Je ziet het niet,
je hoort het niet,
je ruikt het niet;
de herfst hult jou in pijn.
Maar op een dag,
een mooie dag,
zomaar een lach!
En: winterweer, verdwijn!
Je ogen gaan weer stralen;
je hoort de liefdestalen;
je neus ruikt nieuwe verhalen;
Lente in je brein!
Want God hoorde toen je riep
in je donkerdiep,
omdat Hij naast je liep.
Nu zal het zomer zijn!
Annet van Ballegooijen
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7 juli

09:30 u Ds. B.M. van den Bosch
18:30 u Ds. G.M. van Meijeren

1. Kerk en Eredienst
2. Shaare Zedek Ziekenhuis Jeruzalem
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

14 juli

09:30 u Ds. B.M. van den Bosch
18:30 u Ds. B.M. van den Bosch

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

21 juli

09:30 u Ds. B.M. van den Bosch
18:30 u Ds. A. van Vuuren - Capelle a/d IJssel

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

28 juli

09:30 u Ds. J.W. Hooydonk - Kockengen
18:30 u Ds. Joz. A. de Koeijer - Ermelo

1. Kerk en Eredienst
2. Steunfonds GB
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

4 augustus

09:30 u Ds. R.W. van Mourik - Alblasserdam
18:30 u Ds. L. Schaap - Nijkerk

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

11 augustus

09:30 u Dr. M. van Campen - Ede
18:30 u Ds. F. Wijnhorst - Katwijk

1. Kerk en Eredienst
2. Bijstand pastoraat
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

18 augustus

9.30 u Ds. A. Vastenhoud - Dinteloord
18:30 u Prop. H.Z. Klink - Ouddorp

1. Kerk en Eredienst
2. GZB Zomerzending deelgenoten
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

25 augustus

09:30 u Ds. B.M. van den Bosch
afsluiting tentdagen
18:30 u Ds. M. Kreuk - Oude-Tonge

1. Diaconie
2. Plaatselijke Evangelisatie (tentdagen)
3. Uitgang: GZB

1 september

09:30 u Ds. B.M. van den Bosch
bediening Heilige Doop
18:30 u Ds. B.M. van den Bosch

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

8 september

09:30 u Ds. B.M. van den Bosch
voorbereiding Heilig Avondmaal
18:30 u Ds. D. Verkuil - Zijderveld

1. Kerk en Eredienst
2. IZB project Nieuwegein
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

15 september

09:30 u Ds. B.M. van den Bosch
viering Heilig Avondmaal
18:30 u Ds. B.M. van den Bosch
dankzegging Heilig Avondmaal

1. Kerk en Eredienst
2. Plaatselijk jeugdwerk
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
Collecte H.A.: Shaare Zedek Zkh Jeruzalem

Voor informatie over de 'autodienst' (voor wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen),
kunt u contact opnemen met diaken C. Joosse, tel.nr. 06-41172479
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In de maanden juli, augustus en begin september hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te
gedenken. Stuurt u hen een kaartje?
De verjaardagskalender is alleen als papieren versie beschikbaar.

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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Gemeente van Christus te Linschoten,
De afgelopen maanden heeft de kerkenraad gewerkt aan een vernieuwd beleidsplan voor onze Hervormde
Gemeente te Linschoten. Het vorige beleidsplan is voor een aanzienlijk deel overgenomen. In 2014 is
namelijk het beleidsplan totaal herzien n.a.v. het HGJB-onderzoek binnen onze gemeente. Het
geactualiseerde beleidsplan zal een leidraad zijn voor de komende jaren (2019-2023).
Het hebben van een beleidsplan op zich is waardevol. Het geeft echter geen garanties dat alles binnen onze
gemeente onder controle is en dat wij allerlei zaken in onze hand hebben. We weten ons afhankelijk van
Christus die Zijn Kerk regeert en bestuurt. Laat er daarom ook gebed zijn voor de kerk hier ter plaatse en ook
wereldwijd.
Met dit schrijven willen wij u nu alvast informeren over een viertal speerpunten voor de komende periode.
Het integrale concept beleidsstuk zal deze zomer afgerond worden en zal dan ook op de site van de
Hervormde Gemeente te Linschoten gepubliceerd worden. We zullen u tijdig informeren wanneer u het
conceptbeleidsplan in z’n totaliteit in kunt inzien, waarna u als gemeente daarop weer kunt reageren. Daarna
zal het definitieve beleidsplan in het nieuwe seizoen in werking treden (2019/2020).
Het integrale beleidsplan beschrijft alle facetten die voor de gemeente van belang zijn. Thema’s die aan de
orde komen zijn: 1) identiteit van de gemeente, 2) structuur en werkwijze van de kerkenraad, 3) eredienst en
liturgie, 4) pastoraat, 5) vorming en toerusting, 6) jeugdwerk, 7) zending, 8) evangelisatie, 9) diaconaat, 10)
beheer en financiën en 11) communicatie.
Binnen elk thema wordt allereerst gezocht naar een Bijbelse visie. Binnen deze kaders beschrijft het plan
vervolgens de huidige situatie. Elk thema wordt afgesloten met een aantal doelstellingen en
beleidsvoornemens die we in de komende periode graag gestalte willen geven.
Dankbaar zijn we dat er in Linschoten een geloofsgemeenschap is, waar we elkaar kunnen ontmoeten in de
erediensten onder de bediening van het Woord en de Sacramenten. Naast de erediensten zijn er ook andere
ontmoetingsvormen, waarin we als gelovigen onderling bemoedigd en versterkt worden. Dankbaar zijn we
dat velen binnen onze gemeente zich willen inzetten voor de opbouw van onze gemeente middels kringwerk,
jeugdwerk, tentdagen, commissiewerk etc. We juichen de grote mate van betrokkenheid van u als
gemeenteleden toe. De kerkenraad beseft dat er veel vrijwilligerswerk gedaan wordt binnen onze
geloofsgemeenschap.
Onze missie is gebaseerd op het geloof dat Jezus Christus het Hoofd is van de gemeente. Zijn gemeente is
Zijn lichaam. Iedere gelovige is persoonlijk verbonden met Christus en onderling zijn de gelovigen met elkaar
verbonden. Dit is de basis van ons geloven. Daardoor hebben we ook een verantwoordelijkheid in het dienen
van God, van elkaar en van onze naaste. Ondanks het feit dat er grote betrokkenheid waar te nemen valt
binnen onze gemeente, zijn er verschillende zaken waar we de komende jaren op willen focussen:
1. Investeren in het samen Gemeente zijn
De kerkelijke gemeente is pluriform, is divers. Van origine is de diversiteit aan gemeenteleden binnen de
Hervormde kerk al decennialang een bekend fenomeen. Diversiteit geeft ook kleur aan een gemeente.
Diversiteit moet niet leiden tot groepsvorming. Door de diversiteit heen moeten we elkaar wel kennen in
Christus de opgestane Heere. Dit ‘elkaar verstaan’ kan gestalte krijgen d.m.v. geloofsgesprekken tussen
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ouderen en jongeren. In het samen gemeente zijn is het belangrijk dat we onze basis kennen. Wat belijden
we eigenlijk als kerk? Waar staan we voor? Om o.a. geloofsgesprekken een diepere dimensie te laten geven,
is de kerkenraad voornemens in de nieuwe beleidsperiode te investeren in de overdracht van Bijbelkennis
en (kennis) van de Gereformeerde traditie middels prediking, catechese, clubwerk en kringen. Naast
geloofsgesprekken wil de kerkenraad ook investeren in ondersteuning van ouders bij de geloofsopvoeding en
het geloofsgesprek binnen de gezinnen
2. Zichtbaarheid op het dorp
In de afgelopen beleidsperiode lag de focus vooral op de gemeente. Als gemeente van Christus zijn we
geroepen om de rijkdom van het evangelie uit te dragen in woord en daad. In onze Hervormde Gemeente is
er zeker sprake van maat-schappelijke relevantie. Op verschillende fronten zoals ‘Hart en handen’, Stichting
OPA, begraafplaats en mortuarium, open monumentendag, lunchconcerten nemen we onze
verantwoordelijkheid en weten we ons betrokken op de samenleving. De basis hiervan ligt in de liefde tot
God en onze naaste. Ook in de komende beleidsperiode willen we bovenstaande items continueren en zo
nodig uitbreiden.
3. Het ‘Wingerd ‘renovatieplan
In januari 2018 is de commissie vernieuwing Wingerd ingesteld ter ondersteuning van de kerkrentmeesters.
De commissie bestaat momenteel uit 12 leden en ondersteunt de kerkrentmeesters o.a. bij het voeren van
gesprekken met de burgerlijke gemeente Montfoort en de architect, met als doel te komen tot een
verantwoord renovatieplan voor ons wijkgebouw.
In de kerkenraadsvergadering van Juni 2019 is een mandaat gegeven aan het College van kerkrentmeesters
wat betreft de voortgang in het proces betreffende het ‘Wingerd’ renovatieplan. In de komende
beleidsperiode zullen de renovatie van ons wijkgebouw, verkoop van de pastorie, bouwen van een nieuwe
pastorie, de speerpunten zijn. Een lang traject wellicht waar het College van Kerkrentmeesters i.s.m. de
kerkenraad zich de komende beleidsperiode mee bezig zullen houden. De gemeenteleden zullen telkens
weer op de hoogte gehouden worden voor wat betreft de vorderingen in het totale proces.
4. Blijven bij de Bron
In een tijd van secularisatie, culturele veranderingen en maatschappelijke druk is het noodzakelijk om bij de
Bron te blijven. De Bron vinden we in het prille begin van de kerk. Handelingen 2:42 beschrijft het: “en zij
volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden“.
Lezen uit de Heilige Schrift, uitleg hiervan in de erediensten, deelname aan de Sacramenten en gebed om
Gods Geest zijn cruciaal om aan deze Bron verbonden te blijven. Daarnaast werken persoonlijke stille tijd,
bezoek aan Bijbelkringen, onderlinge geloofsgesprekken tussen jongeren en ouderen mee om met Christus
verbonden te blijven en Hem beter te leren kennen. Met het volharden waar Handelingen het over heeft
kunnen we, geleid door de Heilige Geest, gemeente van Christus zijn en blijven.
SOLI DEO GLORIA
Namens de kerkenraad Dirk Zuijderduijn, scriba
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Verlenging van mijn aanstelling
Ik werk in Linschoten met een tijdelijke aanstelling voor twee jaar. Daarvan is het einde in zicht, maar de
kerkrentmeesters hebben besloten tot een jaar verlenging. Dit jaar kan gebruikt worden om het
jeugdpastoraat verder te borgen zodat het zelfstandig kan blijven functioneren. Daarnaast mag ik catechese
blijven geven en ouderen bezoeken. Ik ben blij met deze verlenging om zo ook het werk goed af te kunnen
ronden. Naast het werk in Linschoten mag ik nu ook bijstand in het pastoraat verlenen bij de Marekerk in De
Meern. Een nieuwe uitdaging nu de studie volledig is afgerond. Ik weet me hierin gezegend en bid om tot zegen
te zijn.
Catechese/jeugdpastoraat
We kennen in de kerk een lange pauze met catechese en kringwerk. Eén van de catechisanten vroeg zich
verbaasd af waarom de catechese zo vroeg stopte (misschien mogen we dat zien als een goed teken?) Nu
stamt de gewoonte van winterwerk waarschijnlijk uit de agrarische samenleving. Vanaf het voorjaar moest er
op het lang gewerkt worden…. Maar zijn wij nu seizoenschristenen?
Staat het geloof in de zomer op een lager pitje? Ik hoop het niet.
Gelukkig mogen we elkaar wekelijkse blijven ontmoeten op zondag
rondom Gods woord. Maar het blijft wel een feit dat we de
jongeren een tijd lang niet ontmoeten op de catechese. In het kader
van de zorg voor de jeugd is dat niet goed. Daarom zijn we met de
jongste catechisanten een dagje wezen varen van Marnemoende
naar Oudewater en weer terug. Goed voor de onderlinge band en
het meeleven met elkaar. Bij het eten dachten we met elkaar na
over Markus 6 waarin Jezus zijn discipelen opzoekt in de storm. Hij
is erbij, ook in de stormen in ons leven.
Gemeentedag
In de kerkgroep jeugdpastoraat zijn we druk bezig met het opstellen van een beleidsplan wat past in het kader
van het hele gemeentebeleid. Daarin overdachten we dat er dankbaarheid mag zijn voor de dingen die er zijn.
Eén daarvan is de gemeentedag in het Doornse gat. Wat was dat een geweldige dag waar jong en oud zich kon
vermaken en er heerlijk de tijd was om elkaar te ontmoeten bij de verschillende activiteiten en het eten.
Complimenten aan de organisatie!
Ouderenpastoraat
Verbondenheid
Waar woorden tekort schieten
Waar vragen en angsten de gedachten overheersen
Kunnen handen zich vouwen, ineenslaan
Allen of samen, Door God verbonden
Bevrijdend geheim
Om zo, in het zijn, bron van aandacht liefde en zegen te zijn
Uit vertel het maar door Rita Renema-Menting
Zo leven we mee met hen die zorgen kennen. Laten we hen opdragen in ons gebed en in woord en daad
meeleven. Lenny Oosterom, (lennyoosterom@hervormdlinschoten.nl tel: 06-46491470).
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Nieuws van Martin en Marleen 't Hart
Pinksteren
Pinksteren ervaren in de St. Etienne:
Blazende ballonnen, wandelende vlammen, lezen en spreken in verschillende talen en het zingen over
visioenen. De Heilige Geest komt met kracht, met warmte, met passie, reinigend, met begrijpelijke
communicatie en bereikt zo de hele wereld. Voor een poosje zijn we gasten hier op aarde dromend
over een mooie toekomst. Het is verbazingwekkende genade door onze Redder Jezus Christus.

Conferentie – TAS 2019
Afgelopen dagen heb ik (Martin) voor de derde keer de Transform Africa Summit bijgewoond. Deze
keer was ik samen met Anselme, mijn ICT-medewerker. Het was voor hem de eerste keer dat hij in het
Convention center was, met als gevolg dat hij binnen het uur totaal verdwaald was en het auditorium
niet meer kon vinden. Toen hij het uiteindelijk vond, was de zaal vol en mocht hij met vele anderen de
openingsceremonie volgen op een groot scherm.
Verder was Kenia nadrukkelijk aanwezig, inclusief de president. Kenia is erg trots op de IT-blauwdruk
7

die ze hebben opgesteld om het land op de ICT-kaart te zetten.
Net als andere jaren werd er gehamerd op verbetering van het onderwijs. Van nazeggen naar leren door
experimenteren. Sociale media zou een belangrijk thema zijn. Tot de dag voor aanvang waren er nog 3
sessies over Sociale media in het programma, uiteindelijk is er zegge en schrijve één sessie,
georganiseerd door Facebook, overgebleven. Al met al weer veel geleerd over ICT in Afrika, de
vooruitgang en ook de uitdagingen. Voor Anselm was het een hele belevenis!
Zomaar…
Zomaar een kans om ervaringen uit te wisselen met het onderwijsdepartement van de RCEA (Reformed
Church of East Africa) in Eldoret, Kenia. Bijbel-, computer-, kleuter- en speciaal onderwijs kwamen
voorbij. Onverwacht kwam ook het ontwikkelen van een bijbelprogramma voor tieners, waar we zowel
in Rwanda als in Kenia mee bezig zijn, aan de orde. Genoeg stof om als partners verder te gaan via
internet en sociale media. Mogelijk komt er nog een keer een kans.
Weet je wat...
Weet je wat er gebeurde toen we bezig waren met een grootschalig onderzoek naar het functioneren op
onze kleuterscholen? Door omstandigheden kwam ons team erg laat bij de afgesproken school aan.
Alleen een meester van een plattelandsschool zat al die tijd op ons te wachten. Samen met de leidster
van de afgesproken school deden we het onderzoek. Al snel bleek het enorme verschil tussen de 2
scholen. Na afloop gaf de leidster spontaan een kleutercurriculum en een Kijkbijbel aan de meester die
niets heeft in zijn school. Samen hebben we er God voor gedankt.

GZB – Vakantiebijbelstudieboekje
De GZB heeft weer een vakantiebijbelstudieboekje uitgebracht om mee te
nemen op reis. Het is een boekje met inspirerende portretten van mensen
die ieder op hun eigen manier met anderen het Evangelie delen. Iwan
Dekker, presentator op de GZB-dag en regiocoördinator Europa, heeft de
overdenkingen geschreven. Op de website van de GZB is het boekje aan te
vragen en te downloaden. www.gzb.nl/nieuws/neem-mee-op-reis. Van
harte aanbevolen!
Goede DoelenMarkt
Dit jaar zal de Goede DoelenMarkt worden gehouden op D.V. zaterdag 16
november in de Wingerd. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Meer
informatie volgt in komende Kerkklanken.
Met vriendelijke groet van de Zendingscommissie,
contactpersonen: Hans van Butselaar (voorzitter) tel. 433890, Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033,
Cora Nap (penningmeester) tel. 0623030977
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Alpha
De eerste mensen hebben zich aangemeld voor het kernteam van Alpha zijn binnen! Dat is goed nieuws. Dank
daarvoor! We hebben nog een paar mensen nodig en dan kunnen we de verdere inhoudelijke voorbereidingen
gaan starten na de zomervakantie. Helaas heeft nog niemand zich aangemeld voor het Alpha-gebedsteam.
We hebben het gebed zo hard nodig!

Herhaaloproep aan een ieder; Wil je meehelpen met het geven van
Alpha? We zoeken nog enkele mensen voor in het kernteam! Ook
zoeken we mensen voor het Alpha-gebedsteam!
Wat doet het kernteam?

De leden van het kernteam geven inhoud en vorm aan Alpha. We maken gebruik van de beschikbare
materialen van Alpha Nederland. Er is heel veel material beschikbaar, we hoeven dus niet het wiel opnieuw uit
te vinden. Het kernteam verzorgt de inleidingen tijdens de avonden en de leden zijn gespreksleiders van de
kleinere groepjes. Ben je enthousiast, heb je een open houding, is Jezus belangrijk in je leven en wil je graag
dat anderen ook iets over Jezus mogen horen? Meld je dan aan!

Bid je mee?
Naast kernteam-leden willen we ook graag een gebedsteam van minimaal 3 mensen bijeen brengen. Zonder
gebed kunnen we geen Alpha organiseren. Natuurlijk willen een ieder ook vragen om de Alpha in het
persoonlijk gebed mee te nemen, maar het gebed is zoveel krachtiger als mensen bijeen komen. De dag en
frequentie van samenkomst zal in onderling overleg vastgesteld worden.
Heb je interesse? Meld je aan!

Kerkproeverij
Vorig jaar hebben we voor de 1e keer meegedaan met de landelijke
Kerkproeverij en mochten we enkele mensen in ons midden
verwelkomen. Ook dit jaar doen we hier weer aan mee. Op zondag 29
september 2019 is de Kerkproeverij. De gelegenheid om nog een keer
jouw familielid, collega, buurman of buurvrouw, vriend of vriendin
(weer) uit te nodigen. Ook dit jaar zullen we weer uitnodigingskaarten
ter beschikking stellen.
Enkele tips:

1. Begin met gebed. Vraag God wie je uit mag nodigen.
2. Nodig mensen uit met wie je een goede relatie hebt. Denk aan vrienden, familie, buren, of
kennissen die niet (meer) naar de kerk gaan.
3. Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan
naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten.”
4. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus.
5. Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.
6. Wist je dat mensen meestal vereerd zijn als je ze uitnodigt, zelfs als ze er eigenlijk niet voor
open staan? Iets waar jij iedere zondag je tijd aan besteed, dat is wel heel bijzonder,
mensen waarderen het dat je dit met hen wilt delen (ook al laten ze dat niet altijd merken).
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7. ‘Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord. Succes is als je iemand
uitnodigt en het ‘ja’ of ‘nee’ aan God overlaat.
8. Deel met je partner of met een vriend/vriendin wie je wilt uitnodigen en hoe je dit gaat
doen. Bid voor elkaar.
Wil je bidden voor:

-

Elkaar als gemeenteleden, dat we mensen mogen uitnodigen. Dat we daar de eerste
stappen voor mogen zetten.
De mensen die uitgenodigd worden, dat ze God mogen zoeken.
De aanwezigheid van de Geest in onze gemeente tijdens de voorbereiding van de
Kerkproeverij.

“Succes is als je iemand uitnodigt en het ‘ja’ of ‘nee’ aan God
overlaat”

Heb je vragen of opmerkingen; dan kun je contact opnemen met Catharina Nieuwenhuizen (473289), Arjen
van der Ree.

Hallo allemaal!
Hebben jullie weleens gehoord van het ROJ (Regionaal Open Jeugdwerk)?
Het ROJ organiseert voor jeugdverenigingen van de kerk 10x per jaar op een zaterdagavond een
activiteit voor jongeren tussen de 16 en +/- 25 jaar. Omdat meerdere dorpen hieraan meedoen,
komen er tussen de 60 – 100 jongeren per avond. Eigenlijk doen al de jeugdverenigingen mee van
de dorpen tussen Benschop en Vinkeveen.
Elke keer is er een andere activiteit. Afgelopen seizoen hebben
we o.a. de volgende activiteiten gehad:
 voetbal;
 karten;
 barbecue-avond;
 mannen-vrouwenavond;
 bowlen; gala.
Dit seizoen is helaas alweer afgelopen, maar zodra de nieuwe activiteiten bekend zijn, zullen we dit
plaatsen in Kerkklanken. Dus heb je zin in een gezellige avond? Kom gerust eens langs!
Mocht je vragen hebben of iets meer willen weten vraag het gerust.
Groetjes,
Daniël Winkel (06-23950764) en Hannah van der Mel (06-30906087)

10

De kleurplaat is ook te downloaden op onze website: www.hervormdlinschoten.nl
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Save the date: gemeente-avond over gamen
Gamen is een nadrukkelijk onderdeel geworden van de culturele context waarin wij leven, niet alleen
als middel tot vermaak, maar ook als tool om te informeren en te onderwijzen. Tegelijkertijd kunnen
games vragen oproepen. Daarom organiseren we op 10 oktober bij leven en welzijn een gemeenteavond over dit onderwerp. We hebben daarvoor de bekende kenner en ervaringsdeskundige dr. Frank
Bosman uitgenodigd. Hij is als theoloog verbonden aan de Tilburg University en doet onderzoek naar
het thema gamen in relatie tot religie. Hij kan er veel over vertellen, geeft regelmatig lezingen over
de ins en outs van gamen en schreef er boeken over.
Op de gemeente-avond hoopt dr. Bosman ons te informeren over de wereld van de games; wat
gebeurt er in games, wat zijn evt. de gevaren, welke richtlijnen zijn er te geven aan ouders, welke
spellen zijn wel/niet aan te raden, waar dreigt de verslaving? Natuurlijk is er ook gelegenheid je eigen
vragen te stellen.
De avond is bedoeld voor catechisanten van Follow me en Follow me next en hun ouders, maar ook
alle andere belangstellenden vanaf 12 jaar die meer over het onderwerp willen weten, zijn welkom.
De gemeente-avond komt die week in plaats van de
catechese op maandag. Het belooft een boeiende en
leerzame avond te worden. Nadere info volgt.
Voor de liefhebbers twee boektitels; F. Bosman, Gaming
and the Divine. A New Systematic Theology of Video
Games, London: Routledge (2019), 978-1-138-57956-9,
BP 115
F. Bosman, Spelen met God. Kleine theologie van
videogames, Berne: Heeswijk (2018), € 24,90, 978-908972-248-5
De kringcommissie.

Frank Bosman

Nieuw psalmbord
Sinds ruim een maand hangt er in het schip van de kerk een nieuw psalmbord.
Het bord is geplaatst tegenover de camera, omdat het oude bord, dat kleiner was,
thuis niet goed leesbaar was. Op veler verzoek hebben de kerkrentmeesters
gehoor gegeven aan de vraag om ook de schriftlezing op het psalmbord te zetten,
met name voor de thuis luisteraars (kijkers 😊).
Koster Apeldoorn heeft de coördinerende taak op zich genomen.
Dhr. Ringelesteijn sr. en schilder Bak sr. hebben dit ambachtelijk stukje
meesterwerk gemaakt. En het resultaat mag er zijn!
Het college van Kerkrentmeesters bedankt allen hartelijk voor de inspanningen.
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Kerkhistorische kring Linschoten en omgeving
Weet je nog niet welke kring je volgend seizoen wilt volgen? Denk dan eens na over:
Kerkhistorische kring Linschoten en omgeving.
Voor verdieping, verbreding en bezinning op de christelijke traditie
Thema’s als:
 Wat geloven we precies?
 Kinderdoop vanaf het begin?
 Ontstaan van de Bijbel
 Simon de pilaarheiilige; wie was dat?
 Betekenis van de kloosters voor onze
beschaving
 Wat leert de Oosters-orthodoxe kerk
 Invloed van de kerkvader Augustinus
 Kerstening van Nederland
 Zijn Wodan en Donar echt verdwenen uit ons
land?
 De filosoof Arsitoteles en de kerk
 Luthers punt
 Waar komt de naam protestants vandaan?
 Wanneer ben je een calvinist?
Doopbassin uit de Oudheid
 Wat kunnen we in deze tijd met de Dordtse
Leerregels?
 De kerk en ‘’de verlichitng’’
 Nijkerkse beroeringen
 Waarom zoveel kerkgenootschappen?
 Wat is ‘’moderne theologie?’’
Zes bijeenkomsten per jaar op donderdagavond in De Wingerd in Linschoten;
Informatieve inleidingen, beeldmateriaal, bespreking van korte teksten uit de kerk
der eeuwen;
Interkerkelijke ontmoeting en uitwisseling.
Eerste bijeenkomst donderdag 19 september 2019.
Meer info en aanmelden kan bij Tera Voorwinden:
tera@ar-voorwinden.nl/0348481514

14

Ook dit jaar hopen we weer een week te gaan evangeliseren op Texel van 26 juli tot 2 augustus.
Hier gaan we weer samen met een groep andere evangelisten de jongeren over Jezus vertellen in
het uitgaansleven van Texel, in samenwerking met Stichting Naar House en Beach Mission.
Bij zo’n evangelisatieweek is gebed ontzettend belangrijk. Naast ons eigen gebed willen wij jou
vragen om voor onze actie en de mensen daar te bidden. Hier wordt een gebedsbrief voor
gemaakt. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een mailtje naar wilco@naarhouse.nl.
Natuurlijk zijn er met zo’n evangelisatieweek aardig wat kosten gemoeid. Wilt u de campagne
steunen met een donatie? Via de website van Stichting Naar House kan je een vast bedrag doneren
via iDeal. Wil je een eigen bedrag overmaken? Dan kan dit op de rekeninggegevens:
Stichting Naar House IBAN: NL50 INGB 0007232895
Onder vermelding van: Evangelisatiecampagne Texel t.n.v. Joke Pak
Ik hoop dat je ons met gebed en/of een gift wilt steunen met dit werk voor de evangelisatieweek op
Texel.
Omdat we Stichting naar House dit jaar 25 jaar bestaat, is er een boek uitgebracht met prachtige
getuigenissen en het ontstaan van stichting Naar House. Als je dit wilt ontvangen kun je Vriend
worden van onze Stichting (min € 1,-per mnd.) of een eenmalige donatie. Als je dit boek graag wilt
ontvangen en het evangelisatiewerk een warm hart toedraagt, dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Joke Pak <><
06-21688978
familie.pak@solcon.nl

Wilco Steenbergen <><
+31-6-28876205
Wilco@naarhouse.nl

Verdiepingsconferentie
GOD VERSTAAN: LEVEN IN GODS NABIJHEID
De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen
met medechristenen tussen de 20-40 jaar. Lezing door ds. R.W. de Koeijer
Datum: 14 september 2019; tijd: 10.00-17.00; Locatie: Hoeve de Beek, Brinkkanterweg 23, 3931 PJ Woudenberg
Dit jaar bieden wij bij aanmelding korting! Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website:
www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.
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De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 15 september. Deze zal gelden voor de maanden
half september en oktober. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 7 september.
Dit kan per mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19.

ma
1-jul Collectemuntenverkoop
za
6-jul Inleveren spullen NaZomerMarkt
zo
7-jul Koffiedrinken na de dienst
do
18-jul Collectemuntenverkoop
za
3-aug Inleveren spullen NaZomerMarkt
do
15-aug Collectemuntenverkoop
wo-vr 21-23-aug Tentdagen
vr-ma 23-26-aug Tienerkamp
wo
28-aug Kerkenraadsvergadering
ma
2-sep Collectemuntenverkoop
za
7-sep Inleveren spullen NaZomerMarkt
za
7-sep Inleveren kopij KerkKlanken
za
14-sep Nazomermarkt

20.30-21.00 u
09.30-11.00 u
11.00 u
20.00-20.30 u
09.30-11.00 u
20.00-20.30 u

19.45 u
20.30-21.00 u
09.30-11.00 u
10.00-15.00 u

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

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

maandag
zondag
donderdag, even weken
donderdag, even weken
donderdag, oneven weken
donderdag, oneven weken
vrijdag, oneven weken
vrijdag, oneven weken
maandag
maandag
zondag – om de week

16.30 tot 17.15 uur
14.30 tot 15.30 uur
18.45 tot 20.00 uur
18.45 tot 20.00 uur
19.00 tot 20.15 uur
19.00 tot 20.15 uur
19.30 tot 21.00 uur
19.30 tot 21.00 uur
19.00 tot 20.00 uur
20.30 tot 21.30 uur
vanaf ca 20.00 uur

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
Mijn dag begint met een lied voor U.
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