijdens het middaguur zullen er ook diverse lekkernijen verkocht worden. 
Deze catering wordt verzorgd door De Blije Kei. 
 
Misschien bent u/jij nog nooit langs geweest op de Goede Doelen Markt, kom eens 
kijken en laat u verrassen! Van harte WELKOM!  
 
GZB-dagboekjes 2023 ‘Een handvol koren’ 

Het nieuwe dagboek komt eind september uit. Voor € 13,95 

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 

Bestuurswissel 

Hans van Butselaar heeft te kennen gegeven het voorzitterschap van de 

Zendingscommissie neer te willen leggen in verband met zijn werkzaamheden als diaken. 

Hij blijft wel lid van de ZC. Egbert Kap zal de taak van voorzitter overnemen. We zijn 

dankbaar voor deze bestuurswissel. 

Met vriendelijke groet van de Zendingscommissie, 

Contactpersonen: Egbert Kap (voorzitter),  Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033, Cora Nap 

(penningmeester) tel. 06-2303097  
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We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen, alhoewel…voor de EC begint het seizoen altijd veel 
eerder. Het eerste event, de Tentdagen, heeft alweer plaatsgevonden. We zijn erg dankbaar dat na twee 
jaar corona de Tentdagen op de ‘oude’ manier konden plaatsvinden. Weliswaar op een nieuwe plek in het 
dorp. We vonden het best jammer om de zo vertrouwde locatie te verlaten, maar ook de nieuwe locatie is 
weer super!  

Met een loopbrug vanuit de De Jongstraat voor fietsers en voetgangers en wat zwaarder transport vanaf 

de Van Rietlaan was een veilige en kindvriendelijke oplossing gevonden. Door muziek, verhalen en 

verwerkingen kon het Woord van God weer op een praktische wijze meegegeven worden aan de 

kinderen. Actieve spellen en een BBQ konden natuurlijk niet ontbreken. De Tentdagen werden afgesloten 

met een openluchtdienst waar veel mensen aanwezig waren.  

Wat staat er voor de rest van het seizoen op de agenda bij de EC?  

Allereerst het Tienerkamp wat op 21 t/m 24 oktober gepland staat, voor iedereen vanaf de brugklas tot 
15 jaar. Thema: ‘Walk by Faith’. Verder willen we dit seizoen iets doen in het kader van 
gemeentetoerusting. Dit zal gaan over ‘christen zijn op je werk’. Meer details volgen later.  

Rond Kerst hopen we dat de Lichtjestocht, die afgelopen jaar niet door kon gaan, nu wel mogelijk is.  

Verder zal de EC dit seizoen de invulling van de Tweede Pinksterdag op zich nemen. Ook zorgen we weer 
voor prachtige Elizabeth-magazines rond Kerst en Pasen om zelf te lezen, maar zeker ook om uit te delen.  

Daarnaast hopen we begin volgend jaar de gebedsweek weer te organiseren. Ook het goede werk van het 
welkomstteam elke zondag moeten we in dit kader zeker noemen. Kortom, er staat weer behoorlijk wat 
op het programma. 

Je denkt misschien, die EC… wie zitten daar nu eigenlijk in?  

De EC bestaat uit: Avelien ter Maaten, Henriëtte Bosse, Tirza Vreeken, John Bakker, Peter Elenbaas en 
Arjen van der Ree. Spreekt een activiteit je aan en zou je best eens willen helpen om dat te organiseren? 
Laat het ons weten.  

Een hartelijke groet namens de EC 
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Dorcas Voedselactie: geef voor Oost-Europa, in de week van  

Dankdag 30 oktober - 6 november 2022 

Dorcas komt in actie voor Oost-Europa. In heel Nederland doen duizenden vrijwilligers 

mee aan de Dorcas Voedselactie. De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne schokt de hele 

wereld. Deze koude maanden moeten de meest kwetsbare mensen kiezen: hout voor 

de kachel of een maaltijd? Niet alleen in Oekraïne zelf is de nood hoog. Ook de 

inwoners van buurlanden Moldavië en Roemenië weten soms niet wat ze moeten. De 

prijzen voor voedsel stijgen enorm. En wat moet je dan als je een inkomen hebt van een 

paar tientjes per maand? Het is maar de vraag of er dan eten op tafel komt… 

 

Wat doet Dorcas?  

Dorcas koopt ter plekke voedsel in en maken er pakketten 

van. Die zijn bedoeld als eerste stap. Maar ook daarna 

helpt Dorcas mensen bij het vinden van nieuwe doelen en 

we bouwen met hen aan een gezonde toekomst. Net als 

vorig jaar, kunt u meedoen door geld te doneren voor 

(deel van) een voedselpakket. De flyeractie hiervoor vindt 

plaats in de kerk en bij de supermarkt. 

 

Groet van Aart-Jan en Pauline Plaisier 

06-82799669 

 

De Kerkapp 
Beste gemeenteleden, 

Het afgelopen seizoen is de kerkapp geïntroduceerd in de gemeente. Er wordt inmiddels volop gebruik van 
gemaakt. Er zijn vaste functies zoals de mogelijkheid om op een eenvoudige manier te geven aan de collecte, 
contactgegevens op te zoeken en om de liturgie van zondag in te zien. Daarnaast wordt de app ook veel 
gebruikt door gemeenteleden zelf: er worden mededelingen en oproepen gedaan, foto’s gedeeld, mooie 
Bijbelteksten gedeeld, etc.  
Wilt u ook graag deelnemen in de app? Gaat u dan naar de Playstore (Android) of Appstore (Apple) op uw 
telefoon en zoek op Hervormd Linschoten. U kunt de app daar downloaden. Heeft u geen smartphone? Ook op 
de tablet is de app te downloaden.  
 
Hartelijke groet van: 
Bart Broekhuizen, Rieneke Langenberg, Hilda Langerak en Wim van Setten 
Contact: app@hervormdlinschoten.nl; 06-10287112. 
  

mailto:app@hervormdlinschoten.nl
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Themadag 'Omgaan met Verlies' 
 
Namens de ring Woerden binnen de classis Utrecht van de Protestantse Kerk in Nederland 
attenderen we u op een dag over ‘Omgaan met verlies’. 
 
Deze dag wordt op D.V. zaterdag 5 november 2022 in Oudewater gehouden van 09.30-14.30 uur.  
 
Spreker op deze dag zal zijn: Manu Keirse, een autoriteit op dit onderwerp. Daarnaast zullen er 
diverse workshops zijn, waarin ook volop gelegenheid tot ontmoeting en gesprek zal zijn.  
 
Er komt nog nadere informatie over de invulling van deze dag, maar noteer deze datum alvast in 
uw agenda.  
 
Werkgroep ring Woerden: ds. Bert van den Bosch (Linschoten), Wilma van Butselaar (Oudewater), 
ds. Joost Schelling (Woerden) 

 

Dankbetuiging 
Linschoten, augustus 2022 

Dank voor al het medeleven 

Ik was aan het nadenken over een stukje, een dankwoord voor in Kerkklanken. 

Toen las ik deze Bijbeltekst in mijn mail:  

Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 

Romeinen 12:15 

Dit hebben we altijd mogen ervaren vanuit de gemeente. We mochten vele kaarten en 

felicitaties ontvangen met ons huwelijk en bij de geboorte van onze 2 prachtige kinderen. 

Maar ook juist nu, nu we in een zeer verdrietige en moeilijke tijd zitten.  

Door het onverwachte en plotselinge overlijden van mijn lieve man en 

onze liefste en sterke papa Gijsbert van Dijk 

Het doet nog steeds pijn, maar de grote belangstelling in een vorm van een kaartje, lieve 

woorden, vele gebeden en de aanwezigheid tijdens het condoleren geven ons kracht om verder 

te gaan. Het was fijn om te ervaren dat zo velen met ons meeleefden en nog meeleven. Het 

maakt het verdriet dragelijker. Daar zijn wij u/je dankbaar voor. 

Laat je leiden door de Heer. Vertrouw op hem, hij zal je helpen - Psalm 37:5  

Jacolien, Chris en  Jorien van Dijk  

Ook namens mijn moeder Riet van Eck, dank voor alle medeleven. 

Een hand, een kaart, een groet doen zo goed als je iemand waar je veel van houdt 

zo ineens missen moet.  
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Het slaan van de eerste paal van de nieuwe pastorie 
 

Al van verre was hij te horen: de machine die met rake klappen de palen in de grond stampte. 15 meter diep. 5 palen van 
3 meter die aan elkaar worden gelast. En dat een heleboel keer. Op maandag 4 juli is hiermee begonnen en woensdag 6 
juli moeten ze allemaal in de grond staan. De bouw van de nieuwe pastoriewoning is officieel gestart.  
 
Aan Gerrit van der Stok en Willem de Wit (de kerkrentmeesters van het eerste uur) werd de eer verleend de eerste paal 
te slaan. Maar voor het zover was, gaf kerkrentmeester Cor de Vries een beknopt verslag van de stand van zaken 
omtrent de pastorie. Het weitje van Spruit wordt nu omgetoverd tot een mooi huis voor het predikantsgezin met tuin en 
een uitbreiding van de begraafplaats. Cor bood ook excuses aan als hierbij mensen waren gekwetst en als er fouten 
waren gemaakt. 
 
Getooid in veiligheidskleding inclusief helm bracht Simon Langenberg (de aannemer van Stebouw) Gerrit en Willem bij 
de hei-installatie en haalden zij de hendel over en daar ging de eerste paal van de nieuwe pastorie de grond in.  
Met belangstelling werd toegekeken door een deel van de gemeente en andere belangstellenden. Applaus klonk toen de 
paal de grond in ging. De Sintjanscommissie zorgde voor de versnaperingen (lekkers van de bakker en heerlijke hapjes) 
met koffie, thee en limonade. 
  
Daarna volgden wat kiekjes 
van de kerkrentmeesters 
toen en nu (je ziet: ze 
hebben er nog steeds zin 
in), Simon Langenberg met 
vrouw en kinderen en het 
predikantsgezin familie 
Van den Bosch dat het 
voorrecht heeft deze 
pastoriewoning te 
bewonen. 
 
Als je goed kijkt, zie je nog 
een stukje pastorie. Naast 
alle mooie woorden, foto’s 
en plannen, hoop ik echt 
dat hij ook goed terecht 
komt, in bekwame, 
liefdevolle handen: dat 
schitterende, statige huis 
uit 1915. 
Annet van Ballegooijen 
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De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 25 december. Deze geldt voor de maanden 
januari-maart. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 17 december.  
Dit kan per mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19. 

 
Vaste terugkerende (winter)activiteiten (voor de clubs, zie het schema op pag. 14)    
Zondagsschool Samuel vanaf 4 jaar, t/m groep 8 zondag   14.30 tot 15.30 u 
Meisjesclub Mirjam 1  groep 5 en 6    zie pagina 14  18.45 tot 20.00 u 
Jongensclub David  groep 5 en 6    zie pagina 14  18.45 tot 20.00 u 
Meisjesclub Mirjam 2 groep 7 en 8    zie pagina 14  19.00 tot 20.15 u 
Jongensclub Daniël  groep 7 en 8    zie pagina 14  19.00 tot 20.15 u 
Tienerclub Joy   klas 1 en 2 voortg onderwijs  data nog niet bekend 19.30 tot 21.00 u 
Tienerclub Manna  klas 3 en 4 voortg onderwijs data nog niet bekend 19.30 tot 21.00 u 
Tienercatechese 12-15 jaar, klas 1 t/m 4 v.o.  maandag  19.00 tot 20.00 u 
Jongerencatechese 16-18 jaar   maandag  20.30 tot 21.30 u 
Jeugdvereniging NIEK    16-25 jaar    zondag – om de week vanaf ca 20.00 u 
Kinderkoor Emanuel vanaf groep 2   maandag  16.15 tot 17.00 u 

zo 11-sep Start 19+-catechese na de avonddienst

zo 11-sep Start belijdeniscatechese na de avonddienst pastorie

do 15-sep Start Kerkgeschiedeniskring 20.00 u

do 15-sep Verkoop collectemunten 20.00-20.30 u

zo 18-sep Opening winterwerk

zo 18-sep Start JV na de avonddienst

ma 19-sep Start kinderkoor Emanuël 16.15-17.00 u

zo 18-sep Start zondagsschool Samuël 14.30-15.30 u

di 20-sep Start Ouderenkring 10.00 u

di 20-sep Start Bible@home 20.00 thuis bij de deelnemers

do 22-sep Start Kring Ontdekkend Bijbellezen 20.00 u Familie Wesselink

di 27-sep Start Vrouwenkring Rivka 20.00 u

di 27-sep Start Gemeente Bijbel Kring 20.00 u

do 29-sep Start Mannenvereniging Boaz 20.15 u

di 11-okt Ouderenkring 10.00 u

di 18-okt Gemeente Bijbel Kring 20.00 u

di 18-okt Vrouwenkring Rivka (Bijbelstudie) 20.00 u

do 20-okt Verkoop collectemunten 20.00-20.30 u

vr-ma 21-24-okt Tienerkamp

za 29-okt Men on Fire/kampvuuravond 19.45 u Noord-Linschoterdijk 2

zo-zo 30-okt-6-nov Dorcas voedselactie

di 1-nov Ouderenkring 10.00 u

za 5-nov Themadag 'Omgaan met verlies' 9.30-14.30 u Oudewater

zo 6-nov Koffiedrinken na de dienst 11.00 u

di 8-nov Gemeente Bijbel Kring 20.00 u

di 15-nov Vrouwenkring Rivka (crea-avond) 20.00 u

za 19-nov Goede Doelenmarkt 10-13.00 u

di 22-nov Ouderenkring 10.00 u

di 6-dec Gemeente Bijbel Kring 20.00 u

di 13-dec Ouderenkring 10.00 u

di 13-dec Vrouwenkring Rivka (Kerstviering) 20.00 u

do 15-dec Verkoop collectemunten 20.00-20.30 u

za 17-dec Inleveren kopij KerkKlanken

do 17-nov Verkoop collectemunten 20.00-20.30 u

mailto:kerkklanken@hervormdlinschoten.nl

