De kans dat iemand met besneeuwde ogen
in deze door de dood berijpte hof
nog iets van het voorjaar vindt, is klein. Alsof
je hoofd, met de olijfboom meegebogen
zich niet meer opricht, nergens licht verwacht.
Het spel is uit, de duif is weggevlogen
en keert niet terug: je hebt jezelf bedrogen,
een mooiewoordenhemel uitgedacht.
Tot ik de tuinman zie die in het dorre gras
blootsvoets beweegt en stapvoets dichterbij
mijn zwijgen komt, verdwaalde zomergast.
Hij is het zelf, nog meer dan hij al was.
Wat onbestaanbaar is omarmt mij
al zegt hij duizendmaal: hou mij niet vast.
Rikkert Zuiderveld – uit: Adam zaait radijzen
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3 maart

09:30 u Ds. G.H. Vlijm - Nieuwer ter Aa
18:30 u Ds. A.B. van Campen - Hazerswoude

1. Kerk en Eredienst
2. Project 10.27 (GZB)
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

10 maart

09:30 u Ds. B.M van den Bosch
18:30 u Prop. A.C. Baan

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

13 maart

15:00 u Ds. B.M. van den Bosch
18:30 u Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. Uitgang: Onderhoud gebouwen

Biddag

17 maart

09:30 u Ds. J.J. van Holten - IJsselstein
18:30 u Ds. M. Maas - Dordrecht

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

24 maart

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

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

Voorbereiding Heilig Avondmaal

18:30 u Ds. B.M. van den Bosch
31 maart

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

1. Kerk en Eredienst
2. IZB project Nieuwegein
3. Uitgang 's morgens: De Herberg
Uitgang 's avonds: Onderhoud gebouwen
* Collecte HA: De Herberg

Viering Heilig Avondmaal

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

7 april

9.30 u Ds. P. Vermaat - Veenendaal
18:30 u Ds. B.M. van den Bosch

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

14 april

09:30 u Ds. B.M. van den Bosch
18:30 u Ds. T.J. Korten - Lopikerkapel

1. ZOA Collecte
2. Bijstand Pastoraat
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

19 april

19:30 u Ds. B.M. van den Bosch

1. Diaconie
2. Plaatselijk Evangelisatie
3. Onderhoud gebouwen

Goede Vrijdag

21 april

09:30 u Ds. B.M. van den Bosch
18:30 u Ds. C.J. van der Plas

1. Kerk en Eredienst
2. St. De Hoop
3. Onderhoud gebouwen

Eerste Paasdag

22 april

09:30 u Paaszangdienst

1. Diaconie

Tweede Paasdag

28 april

09:30 u Ds. A. van Vuuren - Capelle a/d IJssel
18:30 u Ds. H.J. Lam - Werkendam

1. Diaconie
2. Plaatselijk Jeugdwerk
3. GZB

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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I.v.m. de privacy-wetgeving worden de verjaardagen alleen in de papieren versie
vermeld.
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Jeugdpastoraat
Wat is het fijn dat in onze gemeente zoveel jeugd is. Dit is een grote reden tot dankbaarheid zeker als we om
ons heen kijken. Ik herinner me nog goed dat de jongeren op tienerkamp dat zelf ook beseften toen ze daar
de kerkdienst bezochten. Wat is het een voorrecht om samen met andere jonge christenen op te groeien.
In de bevestigingsdienst voor nieuwe ambtsdragers werd er een beroep gedaan om te bidden om arbeiders
want de velden zijn wit om te oogsten. De (nieuwe) ambtsdragers mogen uitgaan, maar de oproep om te
bidden en bereid te zijn ingeschakeld te worden, geldt de hele gemeente. Wilt u/wil jij meebidden voor het
werk onder de jeugd? Er zijn nog steeds mensen nodig die de jongeren voorgaan in geloof. En wie weet,
wordt u/word jij wel zelf ingeschakeld….
Gemeenteavond 20 maart
Zoals op de flyer hiernaast te zien is, nodigt de kerngroep jeugdpastoraat u/jou uit voor een gemeenteavond
over “samen gemeente zijn”. Het doel van deze avond is om u/jou te informeren over het jeugdpastoraat in
Linschoten. Wat verstaan we onder jeugdpastoraat en hoe krijgt het vorm in Linschoten? Wat is de rol van de
jeugdwerkleiders? Hoe kunnen we elkaar bemoedigen en inspireren?
Na een informatief gedeelte, waarbij ik mijn afstudeeronderzoek zal presenteren, is er gelegenheid om door
te praten over wat de jeugd nodig heeft. Dat horen we ook graag van henzelf; daarom zijn zij van harte
uitgenodigd. Op 18 maart is er geen Follow me next voor de 16+ jongeren en we verwachten hen op deze
gemeenteavond. Het zou fijn zijn als we veel gemeenteleden op deze avond mogen ontmoeten.
Dag van het jeugdpastoraat
Op 16 maart organiseert ‘Stichting Chris en voorkom’ een dag van het jeugdpastoraat. Zie voor meer
informatie http://volwassenen.chris.nl/kom-jij-ook-naar-de-dag-van-het-jeugdpastoraat/ We willen er met
een groepje uit Linschoten naar toe gaan om geïnspireerd te worden
en ideeën op te doen. Wil je mee dan kun je contact opnemen met
Ernst-Jan Langerak. ejlangerak1@ziggo.nl. Doe dit voor 8 maart dan
kunnen we ons gezamenlijk aanmelden.
Catechese
Het is fijn om te merken dat de meeste jongeren de catechese trouw bezoeken. We merken dat er een fijne
sfeer is en dat er aandacht is bij het eerste plenaire gedeelte. In de mentorgroepjes wordt er goed
doorgepraat, al zijn er daar soms wel zorgen over de betrokkenheid en aandacht van de jongeren. Wilt u met
ons bidden voor de jongeren en de catecheten/mentoren?
Ouderenpastoraat
Ik leg per week ongeveer drie bezoeken af bij gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Vaak is er dankbaarheid,
maar er zijn ook zorgen die worden gedeeld. Het is fijn om te merken dat de bezoeken op prijs worden
gesteld en worden beleefd als aandacht van de gemeente. We mogen elkaar bemoedigen vanuit het woord
van God. Als u behoefte hebt aan bezoek en een luisterend oor, bel mij dan gerust.
Lenny Oosterom, (lennyoosterom@hervormdlinschoten.nl tel: 06-46491470)
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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. Vanuit het ‘samen
gemeente-zijn’ willen we graag enkele actualiteiten met u delen.
Beleidsplan 2019-2023
De kerkenraad buigt zich over het nieuwe beleidsplan voor de komende
vier jaar. Tijdens de kerkenraadvergaderingen bespreken we steeds een
paar hoofdstukken uit het beleidsplan om ons met elkaar te bezinnen
op de voornemens die we als gemeente en kerkenraad gesteld hebben.
In de vergadering van 20 februari zijn de hoofdstukken betreffende
kerkrentmeesterlijk beheer, jeugdwerk en gemeente aan de orde. De
kerkenraad is voornemens het beleidsplan in maart 2019 af te ronden.
Daarna willen we u als gemeente informeren over het vernieuwde
(concept-)beleidsplan. Heeft u opmerkingen of suggesties over de
beleidsvoornemens dan kunt u dit altijd doorgeven of bespreken met
een van de wijkouderlingen of de scriba, zodat we het mee kunnen
nemen in de besprekingen.
De kerkenraad
Dankbaar zijn we dat alle vacatures in de kerkenraad weer vervuld zijn.
Zondag 3 februari mochten Justin de Jong (ouderling), Wim van Setten
(diaken) en Johan van Essen (kerkrentmeester) bevestigd worden.
Ouderling Gert-Jan van Halum mocht herbevestigd worden. In de
kerkenraadsvergadering van 20 februari zullen we nog officieel afscheid
nemen van broeder Maarten Hilgeman (diaken) en broeder Arnold
Langenberg (kerkrentmeester).
Zo zien we dat onze God doorgaat met Zijn werk, ook in de Kerk van
Christus te Linschoten!
Kerk en School
Op 6 februari is een gesprek geweest met Paula van den Born, directeur
van de Timotheüsschool. Hierbij aanwezig waren drie afgevaardigden
vanuit de hervormde kerkenraad en drie afgevaardigden vanuit de
kerkenraad van de PKN-Kruispunt gemeente te Linschoten. Het was een
gesprek met een open karakter. Besproken is hoe we als kerken en
school elkaar kunnen versterken. Belangrijk is de samenwerking te
continueren en te intensiveren op het gebied van schoolkerkdienst,
vieringen in de kerken op chr. feestdagen, liedlijst etc., met als doel de
christelijke identiteit van de school te waarborgen. Ook hierin hebben
de kerken, samen met de school in ons dorp, een belangrijke taak om
onze jeugd met Jezus, de goede Herder, in contact te brengen, en de
jeugd in ons dorp hierin te ‘onderwijzen’. Ook hiervoor mogen we als
gemeente voor bidden!
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Samenstelling kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de predikant, 11 ouderlingen (waarvan 2
ouderlingen-kerkrentmeester) en 4 diakenen.
Ds. B.M. van den Bosch, Dorpstraat 51
- predikant -

(0348) 412110

D.G. (Dirk) Zuijderduijn, De Jongstraat 3
- scriba -

06-14656576

G. (Gerrit) van der Stok, Heeswijk 78, Montfoort
- ouderling-kerkrentmeester (voorzitter) -

(0348) 474405

C. (Corné) Oppelaar, Raadhuisstraat 6
- ouderling-kerkrentmeester (secretaris) -

(0348) 416445

J.G. (Giacomo) van Hoven, G. van der Valk
Boumanstraat 3
- wijkouderling -

(0348) 402466

G.J. (Gert-Jan) van Halum, Duiker 78
- wijkouderling -

(0348) 409377

J.R. (Justin) de Jong, Korte Linschoten WZ 22
- wijkouderling -

(0348) 480618

R.M. (Rob) van Butselaar, Meidoornlaan 7
- jeugdouderling -

(0348) 430772

T.J. (Teus) Kok, Oostwijk 38
- wijkouderling en contactpersoon
zendingscommissie -

(0348) 419177

R.P. (Ruud) Wesselink, Bovenkerkweg 29, Montfoort (0348) 498090
- wijkouderling A.C. (Arjen) van der Ree, Oostwijk 7
(0348) 433533
- technisch voorzitter kerkenraad en contactpersoon
evangelisatie H.A. (Harrie) in 't Veld, Schagen 2
- wijkouderling -

(0348) 433750

J.C. (Hans) van Ballegooijen, Schansbos 19
- diaken - financiële administratie diaconie -

(0348) 422456

H.W. (Wim) van Setten, Den Engh 3
- diaken -

(0348) 448442

C. (Cees) Joosse, Laan van Overvliet 8
- voorzitter diaconie -

(0348) 420519

T.F. (Theo) van Vliet, Abraham Colijnhof 17,
Montfoort
- jeugddiaken -

(0348) 471105
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Ouderenpastoraat in De Lindewaard
Maarten Hilgeman zal het bezoekwerk in de ‘Lindewaard’ overnemen
van onze pastorale medewerkster Lenny Oosterom.
Het takenpakket van Lenny blijkt te groot te zijn voor de acht uur per
week die zij in Linschoten werkzaam is. Om daar wat aan te doen, is
broeder Maarten Hilgeman gevraagd om haar aandeel in het
bezoekwerk in de Lindewaard over te nemen. Dankbaar zijn we dat
Maarten deze taak op zich wil nemen. We wensen hem daarbij Gods
zegen toe.
Kerngroep homoseksualiteit
Als kerkenraad hebben we u in de Kerkklanken van juli-sept 2018
geïnformeerd dat we ons bezinnen zouden op het onderwerp
homoseksualiteit. Er is toen een kerngroep van vier personen gevormd
die bestaat uit leden van de kerkenraad en de jeugdraad.
Na het lezen en verwerken van boeken en artikelen en het bijwonen
van een studiedag over dit onderwerp, is er inmiddels door
bovengenoemde kerngroep een concept-document opgesteld over de
pastorale benadering naar homoseksuele leden van de gemeente. Dit
concept-document zal in de kerkenraadsvergadering van D.V. 17 april
besproken worden. Na deze vergadering hopen wij u nader te
informeren betreffende dit onderwerp.
Gemeente zijn
Namens de kerkenraad,
Dirk Zuijderduijn, scriba

Een rebus voor de kids:
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Deelgenotenproject Hart4Rwanda

van HARTe

Hart4Rwanda
Martin en Marleen ’t Hart
www.gzb.nl/hart4rwanda

netwerken

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

Enkele berichten die geplaatst zijn op facebook door Martin en Marleen:
God is aan het werk op onverwachte manieren. Op zondagen begint ons koor met een ontbijt in de
kantine vlakbij de St. Etienne. Vandaag verrasten we Martin door ons ontbijt bij ons thuis te hebben.
Marleen veranderde het vakantiebijbelprogramma zodat het geschikt is voor tieners. Tieners
genoten van het bijbelprogramma, lezend in hun bijbels. Ook onverwacht begon Marleen een
training om bijbelles te geven met een groep zeer toegewijde tieners.
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Namens de gemeente Linschoten hebben we de felicitaties aan Martin en Marleen overgebracht
i.v.m. hun verjaardagen. Dit is deze keer via de mail gebeurd!
Het feestje met de tieners is daar..... Marleen wordt overgoten door een regen van druppels. Schoon
en fris startte ze een nieuw levensjaar. Na deze ceremonie is het tijd voor snacks. In een mum van
tijd zijn alle snacks verorberd. Precies op tijd, want we worden nu allemaal overgoten door een zee
van regen. Tijd om met z'n allen binnen te schuilen (40 pers.), spelletjes spelen, arrangeren van
fotoshoots, etc. Meer dan 2 uur pret voor 10!

Nieuw gekozen doel uitgangscollecte GZB 2019
Israël, een kind mag geen honger lijden:
Meer dan een miljoen Israëliërs leeft onder de armoedegrens.
Marion Kunstenaar, Nederlandse van oorsprong, heeft in 2002
de organisatie Yad Elie (www.yadelie.org) opgericht. Deze
organisatie zorgt ervoor dat kleuters, kinderen en tieners die
dat nodig hebben op school een maaltijd krijgen. Het mooie is
dat zowel Joden als Palestijnen worden geholpen. Iedere dag
krijgen zo’n 550 kinderen op 15 scholen een maaltijd.
Maar wat is nu gezonder en misschien ook wel lekkerder dan voedsel uit de eigen tuin? Vandaar
dat Yad Elie op een aantal scholen is begonnen met een schooltuintjesproject, waar kinderen uit
achterstandswijken leren zelf groente te verbouwen en klaar te maken.
Deze kinderen groeien op tussen de grijze flats, die in de jaren ‘50 in razendsnel tempo uit de grond
zijn gestampt voor de nieuwe immigranten. Deze flats worden nu veelal bewoond door Russische
en Ethiopische Joden. Veel gezinnen hebben te maken met armoede, werkloosheid en geweld. Er is
weinig geld en de gezinnen leven op het goedkoopste eten dat de supermarkt hen te bieden heeft:
wit brood met chocoladepasta. De kinderen uit deze wijken weten nauwelijks waar hun eten
vandaan komt; alles om hen heen is immers beton.
Het verhaal van...
Een van die kinderen is de 6-jarige Moshe. Hij is erg introvert en kan snel boos worden. Hij en zijn
moeder zijn weggelopen van huis en wonen nu bij familie. Zijn juf wilde Moshe graag helpen, maar
hoe? Ze besloot hem elke ochtend om kwart voor zeven thuis op te halen en dan eerst een uurtje
met hem in de schooltuin te werken. Vlak voor de lessen begonnen, dronk ze nog wat thee met hem.
De veilige omgeving van de schooltuin, de extra aandacht van de juf en het succes van zijn eigen
tomaten en paprika’s, zorgden ervoor dat Moshe helemaal tot bloei kwam. Zijn moeder liet aan het
eind van het schooljaar trots een rijpe tomaat zien: “Dit is Moshe’s tomaat en het is de lekkerste van
de hele wereld.”
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Helpt u mee dit mooie doel te
steunen?
https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/project

Gebedskalenders!!

Zoals u wellicht heeft gemerkt zijn wij dit jaar begonnen met het uitreiken van de gebedskalenders.
Omdat dit een prachtig hulpmiddel is om (biddend) mee te leven met verschillende organisaties en
doelen hopen we ook het 2e kwartaal weer een aantal exemplaren neer te leggen bij de uitgang. De
exacte dag wordt t.z.t. bekend gemaakt!

GZB-dag
De GZB-dag trekt jaarlijks zo’n 2.000
bezoekers om samen te luisteren
naar prachtige verhalen uit Gods
wereldwijde kerk, om te zingen en te
bidden, om te worden bemoedigd
en elkaar te ontmoeten. Voor
kinderen en jongeren zijn er aparte
programma’s en is er kinderopvang
geregeld. Het is dus echt een dag
voor jong en oud! Van harte
welkom!
Aanmelden
De dag is gratis, maar we willen graag dat u
zich van tevoren aanmeldt via
www.gzb.nl/aanmelden of tel. 0343 –
512444. Zo weet u zeker dat er plek voor u
is en weten wij op hoeveel kinderen we
mogen rekenen bij de opvang en de diverse
programma’s.

Evaluatie 2018

Ook in 2018 hebben we als Zendingscommissie weer veel georganiseerd. We proberen u actief mee
te laten leven door de stukjes in de KerkKlanken, de Bazuin en op de website. Om u een indruk te
geven waar we onder andere mee bezig zijn geweest, zetten we de verschillende activiteiten en
opbrengsten van 2018 op een rijtje.

Opbrengsten in 2018:

•

De opbrengst van de dagboekjes was € 473,50 (43 stuks).

•

De Goedendoelenmarkt heeft € 2.245,00 opgebracht.

•

De opbrengst van de zendingscollecten 2018, voor deelgenotenproject Martin & Marleen:
• Voorjaar: € 368,08
• Pinksteren: € 1.560,00
• Zomer: € 324,85
• Najaar: € 364,71
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Opbrengst uitgangscollecten 2018:
Er waren 3 collecten voor Heleen van den Berg uit Nieuwerbrug in Libanon en 3 collecten voor
familie van Riezen uit IJsselstein in India.
5 februari: € 234,80
29 april: € 289,65
24 juni: € 316,25
26 augustus: € 346,15
28 oktober: € 295,30
30 december: € 289,30
Vriendelijke groeten van de zendingscommissie,
Contactpersonen: Hans van Butselaar (voorzitter) tel. 433890, Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033, Cora Nap
(penningmeester) tel. 06-23030977

Geliefde gemeente,
Dank u/jullie wel voor al het hartelijk meeleven, wat we mochten ontvangen in de afgelopen periode!
6 weken ziekenhuis, 2 1/2 maand revalidatie, het is heel wat! Dan is het bezoek en alle post ontzettend
bemoedigend!
Nu mag Cor weer thuis zijn, met veel hulp. Maar wel in de rolstoel en met ernstige beperkingen.
We gaan met de nodige zorg en therapie aan huis verder op de weg van hopelijk verder herstel.
Wat ook een ernstige beperking is, is dat we (voorlopig) niet meer naar de
kerk kunnen gaan. Gelukkig kunnen we wel thuis meeluisteren!
Dus laat uw plaats in de kerk niet leeg, het kan zomaar de laatste keer zijn!
Kom gerust eens op bezoek, 's morgens tussen 11-12 uur, 's middags tussen 4-5 uur.
“ 't is Israëls God Die krachten geeft,
Van Wie het volk zijn sterkte heeft.”
Hartelijke groeten, Cor en Aafje Langerak.

Aan het einde van het seizoen van de zondagsschool, een mooi uurtje op de zondag, hopen wij een
bijeenkomst op Goede Vrijdag morgen te organiseren. Wij willen op die manier proberen het lijden
van onze Heere Jezus Christus dicht bij de kinderen te brengen. Wij hopen samen door gedichten,
samenzang en een vertelling stil te staan bij Goede Vrijdag.
Wij hopen de kinderen en alle andere gemeenteleden te zien op 19 april 2019 om 9:30 uur. De locatie
zal via de bazuin en aanplakbiljetten gecommuniceerd worden. Nodig ook alle andere kinderen uit het
dorp uit om aanwezig te zijn.
Groeten van alle meesters en juffen van zondagsschool “Samuël”.
P.S. Zondag 14 april zal de laatste keer zondagsschool van het seizoen zijn.
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Kampvuuravonden Linschoten
Onze missie
Wij willen als groep Jezus centraal stellen in ons leven. Daarin willen wij mannen opbouwen,
aanmoedigen en bemoedigen.
Op onze avonden nemen het Woord en de aanbidding een belangrijke plaats in. Maar ook ontmoeting
met elkaar en gezelligheid in de vorm van een hapje en een drankje zijn erg belangrijk. Kortom: woon je
in Linschoten en ben je opzoek naar broeders in het geloof, dan ben je van harte welkom.

Je bent welkom op:

20 april
15 juni
21 september en
16 november

vanaf 19.45 uur op Noord Linschoterdijk 2
Hartelijke groeten,
Corné Oppelaar en Kees-Jan Verduijn
namens Men on Fire Linschoten

Regionale kinderkorenavond
Zaterdag 9 maart is er een kinderkorenavond
in ons eigen Linschoten.
4 Kinderkoren uit de regio werken mee aan deze uitvoering.
Het thema van de deze avond is:

En daar willen het kinderkoor Jedaja uit Oudewater, Joyful Gospel
Kidz uit Bodegraven, De Lenteklokjes uit Kamerik en onze kinderen van kinderkoor Emanuël
over gaan zingen. De avond begint om 19.00 u in de Herv kerk van Linschoten.
Komt u/kom jij ook luisteren?
Groetjes van kinderkoor Emanuël
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AFSCHEID EN WELKOM; LAATSTE DEEL VAN MIJN AVONTUUR
Van een van jullie heb ik het hele leuke idee gekregen om nog een laatste stukje te schrijven voor de
KerkKlanken. Ik ben inmiddels weer thuis en dat is heel vreemd normaal. Op het moment dat ik dit
schrijf, ben ik al weer drie weken thuis. De tijd vliegt en de agenda staat alweer lekker vol. Misschien
ook wel een manier om alles een plekje te geven. Door jullie zo te schrijven, ben ik weer een klein
beetje terug daar. Dus dat is al een heel leuk voordeel van het schrijven voor jullie.
22-01-2019
De laatste week van afscheid nemen was
aangebroken. Dinsdag hebben we heel hard
nagedacht en gewerkt aan een afscheidscadeau
voor de jongens, voor Melissa en Raj (mentor
van de jongens). Wetend dat kaartjes de
volgende dag in de prullenbak liggen, wilden
we er niet teveel werk insteken, maar we
wilden wel heel graag iedereen een
persoonlijke boodschap meegeven. En
aangezien de boys wel heel erg dol zijn op
puzzels, besloten we één grote kaart te maken
die we vervolgens in stukjes knipten en voor
iedereen een persoonlijk verhaaltje schreven
op hun eigen puzzelstukje. Dus 's ochtends waren wij ijverig aan het tekenen en kleuren. 's Middags
zijn we naar het strand gegaan en hebben we daar genoten van de laatste keer strand, zee en zon, terwijl
we ondertussen kaartjes schreven voor iedereen.
23-01-2019
Woensdagavond hebben we het afscheidsfeest gehouden. We
hadden een bingo verhaal geschreven over BeHoCa met allerlei
getallen erin. "5 maanden geleden..." enz. Maar voordat we de
bingoavond konden beginnen werden we eerst 'gedoopt': terwijl
de boys aan het kleren wassen waren, kregen wij eerst wat
druppels, toen bakjes en tenslotte teilen met water over ons
uitgekiept. We hebben erg genoten, maar het duurde daardoor
wel vrij lang voordat we hadden gegeten en we konden starten.
Maar al met al was het een leuke avond. De boys genoten van
deze vorm van bingo én van alle prijsjes die ze kregen. En ook
wij kregen een map met allerlei afscheidsbrieven, herinneringen
en wensen, wat erg leuk en schattig was. "My best memory of
you: When you get the goats with me." Een toespraak over hoe
leuk het was dat wij er waren volgde. Sommigen kwamen
daarna echt nog even afscheid en anderen deden alsof we niet
weggingen en gingen direct naar bed.
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24-01-2019
De volgende dag stond in het teken van de grote schoonmaak.
Onze tassen hadden we gepakt, de hele gang stond vol koffers,
tassen en spullen die we achterlieten of die zo kapot waren dat ze
weggingen. We hebben de kamer super schoon gemaakt, een heel
karwei, maar het was een prachtig gezicht daarna. Maar eerst
hebben we nog even afscheid genomen van het heerlijke ijs van
Yul's. Een grote chocolade coupe (wel gedeeld met z'n
tweeën ;-)) en een heerlijke pizza waren ons middagmaal. Op
voorstel van mij om maar geen pojo (erwten) te hoeven eten bij
BeHoCa, iets wat ik na al die maanden nog steeds niet lust :P).
Toen we de boardingpassen hadden gekregen, konden we de taxi
vervroegen en werd het tijd om echt afscheid te gaan nemen. Ik
heb nog een leuke foto met mijn sponsorkind kunnen maken, die
net op tijd thuis kwam daarvoor. Eigenlijk had Maaike de taxi nóg
eerder willen hebben, maar dat kon ik niet over mijn hart
verkrijgen. Dus om half zes was de taxi daar en moesten onze
koffers die kant op. Toen we een van de boys vroegen te helpen,
kregen we als reactie: "NEE". Wat bleek: hij wilde niet dat we
weggingen, dus daarom wilde hij niet helpen (wat hij uiteindelijk
wel deed). Onderweg naar het vliegveld mochten we nog genieten
van een super mooie zonsondergang! Het is maar goed dat we de
taxi niet zo vroeg hadden laten komen, want toen we op het
vliegveld waren, hebben we ruim twee uur in de rij gestaan (als
voorste). Pas na twee uur werden we geholpen: we kregen toen pas te horen dat onze vlucht gecanceld
was. We waren al bang om daar de nacht door te moeten brengen, maar gelukkig ging er nog een ander
vliegtuig om 22:10u, waar wij mee mee konden. Gelukkig hadden we zo lang in de rij gestaan dat we
daarna nog maar eventjes moesten wachten of we konden al boarden. Toen we in Nairobi landden,
hadden we precies twintig minuten om vanuit ons ene vliegtuig naar de volgende te lopen (inclusief
alle controles waar we elke keer onze beide laptops uit een tas moesten halen, die er vervolgens weer
inproppen en dan bij de volgende hetzelfde liedje). Maar gelukkig hadden we hem gehaald. Onderweg
hebben we bijna niet geslapen en kóud dat het was! Maar goed, we zaten wel bij het raampje, dus we
konden mooie foto's maken. Het was een prachtig gezicht om de sterren boven een donkere aarde te
zien, met hier en daar lichtjes van steden. En wat te denken van de kustlijn van Egypte aan de
Middellandse zee!
En toen was ik thuis... in de sneeuw! Een warm welkom stond
ons op te wachten op Schiphol, letterlijk (spandoek :)) en
figuurlijk. Ook toen ik thuis kwam hingen er slingers en stond
er taart te wachten. Het was heel raar om doei te zeggen tegen
Maaike (vriendin-reisgenootje) als je vijf maanden met elkaar
hebt geleefd. Maar we hebben een prachtige ervaring gehad,
die we niet snel meer zullen vergeten!
En nu is opnieuw een moment van afscheid aangebroken. Ik wil iedereen die heeft meegelezen heel
erg bedanken. Het was super leuk om te horen hoe mensen, van wie ik het soms niet eens wist, alles
hebben gelezen. Ook de meelevende reacties die ik kreeg, deden mij (ons) erg goed! Dus bedankt en
wellicht spreek ik jullie face-to-face en horen jullie vanaf nu alle verhalen in real life :)
Groetjes, Annemarie de Ruijter
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De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 28 april. Deze zal gelden voor de maanden
mei en juni. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 20 april.
Dit kan per mail of per post: kerkklankenlinschoten@outlook.com of Schansbos 19.
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3-mrt Koffiedrinken na de dienst
11.00 u
4-mrt Collectemuntenverkoop
20.30-21.00 u
6-mrt Christenvrouw
19.45 u
7-mrt Mannenvereniging Boaz
20.00 u
9-mrt Kinderkorenavond
19.00 u
16-mrt GZB-dag
19-mrt Ouderenkring
10.00 u
19-mrt Vrouwenkring Rivka - crea
20.00 u
19-mrt Kerkenraadsvergadering
19.45 u
20-mrt Gemeenteavond - Jeugdpastoraat en Jeugdwerk 19.30 u
21-mrt Mannenvereniging Boaz
20.00 u
21-mrt Collectemuntenverkoop
20.00-20.30 u
1-apr Collectemuntenverkoop
20.30-21.00 u
4-apr Mannenvereniging Boaz
20.00 u
9-apr Ouderenkring
10.00 u
9-apr Vrouwenkring Rivka
20.00 u
10-apr Christenvrouw
19.45 u
17-apr Kerkenraadsvergadering
19.45 u
18-apr Mannenvereniging Boaz
20.00 u
18-apr Collectemuntenverkoop
20.00-20.30 u
19-apr Goede Vrijdagbijeenkomst
09.30 u
20-apr Inleveren kopij KerkKlanken
20-apr Kampvuuravond Men on Fire Linschoten
19.45 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

Weet je dat de lente komt?
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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

