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Het lied van het eeuwige leven
 

Ik geloof in een dag van verrijzenis, 
ik geloof in een God van vergeven, 
en dat mijn geluk ook het zijne is. 

Ik geloof in het eeuwige leven. 
 

Waar Abraham, Isaak en Jacob zijn, 
bij God, in zijn glorie verheven. 

Ik geloof in het erven van zijn domein, 
ik geloof in het eeuwige leven. 

 
En dat Hij mij vurig verlangt in zijn land 
en dat Hij mijn naam heeft geschreven, 

voor nu en altijd, in de palm van zijn hand. 
Ik geloof in het eeuwige leven. 

 
Ik geloof in een rijk dat voor mij bestaat 

en dat het de dood zal beschamen. 
Ik geloof in een liefde die nooit vergaat 

en het eeuwige leven amen.  
 

Michel van der Plas 
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3 november 9.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst
Bediening Heilige Doop 2. Diaconie

18.30 u ds. P. Veerman - Katwijk 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
Dankdag
6 november 15.00 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst

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

10 november 9.30 u ds. J.W. Verboom - Groot-Ammers 1. Kerk en Eredienst
17.00 u ds. B.M. van den Bosch 2. Kerk in Actie Project 10.27 (GZB) 

Dienst andersbegaafden 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

17 november 9.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Vakantiereizen anders begaafden
18.30 u ds. P. Nobel - Garderen 2. GZB najaarszending deelgenoten

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

24 november 9.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst
18.30 u ds. A.J. Kunz 2. Dagboekjes Ouderen

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

1 december 9.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst
Voorbereiding Heilig Avondmaal 2. IZB

18.30 u ds. P. Vermaat - Arnhem 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

8 december 9.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Diaconie
Bediening Heilig Avondmaal 2. Bijstand Pastoraat

18.30 u ds. B.M. van den Bosch 3. Uitgang ochtend en kelken HA: SDOK
Dankzegging Heilig Avondmaal 3. Uitgang avond: Onderhoud gebouwen

15 december 9.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst
18.30 u ds. G.M. van Meijeren - Hoevelaken 2. De Wingerd

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

22 december 9.30 u ds. J. de Wit - Jaarsveld 1. Kerk en Eredienst
18.30 u ds. B.M. van den Bosch 2. Diaconie

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
Eerste Kerstdag

25 december 9.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst
18.30 u ds. J.W. Hooydonk - Kockengen 2. ZOA

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
Tweede Kerstdag

26 december 9.30 u Kinderkerstfeestviering 1. World Servants

29 december 9.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst
18.30 u ds. P. Baas - Houten 2. De Herberg

3. GZB
Oudejaarsdienst

31 december 18.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Diaconie
2. Plaatselijk jeugdwerk
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

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 november en december hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken. 
Stuurt u hen een kaartje? 
 
Ivm de AVG worden de jarigen alleen in het papieren exemplaar vermeld. 
 
 

 
 

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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Ivm de AVG wordt deze informatie alleen in de papieren versie gedeeld. 
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Catechese  
De catechese is weer begonnen en we zijn blij dat we veel jongeren 
hebben mogen begroeten. Zowel bij ‘Follow me’ als bij ‘Follow me next’ 
staan er ongeveer 30 jongeren op de lijst! Bij ‘Follow me next’ was er 
daardoor een extra mentor nodig. Henk Jonker is bereid gevonden die 
taak op zich te nemen. Hij is met enthousiasme van start gegaan. 
Welkom in het team! 
Bij ‘Follow me’ gebruiken we de vernieuwde methode van de HGJB. De 
schriftjes voor de jongeren zijn handig en hebben een frisse uitstraling. 
Daarmee komt de inhoud goed tot z’n recht. Het is wat lastig om de 
schriftjes aan de jongeren mee naar huis te geven, maar vraag er bij de 
jongeren eens naar.  
Ds. Van den Bosch vermeldt elke week in De Bazuin het thema wat aan 
de beurt is. 
 
25 november 
Jeugdpastoraat/ bezoeken van de catechisanten aan gemeenteleden 
Om jongeren en andere gemeenteleden met elkaar in contact te 
brengen en gelegenheid te bieden voor een gesprek over geloven, hebben we in samenwerking met het 
catecheseteam al twee jaar bezoeken georganiseerd. We hebben gemerkt dat dit van grote waarde is, zowel 
voor de jongeren als voor de andere gemeenteleden. Ik noem het bewust ‘andere gemeenteleden’ omdat 
jongeren er helemaal bij horen. En alle gemeenteleden kunnen meedoen als gastadres. 
Dit jaar is het thema gebed. De jongeren van ‘Follow me (next)’ krijgen daar op 18 november een reguliere 
catecheseles over. De week daarna op maandagavond 25 november gaan de jongeren op bezoek bij 
gastgezinnen.  
Om de jongeren tegemoet te komen houden we ons aan de gewone catechesetijden.  
19.00-20.00 uur voor de jongeren van ‘Follow me’ 
20.30-21.30 uur voor de jongeren van ‘Follow me next’. 
 
We zijn op zoek naar zo’n 20 gastadressen, zodat de jongeren in groepjes van twee of drie ingedeeld kunnen 
worden. De gastadressen ontvangen van tevoren informatie en ook de jongeren zijn voorbereid. 
Wilt u of jij meedoen als gastadres. geef je dan op voor 8 november. Het liefst via de mail met vermelding van 
naam, adres, telefoonnummer en uw voorkeur wat betreft de tijd: ejlangerak1@ziggo.nl  
Opgeven kan ook telefonisch bij Ernst Jan Langerak: 06-53127349.  
 
Ouderenpastoraat 
Het in mooi om te zien dat er heel wat ouderen zijn die hun huis open hebben gezet om catechisanten te 
ontvangen. Ik zou u hier willen vragen mee toe doen. Dit jaar hebben we 20 gastadressen nodig. Wilt u dat 
eens overwegen. U hebt geen bijzondere vaardigheden nodig dan een gastvrije ontvangst en de openheid om 
te luisteren en te spreken. Aanbevolen! Hierboven staat meer informatie. 
Het thema van de bezoekavond op 25 november is gebed. We willen u vragen om voor de jongeren en voor 
een gezegende avond te bidden.  
 
Een hartelijke groet voor u/jullie allen,  
Lenny Oosterom, (lennyoosterom@hervormdlinschoten.nl tel: 06-46491470) 
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Schoonmaakdag 
Zaterdag was het weer de laatste zaterdag van de maand, dus Umuganda (schoonmaakdag in de wijk). 
Meestal verzamelen we ons net achter ons huis om de straat van vuil en onkruid te ontdoen. Het is 
altijd een dag van ontmoeting met de mensen in de wijk. 
Deze keer moesten we een paar kilometer lopen naar de vallei, waar we met meerdere Umudugu's 
(wijken) aan de slag gingen. Het gras moest gemaaid en het zwerfvuil verwijderd.  
Na afloop is er altijd een bijeenkomst. Deze keer met de sectorleider die inging op het belang van een 
goede gezondheid, de zorgverzekering, schoonheid in huis en veiligheid. Voor de bijeenkomst werden 
patriottische liederen gezongen.  
 
Nieuwe bisschop, nieuwe ideeën 
Zijn vraag: wat is nodig om om in de kathedraal de beste projectie 
en het beste geluid van de stad te krijgen? 
Als leden van het media team hebben we daar vandaag over 
nagedacht en een concept-advies geschreven. 
 
Thanksgiving 
 
Afgelopen zondag zijn we in de kerk begonnen met een nieuwe serie preken. Dit keer is het thema: 
Thanksgiving! 
Wanneer begin je met danken? Een eye-opener!! Voor het eerst is de preek in het Engels via Youtube 
terug te luisteren. (zie www.facebook.com/hart4rwanda) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Najaarszendingscollecte 
 
De opbrengst van komende Najaarszendingscollecte is ook dit jaar bestemd voor ons 
deelgenotenproject “Hart4Rwanda” van Martin en Marleen ’t Hart. 
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GZB-dagboekjes 2020 ‘Een handvol koren’ 
Het nieuwe dagboek is uit! Voor € 12,50 bieden we u een jaar lang maar liefst 
twee overdenkingen per dag: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen 
en één voor persoonlijke bezinning.  
En met de aanschaf steunt u ook nog eens 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. Kent u het dagboekje nog niet? Op de website van de GZB 
kunt u een aantal overdenkingen inzien. 
 
Wilt u dit jaar ook (weer) een exemplaar ontvangen?  
U kunt deze bestellen door een mail te sturen naar: 
zchervormdegemeentelinschoten@gmail.com.  
Of bellen naar Cora Nap: 06-23030977. Ook ligt er op de lectuurplank in de Wingerd een inschrijflijst. 
En op de Goede DoelenMarkt zullen de boekjes ook te koop zijn. 
Van harte bij u aanbevolen! 
 
Goede DoelenMarkt 2019 
Op D.V. zaterdag 16 november wordt er weer een Goede DoelenMarkt georganiseerd in de Wingerd.  
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 
– Israel Producten Centrum 
– Stichting de Hoop – Cycling for Hope 
– Vietman Nederland 
– World Servants – Zambia 
– Woord en Daad 
 
Wat is er te koop op de Goede DoelenMarkt?  
Er is voor elk wat wils. Met de feestdagen voor de deur kunnen er originele en leuke cadeaus worden 
aangeschaft, iets leuks voor uzelf of om het huis gezellig te maken. Er zijn authentieke artikelen uit 
Kenia, India en Israël. U kunt komen snuffelen tussen de vele boeken. Verder zijn er volop 
(kerst)kaarten, sieraden, sjaals, home-decoratie artikelen, bakmixen en Tupperware.  
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, uien 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 met elkaar. Tijdens het middaguur zullen er ook diverse lekkernijen verkocht worden. 
Deze catering wordt dit jaar verz0rgd door de jongeren van de actiegroep uit Linschoten die met 
World Servants in 2020 de handen uit de mouwen gaan steken in Zambia. Bouwt u mee? 
 
Misschien bent u/jij nog nooit langs geweest op de Goede DoelenMarkt, kom eens kijken en 
laat u verrassen! Van harte WELKOM!  
 
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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Alpha cursus 2020 
De Alpha cursus gaat van start in 2020! In een 10-tal avonden mogen we vertellen over Jezus. 
De cursus is bedoeld voor een ieder die vragen heeft over wie Jezus is of wie Jezus voor jou 
wil zijn.  
Ook gaat het over ‘Bidden: waarom en hoe’, ‘De Bijbel lezen; waarom en hoe’, ‘Hoe leidt 
God ons’, ‘Wie is de Heilige Geest’ en ‘Wat doet de Heilige Geest’. 
We komen op de maandagavond bijeen. De eerste avond zal 13 januari zijn. We 
beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Daarna zal er een inleiding zijn over het betreffende thema van de 
avond, waarna hierover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen. We gebruiken hier de materialen van 
Alpha Nederland voor. Wij hebben er enorm veel zin in. Nu rekenen we op u als gemeentelid om mensen uit 
te nodigen hiervoor! 
Heb je vragen; je kunt ons contacten via Alpha@HervormdLinschoten.nl maar je mag ook contact opnemen 
met Peter Elenbaas (422160) of John Bakker. 
 
Wie zijn wij - Alpha kernteam 
We hebben inmiddels een bijna compleet kernteam voor het verzorgen van de Alpha-cursus avonden. Graag 
stellen we ons aan jullie voor.  
 
Anniek & Matthijs de Jager 
Sinds augustus 2018 wonen wij met heel veel plezier in Linschoten. We hebben 
een diep verlangen naar groei en herleving in Nederland en natuurlijk ook in 
Linschoten. Dat is ook de reden dat we ons hebben aangemeld voor het 
kernteam. We zijn heel benieuwd en hebben er zin in! 
 
Ard & Catharina Nieuwenhuizen  

We wonen al 15 jaar in Montfoort. Wij hebben ca 14 
jaar geleden de Alpha-cursus zelf gedaan, net nadat we er voor gekozen hadden om 
in Linschoten naar de kerk te gaan. We zagen het als een ontdekkingstocht en 
tegelijkertijd ook als een persoonlijke verdieping wie Jezus voor ons wil zijn. Deze 
cursus heeft ons geleerd om het geloofsgesprek met mensen om ons heen aan te 
gaan. Ook mochten we leren over een persoonlijke relatie met God! We hebben een 
hart voor God en een hart voor andere mensen, en gunnen andere mensen ook zo 

om bij Jezus te komen. Daarom willen we graag de cursus met het team geven. 
 
? – Ja een vraagteken. Hier kan jouw naam staan. We zijn nog op zoek naar 1 of 2 mensen. Lijkt het je wat? 
Neem contact op met de organisatie. 

 
Wie zijn wij – de organisatie 
Zo’n Alpha-cursus is best een flinke organisatie. Natuurlijk kunnen we het materiaal van Alpha Nederland 
gebruiken, maar wat denkt u van: locatie regelen, flyers maken, PR verzorgen, programma opstellen, mensen 
benaderen voor kernteam, mensen benaderen voor maaltijden bereiden, info bijeenkomst in de gemeente 
verzorgen, vragen van cursisten en gemeenteleden beantwoorden, de gemeente aanmoedigen om uit te gaan 
nodigen, kortom; veel te doen. Op dit moment nemen Peter en Jannie Elenbaas en John Bakker de 
organisatie voor hun rekening.  
 

En jij – wat vragen we aan jou? 
In de eerste plaats gebed. Zonder gebed kan deze cursus niet georganiseerd worden en tot zegen zijn. Ik wil 
graag iedereen persoonlijk, en ook de bijbelkringen, kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten vragen om 
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wanneer er met elkaar gebeden wordt, dan ook voor de Alpha cursus te bidden. Bidden voor een groeiend 
verlangen naar Jezus in Linschoten en omstreken. 
In de tweede plaats: mensen uitnodigen door flyers verspreiden. We willen in Linschoten flyers huis-aan-
huis verspreiden. Als we met elkaar de straten verdelen, dan is dit toch zo gebeurd?  
Daarnaast willen we bij sommige mensen, zogenoemde ‘kaartenbak-leden’, aanbellen en een flyer (nogmaals) 
overhandigen. Wilt u graag wat mensen in een wijk persoonlijk uitnodigen? Geef het dan door aan 
iemand van de Alpha-organisatie. 

 
En ook is het de vraag Wie nodig jij persoonlijk uit vanuit je eigen kring? 
Denk nog eens aan de mensen die je voor Kerkproeverij hebt benaderd, 
maar voor wie de kerkdrempel te hoog was. Misschien kent u iemand die 
niet op zoek is naar de kerk, maar wel op zoek is naar Jezus, of op z’n minst 
er voor open staat om daar meer van te weten. Schroom niet om zo iemand 
te vragen, vertrouw dat God met Zijn Geest met u meegaat in het gesprek 
om de persoon uit te nodigen. Je hoeft het niet op eigen kracht te doen! 
 

Daarnaast zoeken we nog mensen die op één van deze avonden willen koken. De bedoeling is dat je voor 4 á 
6 mensen een gerecht klaarmaakt. Verdere details volgen later nog. Je hoeft natuurlijk niet voor alle 10 de 
avonden te koken. Je mag zo vaak als je wilt, dit mag ook gewoon 1x zijn. Meld je aan bij iemand van de 
organisatie. 
 

Koffie en een praatje; 3 november 
Op 3 november tijdens het koffie drinken na de dienst, zullen we nog eens persoonlijk uitleggen wat de Alpha 
cursus inhoudt en voor wie het is. Ook kan er vanaf dat moment geflyerd worden in Linschoten. Neemt u ook 
een straat mee om te lopen? 
 

 

 
Terugblik Kerkproeverij  
 
Heeft u mensen mogen uitnodigen? Heeft u mooie gesprekken 
gehad? Of vond u het moeilijk? Als u uw ervaringen wilt delen, 
schiet gerust eens iemand van de Evangelisatiecommissie aan. 
Vanuit de EC stellen we ook Bijbels ter beschikking. Wil je er 
een geven aan jouw gast of genodigde persoon? Vraag gerust 
een gratis Bijbel aan Catharina Nieuwenhuizen of Arjen van 
der Ree. 
 
Met vriendelijke groeten de Evangelisatie commissie; 
Catharina Nieuwenhuizen (473289), Arjen van der Ree (433533), Peter Elenbaas (422160), Gerwin van 
der Linden, Florus Vroege, John Bakker. 

 

Bedankt! 
Wat mooi zoveel belangstelling uit de gemeente! Zoveel mooie teksten, daar word je klein van. Al het fruit wat ik heb 
gekregen, het leek wel of niks te gek was. Als je dan bedenkt dat er iemand 38 jaar aan een badwater heeft 
gezeten en er niemand was die hem kon neerlaten in het water. Laten we bidden voor alle mensen 
die gevlucht zijn en in tenten wonen. Dat wij ook dankbaar mogen zijn voor alle zegeningen die 
wij hebben zoals een dak boven ons hoofd, voldoende eten, eigenlijk alles wat ons hart begeert. 
We mogen er weleens extra voor danken. Hartelijk dank voor al jullie gebeden, kaarten of 
aandacht op welke manier dan ook. 
 
Maarten Hilgeman 
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Cycle for Hope  - Stichting de Hoop 
In juni 2020 willen we graag weer met een 'team Linschoten' gaan 
racefietsen voor Stichting de Hoop. We willen met ca 12 racefietsers 
een estafettefietstocht doen van 1200 km in 48 uur. Ons team heeft 3 
subteams en ieder subteam fietst 4 etappes van 100 km. Met deze 
actie halen we geld op voor Stichting de Hoop, die hulp biedt bij 
verslaving en psychische problemen. De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. 
 
Wij fietsen samen tegen verslaving! Wil je meefietsen of wil je De Hoop steunen, bezoek onze stand op de 
Goede Doelenmarkt voor meer informatie. Ook zijn er pakketjes met sportief lekkers te koop, is er een 
prijsvraag en genoeg te doen!  
Ard en Catharina Nieuwenhuizen (ardnieuwenhuizen@dds.nl / tel. 0348-473289) 

 

Hervormdlinschoten.nl, internet en E-mail domein 
De gemeentewebsite www.hervormdlinschoten.nl is al weer 10 jaar in 
de lucht. Met ruim 2000 unieke bezoekers iedere maand is het een 
waardevolle informatiebron. Rob van Butselaar en Peter Elenbaas 
hebben dit opgezet en zijn de webmasters. 
Zij hebben aangegeven het stokje te willen doorgeven. 
Hun opvolger is gevonden in de persoon van Bart Broekhuizen. 
Rob en Peter, hartelijk dank voor het vele werk wat jullie hebben 
gedaan om de website te bouwen en up-to-date te houden. Bart, 
succes met deze nieuwe uitdaging! 
Verzoeken aan de webmaster kunnen worden gestuurd naar redactie@hervormdlinschoten.nl 

Naast de website hebben wij als gemeente ook het E-mail domein. Dit 
betekent dat we in eigen beheer E-mail adressen kunnen genereren die 
eindigen op @hervormdlinschoten.nl. Als kerkenraad hebben we begin van 
het jaar besloten dit verder te willen uitrollen. Drive hierachter is dat E-mail 
adressen meer voorspelbaar en functiegericht worden. Daarnaast een sterke 
aanbeveling vanuit de PKN vanwege de AVG (privacy)-wetgeving.  
De volgende E-mail adressen (met @hervormdlinschoten.nl erachter) zijn op 
dit moment al in gebruik: alpha, collectemunten, diaconie, ec,  jeugdverband, 
kosters, kerkklanken, kerkrentmeesters, predikant, preekregelaar, ppt, 

privacy, redactie en scriba. 
 
Corné Oppelaar, namens college van kerkrentmeesters

Bedankt! 
Graag willen wij iedereen bedanken voor de kaarten en alle vormen van medeleven tijdens 
de periode van ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa, Geurt 
Apeldoorn. De vele blijken van aandacht hebben ons heel veel steun gegeven.  
 
Mede namens de kinderen en kleinkinderen,  
Maartje Apeldoorn 
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Speculaasactie Chr. Gem.Zangvereniging 
Het koor Zingt Gode Lof houdt weer haar jaarlijkse speculaasactie. De 
koorleden gaan in de week van 4 t/m 9 november op pad om 
bestellingen op te nemen van overheerlijk speculaas, gevulde 
speculaastaartjes, banketletters en staven Dit wordt gebakken door 
de plaatselijke “Echte” bakker Harry Verweij. Van harte aanbevolen 
deze actie! 
 
Het is ook mogelijk uw bestelling 
telefonisch door te geven aan Nelleke 
de Haan 0348-475640 of via de mail: 

speculaaszgl@gmail.com.  
 
 
Graag willen we u ook nog herinneren aan ons jubileumconcert wat gehouden 
wordt op D.V. zaterdag 16 november 2019 in ’t Kruispunt, Nieuwe Zandweg 16 te 
Linschoten. 
 
Welkom!

 

Kerkgeschiedeniskring  
Donderdag 7 november is het weer kerkgeschiedeniskring. We 
zijn inmiddels beland bij de periode van  De Reformatie. 
Eigenlijk kun je niet spreken van  Dé  Reformatie, want er zijn er 
wel 4 verschillende geweest. Wij gaan het 7 november  hebben  
over de Reformatie van Maarten Luther.  Deze 'gebeurtenis' 
wordt wel de grootste revolutie in de geschiedenis van Europa 
genoemd. Zelf heeft hij op zijn sterfbed gezegd dat de 
Reformatie mislukt was. Wat was eigenlijk het springende punt 
dat Luther wilde maken? We gaan het lezen in onder meer een 
preek van hem. Meer weten? Ook als je alleen hier meer van 
wilt weten en niet structureel wilt komen, ben je welkom.  
Aanang om 20.00 uur in De Wingerd. Voor meer info en de te 
lezen teksten: tera@ar-voorwinden.nl/0348481514.    

 

Voor de kinderen 
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De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 22 december. Deze zal gelden voor de maanden 
januari en februari.  Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 14 december.  
Dit kan per mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19. 
 

 
 
Vaste terugkerende (winter)activiteiten (voor de clubs, zie ook het bewaarnummer)    
Kinderkoor Emanuël vanaf 5 jaar  maandag 16.30 tot 17.15 uur 
Zondagsschool Samuel vanaf 4 jaar, t/m groep 8 zondag 14.30 tot 15.30 uur 
Meisjesclub Mirjam 1  groep 5 en 6  donderdag, even weken 18.45 tot 20.00 uur 
Jongensclub David  groep 5 en 6  donderdag, even weken 18.45 tot 20.00 uur 
Meisjesclub Mirjam 2 groep 7 en 8  donderdag, oneven weken 19.00 tot 20.15 uur 
Jongensclub Daniël  groep 7 en 8  donderdag, oneven weken 19.00 tot 20.15 uur 
Tienerclub Joy  klas 1 en 2 voortg onderwijs  vrijdag, oneven weken 19.30 tot 21.00 uur 
Tienerclub Manna  klas 3 en 4 voortg onderwijs vrijdag, oneven weken 19.30 tot 21.00 uur 
Tienercatechese 12-15 jaar, klas 1 t/m 4 v.o.  maandag 19.00 tot 20.00 uur 
Jongerencatechese 16-18 jaar  maandag 20.30 tot 21.30 uur 
Jeugdvereniging NIEK    16-25 jaar  zondag – om de week vanaf ca 20.00 uur 

 
In de herfst verdort het gras  
De bloemen vallen af  
En de vogels die er waren  
Vliegen naar een ander land 
Maar het Woord van onze God houdt eeuwig stand! 

zo 3-nov Koffiedrinken na de dienst (ook info Alpha) 11.00 u
za 9-nov Dorkas voedselactie Boon's Markt
ma 4-nov Collectemuntenverkoop 20.30-21.00 u
ma-za 4-9-nov Speculaasactie Zingt Gode Lof
do 7-nov Kerkgeschiedeniskring 20.00 u
di 12-nov Vrouwenkring Rivka 20.00 u
wo 13-nov Kerkenraadsvergadering 19.45 u
wo 13-nov De Christenvrouw 19.45 u
za 16-nov Goede Doelen Markt 10.00 u
za 16-nov Zingt Gode Lof jubileumconcert 20.00 u 't Kruispunt
za 16-nov Kampvuuravond 19.45 u Noord Linschoterdijk 2
di 19-nov Ouderenkring 10.00 u
do 21-nov Collectemuntenverkoop 20.00-20.30 u
ma 25-nov Catechisatie op locatie 19.00 u en 20.30 u
ma 2-dec Collectemuntenverkoop 20.30-21.00 u
di 10-dec Ouderenkring 10.00 u
di 10-dec Vrouwenkring Rivka - kerst 20.00 u
vr 13-dec De Christenvrouw - kerstbijeenkomst 19.45 u
za 14-dec Inleveren kopij KerkKlanken
wo 18-dec Kerkenraadsvergadering 19.45 u
do 19-dec Collectemuntenverkoop 20.00-20.30 u


