
Linked nieuwsbrief september 2021 

 

Goed nieuws, Linked gaat weer diensten houden! 
 

Vanaf zondag 5 september gaat Linked weer diensten houden  

Met dankbaarheid en vol verwachting delen we met jou het goede nieuws dat Linked weer 

normale (fysieke) kerkdiensten gaat houden. Dit doen we op onze vertrouwde locatie in 

Doelum in Renkum. 

We begrijpen dat er na een lange periode van stilte best wat vragen leven, die hadden wij 

ook. Wij vonden lang niet alle antwoorden. Wat we wel vonden was een gezamenlijk 

verlangen en een sterke geloofsverwachting om door te gaan met Linked. 

Na het terugtreden van de initiatiefnemers van Linked in de zomer van 2020, kregen we ook 

nog met de coronabeperkingen te maken. We hebben in deze periode met een kleine groep 

online diensten gehouden, ook was er wekelijks een studie- of gebedsavond. We hebben 

hierbij een bijzondere verbinding met God en met elkaar ervaren. Deze bijzondere periode 

heeft ons geloof en verwachting voor Linked enorm versterkt.  

 

Na een lange periode van online activiteiten is het zover, we gaan weer van start!  

Vanaf zondag 5 september houden we om de week een dienst in Doelum. Daarnaast hebben 

we elke dinsdag een studie- of gebedsavond. Bij deze activiteiten is iedereen van harte 

welkom!  

De diensten beginnen om 10.00 uur en worden gehouden in Multifunctioneel Centrum 

Doelum, Hogekampseweg 45 in Renkum. Meer informatie over onze activiteiten kun je 

vinden op onze website: linkedrenkum.nl 

 

Bijzonder dankbaar 

We zijn Marfred en Rebecca, Mattijs en Joëlle zeer dankbaar voor alles wat zij voor Linked 

betekend hebben! Met vrijmoedigheid en groot geloof hebben zij hiervoor de basis gelegd. 

“Gods onvoorwaardelijke liefde, mensen met God en elkaar verbinden, zonder al te 

traditioneel te doen” is altijd hun hartsverlangen geweest. Afgelopen periode hebben we 

gemerkt dat het verlangen van God voor Linked onverminderd groot is. 

Heb je nog vragen, kom ermee of mail ons, we gaan graag met je in gesprek. Wij hopen je 

van harte te ontmoeten tijdens de diensten of bij één van de andere activiteiten! 

 

Namens Linked, 

Wilfred en Corine, Eric en Esmeralda 

 

 

 

 

http://linkedrenkum.nl/

