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KerkKlanken
 

Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, mei-juni 2018 

   
Lees je Bijbel, bid elke dag 
 
Leer Bijbelteksten 
Verdiep u in het Woord van God. Wees niet ongerust als u niet alles wat u leest volledig begrijpt; dat is niet 
te verwachten. Bid voordat u leest en vraag de Heilige Geest, u duidelijk te maken wat u leest. De Schrift is 
de grootste bron van hoop die u ooit zult vinden in deze uitzichtloze wereld. ‘Want alles wat eertijds 
geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en 
vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden.’ (Romeinen 15 : 4 HSV). Leer delen van het Woord 
uit het hoofd. ‘Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.’ (Psalm 119 : 11 
HSV). Zie of er een bijbelwoord is dat op bijzondere wijze tot uw hart spreekt, schrijf die op een kaart en 
bewaar die kaart in uw portefeuille en haal hem dikwijls weer tevoorschijn. Doe dat dagelijks en na verloop 
van een week kent u een tekst uit het hoofd. 
Satan is de grote ontmoediger. Hij wil niet dat u de Bijbel leest of bijbelgedeelten uit uw hoofd kent. In het 
verleden bent u misschien niet zo door satan aangevallen, maar nu hebt u iets gedaan wat hem zeer prikkelt. 
U hebt zijn kamp verlaten en zich gevoegd bij het leger van God. U bent een soldaat van Christus en satan zal 
al zijn geheime wapens op u loslaten. Van nu aan is het roeien tegen de stroom in en zult u alles wat van de 
wereld is tegen u krijgen.  
Maar u kunt alles wat hij tegen u in stelling brengt, neerslaan met het wapen dat God u ter beschikking stelt 
‘het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord’ (Efeze 6 : 17, HSV). Niet alleen is er het Woord van God als een 
zwaard ten aanval, maar u beschikt ook over een schild ter verdediging. ‘Neem bovenal het schild van het 
geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen’ (Efeze 6 : 16, HSV). Toen Christus 
in de woestijn was, werd Hij door satan verzocht en iedere keer weerstond Hij de verzoeking met de Schrift, 
zeggende: ‘Er staat geschreven’ (Mattheüs 4). Christus had dit machtige wapen nodig, en zo ook wij. 
 
Leer bidden 
Talloze boeken, preken, conferenties en studiedagen zijn er al 
gewijd aan het wezen, de betekenis en de kracht van het 
gebed. Jezus heeft tegen Zijn discipelen gezegd, dat ‘zij altijd 
moeten bidden’ (Lucas 18 : 1). De apostel Paulus heeft gezegd: 
‘Bidt zonder ophouden” (1 Thess. 5 : 17). Een gebed hoeft niet 
welluidend te zijn of in taal en termen van een theoloog te zijn 
vervat. Wij hebben het voorrecht God als Vader te mogen 
aanspreken. U bidt tot Hem als een kind dat tot Zijn 
liefhebbende Vader spreekt. In het begin zal het misschien niet 
zo vlot gaan, maar het is belangrijk te beginnen. Toen Paulus 
zei, dat we zonder ‘ophouden’ moeten bidden, gebruikte hij 
een woord dat in zijn dagen gebruikt werd om een 
hardnekkige hoest mee aan te duiden. Een goede dagelijkse 
gewoonte is het, zo nu en dan in de loop van de dag onze 
gedachten even op God te richten en Hem te loven en te 
danken en Hem te vragen ons te helpen. Gebeden moeten 
gericht zijn. God stelt belang in alles wat u doet en niets is te 
groot of te onbetekenend om het met hem te bespreken. 
 
Uit: Opnieuw geboren worden door Billy Graham 
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Kerkdiensten en collecten  
mei en juni 2018   

  
  

      
      

6 mei 09:30  Ds. J.P. Ouwehand - Houten 1. Kerk en Eredienst 
 18:30  Ds. P. Nobel - Monster 2. St. Ontmoeting  
    3. Uitgang: Onderhoud gebouwen 
      

10 mei 09:30  Ds. B.M van den Bosch                 1. Kerk en Eredienst 
Hemelvaartsdag   2. IZB 
    3. Uitgang: Onderhoud gebouwen 
      

13 mei 09:30  Ds. B.M. van den Bosch 1. Diaconie 
 18:30  Dr. M. van Campen - Ede 2. De Wingerd 
    3. Uitgang: Onderhoud gebouwen 
      

20 mei 09:30  Ds. B.M. van den Bosch  1. Kerk en Eredienst 
1e Pinksterdag 18:30  Ds. P. Wijnberger - Bleiswijk 2. Steunfonds GB  
    3. Uitgang: Onderhoud gebouwen 
      

21 mei 09:30  Pinksterzangdienst 1. GZB Pinksterzendingsdeelgenoten 
2e Pinksterdag     

      

27 mei 09:30  Dr. A.J. Kunz - Katwijk 1. Kerk en Eredienst 
 18:30  Ds. B.M. van den Bosch 2. Bond tegen het vloeken 
    3. Uitgang: Onderhoud gebouwen 
      

3 juni 09:30  Ds. B.M. van den Bosch   1. Diaconie 
 18:30  Ds. A.C. Kortleve - Veenendaal 2. Plaatselijk Evangelisatiewerk 
    3. Uitgang: Onderhoud gebouwen 
      

10 juni 9.30  Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst 
 18:30  Ds. B.M. van den Bosch 2. Diaconie 
    3. Uitgang: Onderhoud gebouwen 
      

17 juni 09:30  Ds. B.M. van den Bosch - viering HA 1. Kerk en Eredienst 
 18:30  Ds. B.M. van den Bosch - dankz. HA 2. Medische Zending 
    3. Uitgang ochtend: zelfde doel kelken HA 
    3. Uitgang avond: Onderhoud gebouwen 
      

24 juni 09:30  Ds. B.M. van den Bosch 1. Diaconie 
 18:30  Prof. Dr. J. Hoek - Veenendaal 2. Plaatselijk Jeugdwerk 
     3. Uitgang: GZB 
      

Voor informatie over de 'autodienst' (voor wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen),  
kunt u contact opnemen met diaken H.M. Verweij, tel.nr. 434390. 
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Verjaardagskalender mei en juni 2018 
 
In de komende maanden hopen de volgende gemeenteleden  
hun verjaardag te gedenken. 

2 mei  5 mei 
Gerda Spruit  Mevr. M. Apeldoorn-Pieper 
p/a Str.v.Linschotenstraat 89  Meidoornlaan 8 
3461 EE  Linschoten  3461 ET  Linschoten 
   

5 mei  5 mei 
Mevr. A.J.v.Dijk-Kastelijn  Dhr. T. Verweij 
Cattenbroekerdijk 11a  Engherzandweg 37 
3446 HA  Woerden  3461 AE  Linschoten 
   

10 mei  18 mei 
Mevr. J. Bloemheuvel-Zuidam  Dhr. F.S.G. Maassen 
Zuwe Zorgcentrum Groene Woud  Acacialaan 27 
Utrechtsestraatweg 50  3461 EM  Linschoten 
3445 AS  Woerden   
   

18 mei  19 mei 
Mevr. G.van den Heuvel-Wijnen  Mevr. H. Soede- Blok 
Meidoornlaan 40  J.Barneveldstraat 21L 
3461 EV  Linschoten  3461 GA  Linschoten 
   

25 mei  25 mei 
Mevr. H. Laterveer- van ’t Riet  Dhr. G. van den Heuvel 
Wulverhorst 9  Meidoornlaan 40 
3461 GJ  Linschoten  3461 EV  Linchoten 
   

31 mei   

Mevr. P. Verweij- de Jong   

Engherzandweg 37   

3461 AE  Linschoten   

                                                                                                                 

2 juni  2 juni 
Mevr. N. v.d. Woude – van Schaik  Dhr. C. Hoogendoorn 
p/a Weddesteyn  Liefhovendijk 22 
Utrechtsestraatweg 50  3461 EX  Linschoten 
3445 AS  Woerden   
   

10 juni  25 juni 
Dhr. D. Binnendijk  Dhr. B. v. Ringelesteyn 
Cattenbroekerdijk 20  Liefhovendijk 46 
3461 BB Linschoten  3461 EX  Linschoten 

 
Namens de lezers van KerkKlanken hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. 
Wij wensen u Gods zegen toe voor het jaar dat voor u ligt. 
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Nieuws van de pastoraal werker 
 
Landelijke dag van het jeugdpastoraat 
Met drie jeugdraadleden en iemand van het PPT 
team bezochten we op 18 maart de landelijke dag 
van het jeugdpastoraat georganiseerd door Chris 
en Voorkom. Voor de jeugd heeft Chris de 
mogelijkheid om (anoniem) te chatten of te 
bellen. Check ook www.chris.nl 
De Bijbelstudie op deze dag ging over veiligheid naar aanleiding van Spreuken 18:10:  “De naam van 
de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.” Veiligheid is een basisbehoefte, je 
bent pas echt veilig als je bescherming zoekt bij Jezus. Dat zoeken we voor onszelf en voor de 
kinderen/jongeren. Wie een verslag van deze dag wil ontvangen kan mij een mailtje sturen maar één ding wil 
ik hier nog doorgeven: Kijk in de zomerperiode als het jeugdwerk stil ligt eens om naar kinderen en jongeren 
in uw/jouw omgeving, een klein gebaar kan al veel betekenen.  

Gemeenteweekend 
Ik heb samen met veel anderen genoten van het projectweekend. Het is bemoedigend om zo samen 
gemeente te zijn en elkaar te ontmoeten. Hulde aan de jeugd en alle anderen die hieraan hebben 
meegewerkt ten behoeve van medechristenen in Egypte. 

Jeugdraad op de kerkenraadsvergadering 
Op de kerkenraadsvergadering van 18 april jl. heeft de jeugdraad een verantwoording gegeven van het 
jeugdwerk van het afgelopen seizoen. De dank en de zorgen zijn gedeeld. Ook de vorderingen wat betreft het 
jeugdpastoraat zijn gepresenteerd. Er wordt op korte termijn een kerngroep jeugdpastoraat gevormd die dit 
proces samen met mij verder gaat begeleiden. Wilt u er meer over weten, spreek mij dan aan of bel/ mail. Ik 
vertel er graag wat meer over. 

Examens 
In de komende periode zullen een aantal jongeren van onze gemeente examen doen. We wensen hen 
daarbij Gods zegen op hun studie. Om met hen mee te kunnen leven wil ik graag weten om wie het gaat en 
dat lukt mij niet alleen. Kunt u aan mij de namen en adressen doorgeven van de jongeren die dit jaar examen 
doen? Ik wil hen namens de gemeente een attentie geven als ze geslaagd zijn of natuurlijk een aanmoediging 
als het niet is gelukt. In de volgende Kerkklanken hoop ik hun namen en adressen te vermelden. 

Ouderenpastoraat 
Ik heb al heel wat bezoeken mogen afleggen bij gemeente leden boven de 75 jaar. Mocht u bezoek wensen 
voor uzelf of een ander dan kunt u mij bellen. 

Gebed 
Wilt u meebidden voor de examenkandidaten en  de kinderen die afscheid gaan nemen van de basisschool 
en de zondagsschool? Voor hen breken spannende tijden aan. We mogen danken voor het jeugdwerk de 
maar zijn er in het jeugdwerk en de jeugdraad diverse vacatures, wilt u/jij meebidden dat die vervult mogen 
worden en want uw/jouw rol daarin kan zijn?  
 
Lenny Oosterom, 06-46491470 of lennyoosterom@hervormdlinschoten.nl 

 
Graag wil ik alle zusters en broeders in onze gemeente hartelijk bedanken voor alle attenties en 

meeleven tijdens mijn ziekenhuisopname. Tera, de jongens en ikzelf hebben in dit alles de 
hartelijke verbondenheid met u als gemeente mogen ervaren. Het maakte ons blij en dankbaar. 

Hartelijk dank!  
René Voorwinden  
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Zendingscommissie 
Deelgenotenproject Hart4Rwanda 

 
 

 
 
 
 

Martin en Marleen ’t Hart 
www.gzb.nl/hart4rwanda 

   www.facebook.com/hart4rwanda  
 
 

Via de email kregen we van Martin en Marleen een paasgroet toegestuurd. Aangezien de echo van Pasen nog 
naklinkt willen we u deze niet onthouden dus publiceren we alsnog de groet. 

================================================= 
Veertigdagentijd: snoeitijd! 

Onverwacht veranderde onze Veertigdagentijd van inkeer in een heftige snoeitijd. 
Zo kregen we een krantenartikel onder ogen met de kop “Meer dan 700 kerken in Kigali gesloten”. Schokkend zoveel 
kerken dicht, maar gelukkig niet in onze diocese, was onze eerste reactie. Totdat een predikant vertelde dat ook zijn 

kerk gesloten was. Anderen bevroegen elkaar hoe het met hun kerk gesteld was. 
Wat is er aan de hand? Plotseling is de overheid begonnen met het controleren van alle kerken in en rond Kigali op 

veiligheid. Heel veel kerken voldoen niet aan de eisen en zijn per direct gesloten. Om ze weer open te krijgen moet er 
soms veel gebeuren, zoals het installeren van watertanks, het opknappen van de toiletten, een parkeerterrein 

aanleggen, enz. 
Later begrepen we dat er sprake is van wildgroei wat betreft het starten van nieuwe kerken. 

Predikanten zijn druk in gesprek met overheidsinstanties in de hoop uitstel te krijgen. Soms lukt dat en mag de kerk 
tijdelijk weer open. Verder zijn ze samen met de gemeenteleden hard aan de slag gegaan om de vereiste verbeteringen 

door te voeren. 
Enkele feiten: 

In kerkdiensten wordt er niet openlijk voor gebeden. 
Kleuterscholen, die in de kerk zitten, mogen gewoon doorgaan. 

Financiële prioriteiten liggen in de kerk nu ineens ergens anders. Wat gaat er gebeuren met Evangelie verspreiding via 
ICT, scholen, vakantiebijbelwerk, enz. ? 

Opvallend is dat het onder deze omstandigheden zo rustig is in Rwanda. Het doet denken aan een zwijgende Jezus. 
In deze tijd van inkeer en zelfreflectie kwam in één van de diensten de gelijkenis van de Ware Wijnstok (Joh.15) aan de 
orde. Deze Bijbelse boodschap in combinatie met de harde maatregelen van de overheid zette ons tot nadenken. Voor 

ons, christenen, is het snoeitijd in de kerk èn in ons hart om zo nog meer vrucht van goede kwaliteit te kunnen 
voortbrengen. Het is pijnlijk, maar nodig. Gelukkig weet onze Vader, de landman wat Hij doet! 

Dank dat er een grote saamhorigheid onderling is ontstaan tussen gemeenteleden. 
Bid dat de overheid de verzoeken om uitstel accepteert en dat de vereiste verbeteringen doorgevoerd kunnen worden, 

zodat samenkomsten van de gemeenten, doordeweeks en op zondag doorgang kunnen vinden. 
Gezegende Paasdagen!   

 
 

 

van HARTe 
netwerken 

Hart4Rwanda 

Gemeenteleden actief bezig stenen van klei te maken. 
Deze stenen hebben ze nodig om een toiletgebouw te 
maken voor de kerk/kleuterschool. Samen zorgen 
voor goede voorzieningen. 

 

Kleuterschool in de kerk. Er is geen ander 
gebouw ter beschikking. De vloer is 

gewoon de “kleigrond”. Deze school is 
pas begonnen afgelopen januari. 
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         Een  
 
 
 
 
 

 portret in het Akagerapark 

Gebedspunten: 
We zijn dankbaar voor: 

• De goede uitrol van ICT-project 
• Het enthousiasme van de predikanten om de telefoon te gaan gebruiken om de jeugd te bereiken met 

het Evangelie. 
• De geslaagde afsluiting van de vakantiebijbellessen. 
• Dat er trainingen voor leerkrachten georganiseerd worden ter verbetering van de kwaliteit van het 

onderwijs. 
• Voor de enthousiaste leerkrachten die in afgelegen gebieden hun werk doen. 

 
Wilt u bidden voor: 

 
• Saamhorigheid, ook tussen open en gesloten kerken, om met elkaar te werken aan de kerkgebouwen, 

zodat de erediensten door kunnen gaan. 
• Mogelijkheden om nazorg te verlenen voor een goed gebruik van de telefoons. 
• Nieuwe medewerkers om een vakantiebijbelclubteam te vormen. 
• Goede gebouwen, meubels en materiaal voor de (kleuter) school. 

Hartelijk dank voor uw gebed! 
Bron: nieuwsbrief GZB Martin en Marleen ’t Hart-Hart4Rwanda-maart 2018 

 

Het was op een nieuwe plek, en op een nieuwe datum. Dan is het altijd spannend hoe mensen reageren. Zullen ze wel 
komen? Ze kwamen! De Midden Nederland Hallen zaten bijna helemaal vol, wat een zegen. 

We kijken terug op een indrukwekkende dag. We danken God dat Hij ons aan elkaar heeft gegeven: christenen overal 
vandaan. Om elkaar te inspireren en te bemoedigen. Zijn wereldwijde kerk. Waar alle mensen welkom zijn: ‘Het 

Evangelie voor iedereen.’ 
Wilt u meer lezen over de GZB-dag en foto’s zien?? Kijk dan op: www.gzb.nl terugblik-gzb-dag 

 
 

Pinksterzendingscollecte   
Rondom Pinksteren krijgt u een acceptgiro en brief namens de zendingscommissie. De opbrengst van de 

Pinksterzendingscollecte is bestemd voor ons deelgenotenproject ‘Hart4Rwanda’ van Martin en Marleen ‘t Hart.  
Als u geen acceptgiro of brief krijgt, kunt u uw gift overmaken onder vermelding van Pinksterzendingscollecte 2017. 

Hieronder volgt het adres en bankrekeningnummer:  
Diaconie Herv. Gem. Linschoten Inzake Zendingscommissie Rekeningnummer NL27RABO0336358806  

Wij hopen dat u voor hen bidt en hen ook financieel wilt steunen. 
 
 

Vriendelijke groeten van het team van de zendingscommissie, 
Contactpersonen: Hans van Butselaar (voorzitter) tel.433890, Arnoud Bosse (secretaris) tel.795033, Cora nap 

(penningmeester) tel. 06-23030977 

De passiebloem is van een 
klimplant, die spontaan in 
onze tuin is opgekomen. Er 
groeit een passievrucht uit 
(Passie-Pasen!). Deze 
vruchten eten wij zo goed 
als elke dag. 
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8 SEPTEMBER NAZOMERMARKT 2018 
We zijn al weer druk met de voorbereidingen bezig. Dit jaar gaat 
er van de opbrengst een restant naar Noah’s ark en naast onze 
bijdrage aan het toekomstbestendig maken van de Wingerd gaan 
we het project Opleiding stomaverpleegkundige ondersteunen. 
Dit doen we door de stichting, die ondersteund wordt door 
stomaverpleegkundigen uit het Groene Hart Ziekenhuis en 
Welland Nederland, van financiële middelen te voorzien. Zij gaan 
oefenpoppen aanschaffen om zo de kennis over te dragen.  
(1 pop kost ongeveer 1000 euro).  
Kijk op WWW.Surined-foundation.nl en help mee door:  
- goede bruikbare spullen aan te leveren  
- te helpen met de voorbereidingen 
- op 8 september te kopen of verkopen.  

 
 
N.a.v. onze gehouden evaluatie, graag bijzondere 
aandacht voor: 
Dit jaar zamelen we alleen nog maar in op de 

 1e zaterdag van de maand. In de bazuin zullen we nog vermelden vanaf welk moment en waar we 
de zaken gaan inzamelen. Ook heeft de evaluatie ons geleerd dat we de volgende zaken niet meer 
moeten innemen; 
 

 Geen grote meubels zoals bankstellen en wandkasten 

 
 Geen computers of beeldschermen 

 
 Geen videobanden 

 
 Geen kleding, dekens, knuffels en/of kussens (die kunnen naar Dorcas). 

En uiteraard alleen hele nog goed toonbare spullen. 
 
Tot slot, mocht je graag willen meewerken in de organisatie of tijdens de markt, geef je alvast op. 
U/Jij bent van harte welkom. 
 

8 september Hoge Werf van 10.00 uur tot 15.00 uur. 
 
 

NaZ                  merMarkt 2018. 



 8

 

 

  Agenda 
 
 
 
 6 mei Koffiedrinken na de dienst  
 7 mei Collectemuntenuitgifte 20.30-21.00 u 
 10 mei Mannenvereniging Boaz 20.00 u 
 17 mei Collectemuntenuitgifte 20.00-20.30 u 
 18 mei Uitje Christenvrouw nog niet bekend 
 23 mei Kerkenraadsvergadering 19.45 u 
 28 mei Fietstocht Christenvrouw nog niet bekend 
 4 juni Collectemuntenuitgifte 20.30-21.00 u 
 21 juni Collectemuntenuitgifte 20.00-20.30 u 
 27 juni Kerkenraadsvergadering 19.45 u 
  
  

   
 

Vaste terugkerende activiteiten 
 
Kinderkoor Emanuël vanaf 5 jaar  maandag 16.30 tot 17.15 u 
Zondagsschool Samuel vanaf 4 jaar, t/m groep 8 zondag 14.30 tot 15.30 u 
Meisjesclub Mirjam 1  groep 5 en 6   donderdag, even weken 18.45 tot 20.00 u 
Jongensclub David  groep 5 en 6  donderdag, even weken 18.45 tot 20.00 u 
Meisjesclub Mirjam 2 groep 7 en 8  donderdag, oneven weken 19.00 tot 20.15 u 
Jongensclub Daniël  groep 7 en 8  donderdag, oneven weken 19.00 tot 20.15 u 
Tienerclub Joy  klas 1 en 2 voortg onderwijs  vrijdag, even weken 19.30 tot 21.00 u 
Tienerclub Manna  klas 3 en 4 voortg onderwijs vrijdag, oneven weken 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 
 

 

 
 

De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 24 juni.  
Deze zal gelden voor de maanden juli t/m medio september.  
Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 16 juni.  

(per mail: kerkklankenlinschoten@outlook.com of Schansbos 19). 
 


