Zondag 8 december 2019
2e Advent
10.00 uur: ds. Leon van den Broeke uit Kampen
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Diana
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056
Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen
Collecte aan de uitgang: voor de kerk
Zondag 15 december 2019
3e Advent, viering Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. Leen de Ronde
Lezingen: Micha 6:1-8 en Mattheus 11:2 -11
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Ilona
Oppasdienst: Joselien
Collecte tijdens de dienst: voor hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst
Collecte aan de uitgang: voor de kerk
Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen
is het koffiedrinken in de wandelkerk.
Uit de gemeente
Verslag gemeenteavond 27 november 2019
Ds. Leen de Ronde opent de gemeenteavond met het lezen van Psalm 25 in een bewerking van Huub
Oosterhuis '150 psalmen vrij'. Wim Huissen, voorzitter van de kerkenraad heet allen welkom. Het
programma vanavond is als volgt: bespreking van de financiën, enkele onderwerpen vanuit de
kerkenraad en een uitleg over de liturgie, de kleuren van het kerkelijk jaar en het oecumenisch
leesrooster.
Wim geeft eerst het woord aan Martin Jobse, penningmeester van de kerk. Martin licht de begroting
2020 toe. De begroting laat een fors tekort zien. Er komen enkele vragen van gemeenteleden. De
begroting komt als inlegvel in het Kerkelijk Leven. Tevens deelt Martin nog mee dat het FVLBbankrekeningnummer van de kerk is vervallen. De RABO-rekeningnummers zijn juist en staan
vermeld in dit kerkblad (zie onder) en eveneens op de website van de kerk.
Na het financiële gedeelte komen er enkele onderwerpen vanuit de kerkenraad. Hierover willen we
graag de mening van de gemeenteleden horen.
Het eerste onderwerp is het wel of niet aanschaffen van een AED. Dit naar aanleiding van het feit dat
in relatief korte tweemaal iemand onwel is geworden tijdens de dienst. Wim legt kort de werkwijze
van HartslagNu uit. Er komen enkele reacties van gemeenteleden. Hier komt uit dat het misschien
mogelijk is om een AED buiten aan de kerk op te hangen, zodat deze zowel voor mensen in de kerk
als voor buiten de kerk gebruikt kan worden. De kerkenraad gaat na of dit gerealiseerd kan worden
en wat de kosten ervan zijn.
Het tweede onderwerp is het gebruik van de preekstoel. Leen de Ronde houdt bij voorkeur de preek
vanachter de tafel in de tuin. Hij staat dan dichter bij de gemeenteleden. We houden een peiling
onder de veertig aanwezige gemeenteleden, een kleine helft van de 40 aanwezigen is ervoor dat de
predikant tijdens de verkondiging op de preekstoel staat. De kerkenraad neemt deze peiling mee.
Het derde onderwerp is het collecterooster en dan met name de collecte voor een diaconaal doel.
Een collecte voor een diaconaal doel hoort bij een goede liturgie; het is een onderdeel van de
eredienst om aan de medemens te denken. Er komt dan ook een extra diaconale collecte bij en wel
op de tweede zondag van de maand. Deze collecte wordt bestemd voor een jaarlijks te bepalen

diaconaal doel. Het collecterooster 2020 wordt dan zo ingevuld, dat er om de week een diaconale
collecte is.
Na deze onderwerpen geeft Wim het woord aan Leen. Hij geeft ons uitleg over de liturgie, de kleuren
van het kerkelijk jaar en het oecumenisch leesrooster en we praten hierover door.
Het woord liturgie komt uit het Grieks en betekent dienstplicht door het volk en voor het volk. Je
komt niet alleen voor je eigen behoeften naar de kerk, het is een dienst aan de gemeenschap. We
vieren de eredienst tot eer van God. Het is gangbaar om te spreken over een orde van dienst, er zit
een opbouw en samenhang in. We beginnen met een moment van stilte, daarna bemoediging en
groet, gebed om verootmoediging, lied van gloria en lofprijzing, gebed om de heilige geest, lezing van
de schriften, uitleg/verkondiging, loflied, gebeden en inzameling, lied, zegenbede, lied of korte
acclamatie.
Leen geeft een toelichting op de kleuren in de kerk. Een kleur wordt gebruikt als hulpmiddel om een
dienst door het jaar heen een eigen karakter te geven. De vier kleuren zijn groen, wit, paars, rood. De
groene kleur wordt op de meeste zondagen gebruikt. De witte kleur is met name de kleur van de
feesten, Kerst en Pasen. Van Pasen tot Pinksteren wordt de witte kleur gebruikt. Wit hoort ook bij
dopen, de gedachtenisdienst en bij een uitvaart. Paars wordt gebruikt van eerste advent tot Kerst en
in de veertigdagentijd, tijd van inkeer, boete, voorbereiding. Rood wordt het minst gebruikt, het is
de kleur voor het Pinksterfeest en rood wordt ook gebruikt bij bevestiging van ambtsdragers en
predikanten. De motieven op de stola's en kanselkleden zijn aangepast naar de Kruiningse situatie,
het watermotief komt erin terug.
Tenslotte vertelt Leen nog iets over het oecumenisch leesrooster. Het rooster heeft een driejaarlijkse
cyclus. We hebben afgelopen jaar gelezen uit het evangelie van Lucas, volgend jaar lezen we uit het
evangelie van Mattheus en het jaar daarop uit het evangelie van Marcus. Naast de evangelielezing is
er ook een lezing uit het Oude Testament en een lezing uit de brieven. In de preekvoorbereidingsgroep op dinsdagavond bespreken we met elkaar de lezingen voor de komende zondag.
Wim bedankt Leen voor zijn toelichting en alle gemeenteleden voor hun aanwezigheid en inbreng.
We sluiten de avond af met het gezamenlijk zingen van het lied 245 (OB)vers 3: Ik weet, aan wie ik
mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht.
Corrie Heiboer, scriba
Bemensing van de kerkenraad
Als een lid van onze gemeente zitting neemt in de kerkenraad, dan is dat in principe voor een periode
van vier jaar. Na die eerste periode kan iemand tweemaal opnieuw worden gekozen, waardoor de
maximale zittingsduur op twaalf jaar komt.
Dat 'opnieuw worden gekozen' suggereert dat er een herverkiezing plaatsvindt, waarin de gemeente
opnieuw het vertrouwen in de betreffende persoon uitspreekt. In de praktijk komt het zover echter
niet. We zijn blij dat mensen zich willen inzetten voor onze kerkgemeenschap. Het herverkiezen komt
erop neer dat aan leden van de kerkenraad, die er weer een periode van vier jaar erop hebben zitten,
gevraagd wordt of ze nog een termijn door willen gaan. Gelukkig doen de meesten dat, maar het is
geen vanzelfsprekendheid!
Zo hebben dit jaar Ella Baas, Elly van den Berge, Peter van den Bogerd, Martin Jobse en Sicco Talsma
aangegeven nog een termijn door te willen gaan met hun inzet voor onze kerkgemeenschap. Ook
hebben we al de leden voor wie er in 2020 weer een termijn opzit gepolst. Zowel Toos de Feijter,
Cees Bouwman als ondergetekende hebben aangegeven graag ook hun laatste termijn te willen
vervullen. Toch iets om met elkaar dankbaar voor te zijn!
Met hartelijke groet, Wim Huissen, voorzitter

Zondag 3e Advent, 15 december
Deze zondag, die luistert naar de mooie naam ‘Gaudete’ (Verheug je), we zullen dan ook het Heilig
Avondmaal met elkaar vieren. Ter voorbereiding op het Kerstfeest kan de maaltijd van de Heer niet
gemist worden. Immers deze maaltijd is bij uitstek een maaltijd van gedenken én ook van
verwachten. De diaconale collecte in deze dienst heeft een bijzondere bestemming gekregen.
Vanuit de PG van Kruiningen willen we
namelijk ook een bijdrage leveren aan het
radioprogramma Serious Request (gemeend
verzoek) dat op 18 december ook Kruiningen
aan zal doen.
Dit jaar is de actie van Serious Request
bestemd om mensenhandel tegen te gaan.
We hoeven ons alleen nog maar het
schokkende feit van de vrachtwagen in
Engeland vol met dode mensen uit Oost -Azië
te herinneren, om te weten hoe nodig dit is.
Van harte dit collectedoel dus aanbevolen.
Preekvoorbereiding: dinsdag 10 december.
Waarschijnlijk in 2019 voor de laatste maal gaan we op dinsdag 10 december weer met elkaar aan de
slag met de lezingen voor de komende zondag. Dat is dus voor de derde zondag van de Advent, 15
dec. We lezen met elkaar uit de OT-profeet Micha 6:1-8 en uit Mattheus 11:2 -11. Spannende
lezingen, want beide betreffen een twistgeding, maar vanuit verschillend perspectief.
Ieder van harte welkom van 19.30 tot 21.00 uur in Rond-Inn.
Met hartelijke groet,
Ds. Leen de Ronde, tel.: 06-28302624, e-mailadres: ronde@solcon.nl
SAVE THE DATE:
Oftewel, schrijf alvast in uw (nieuwe) agenda: zaterdagmiddag 8 februari Vrijwilligersmiddag in
Rond-Inn, van 15.00 uur tot 17.00 uur. Nadere info volgt!
Namens de kerkenraad, Elly van den Berge
Belangrijk: nieuwe rekeningnummers
Per 1 november 2018 is onze kerk via de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) gebruik gaan maken
van de systemen van de Rabobank en heeft de Protestantse Gemeente Kruiningen twee nieuwe
rekeningnummers gekregen. Dit zijn:
• NL10 RABO 0373 7239 97. Dit is de algemene rekening van de gemeente, waarop de kerkelijke
bijdragen worden ontvangen en waarvan de meeste betalingen worden gedaan.
• NL15 RABO 0373 7240 04 is de rekening die bedoeld is voor onder andere het abonnementsgeld
voor Kerkelijk Leven.
Tot 1 december 2019 liep er een overstapservice, waarbij bedragen die op de oude – niet meer
geldende – rekeningnummers werden ontvangen, werden doorgestuurd. Deze overstapservice is nu
gestopt. Bedragen die u nu nog (automatisch) naar de oude rekeningnummers overmaakt, krijgt u
teruggestort op uw rekening. Voor nieuw (automatische) betalingen dient u gebruik van
bovenstaande rekeningnummers.
Het College van Kerkrentmeesters, Martin Jobse

Agenda
Eerste en derde woensdag van de maand:
Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur.
Woensdagavond even weken:
Bijeenkomst gebedsgroep in Rond-Inn. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we
stoppen uiterlijk om 20.30 uur.
Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen
Wim Huissen » e-mail: rond-uit@online.nl / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen

