Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen
22 maart: dienst alleen te volgen via www.kerkomroep.nl
Vierde zondag 40-dagentijd
10.00 uur: ds. Leen de Ronde
Lezingen: Exodus 6: 26 – 7:25; I Kor. 15: 54-58 en Math. 9:20-22
Collecten: zie beneden
− voor de kerk: kerkrentmeesters PG Kruiningen
− voor Home for all: opvang vluchtelingen op Lesbos
29 maart: dienst alleen te volgen via www.kerkomroep.nl
Vijfde zondag 40-dagentijd
10.00 uur: de heer E. Tramper uit Krabbendijke
Lezingen: Exodus 9: 13 -35
Collecten: zie boven, idem
Indien u ten behoeve van één van de collecten een donatie wilt doen, kunt u deze overmaken naar
bankrekeningnummer NL10 RABO 0373 7239 97 ten name van Protestantse Gemeente Kruiningen.
Dit onder vermelding van de datum en de omschrijving van de betreffende collecte.
Uit de gemeente
De eredienst in de komende weken
Gezien de situatie in Nederland met betrekking tot het Coronavirus (COVID-19) heeft de kerkenraad besloten om de erediensten in de Johanneskerk tot nadere datum niet meer voor
publiek open te stellen. De diensten zullen wel, zoals gebruikelijk, worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl.
Behalve via de kerkomroep kunnen de teksten van de dienst
ook opgevraagd worden bij ds De Ronde, ronde@solcon.nl , of
op telefonisch verzoek op papier aan huis bezorgd worden.
Ook de bijeenkomsten van de preekvoorbereidingsgroep en
de gebedsgroep zullen voorlopig
geen doorgang vinden. In de diensten vervolgen we dus de lezing van het boek Exodus.
De vraag is: In tijden van crisis – die farao, maar ook corona
kan heten - hoe zullen we dan met Mozes weerbaar en standvastig blijven?
Wim Huissen, voorzitter
Verslag gemeenteavond 11 maart 2020
Na de biddagdienst in de kerk opent ds. Leen de Ronde de gemeente-avond met gebed. Wim Huissen, voorzitter van de kerkenraad, heet de 35 aanwezige gemeenteleden welkom en geeft het woord
aan Martin Jobse, penningmeester van de kerk. Intussen hebben alle aanwezigen de jaarrekening
met een toelichting op papier ontvangen. Martin licht de jaarrekening 2019 toe. De inkomsten zijn
toegenomen. Bij de gemeenteavond in november 2019 lieten de financiën een somber beeld zien
met dalende inkomsten. Maar gedurende de maand dec. is er nog goed bijgedragen. De uitgaven waren fors hoger dan in 2018. Omdat de gemeente toen geen predikant had, waren de uitgaven voor
het pastoraat lager. De inkomsten min de uitgaven laten een tekort op de begroting zien. Maar er
zijn ook een flink aantal (eenmalige) hoge uitgaven gedaan, zoals onderhoud aan het dak van Rond-

in, aan de pastorie, verhuiskosten predikant. Tel je deze eenmalige kosten op, dan kom je ongeveer
op het bedrag wat we het afgelopen jaar tekort hadden. Het zou heel mooi zijn als we in elk geval de
stijgende lijn van de inkomsten vast kunnen houden. Martin beantwoordt nog enkele vragen van gemeenteleden.
Als tweede onderwerp geeft Toos de Feijter, namens de diaconie een toelichting op het doel van de
extra collecte van de tweede zondag van de maand, het werk van Stichting Vluchteling in het noorden van Kameroen. Naast de collecten in de dienst voor dit doel, zijn ook giften via de bank welkom.
Wim deelt mee dat er twee kerkenraadsleden stoppen: Elly van den Berge en Michel Dek. Beiden
stoppen vanwege onvoorziene privéomstandigheden, waardoor er op dit moment geen ruimte in
hun leven is om hun taak voort te zetten of verder te gaan met het vorm en inhoud geven ervan. We
hebben dus weer twee vacatures, een voor pastoraal ouderling en een voor kerkrentmeester.
Verder is er een actueel onderwerp: het coronavirus. Hoe gaan we hier in de kerk mee om? De richtlijnen van het RIVM en de GGD moeten we serieus volgen, zoals die via de media tot ons komen. In
de praktijk gaat het dan om het vermijden van fysiek contact bij het (be)groeten van elkaar en het
aanpassen van de werkwijze bij het collecteren. Inmiddels zijn deze maatregelen door de feiten ingehaald en moeten we voorlopig de kerkdeur ook op zondag helemaal gesloten houden.
Na de pauze is het tijd voor het laatste onderwerp. Wim geeft er een korte toelichting bij. Vanuit verschillende kanten ontvangt de kerkenraad reacties op de invulling van de erediensten, positieve,
maar soms ook kritische. De laatste hebben vooral betrekking op de toegankelijkheid en moeilijkheid
van de vieringen. Er worden mensen gemist in de diensten, met name in de categorie ouders met
jonge kinderen. Op 5 maart heeft er een gesprek plaatsgevonden met enkele ouders en een vertegenwoordiging van de kerkenraad. Wim geeft een korte samenvatting van dit gesprek: De wensen
zijn: toegankelijker maken van de preek, meer actuele en eigentijdse elementen in de vieringen, een
commissie die gaat werken aan interactieve diensten, die ook jongeren meer kunnen aanspreken.
Gedachten en ideeën worden gewisseld in een positieve sfeer. De predikant en gemeenteleden gaan
proberen hier samen inhoud aan te geven. Wim bedankt alle gemeenteleden voor hun aanwezigheid
en inbreng. We sluiten de avond af met het gezamenlijk zingen van het lied 393 (oude liedboek): De
dag, door uwe gunst ontvangen, is weer voorbij, de nacht genaakt; en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.
Corrie Heiboer, scriba
Vertrek twee leden van de kerkenraad
Zowel Elly van den Berge (5 jaar) als Michel Dek (1 jaar) hebben aangegeven hun taken in het kerkenwerk neer te leggen. Beiden stoppen vanwege onvoorziene privéomstandigheden, waardoor er op
dit moment geen ruimte is hun leven om hun taak voort te zetten of verder te gaan met het vorm en
inhoud geven ervan. Zowel Elly als Michel hartelijk dank voor jullie inzet en betrokkenheid.
Resultaat is wel dat we dus weer twee vacatures hebben, een voor pastoraal ouderling en een voor
kerkrentmeester. Suggesties voor de invulling van deze vacatures zijn van harte welkom.
Wim Huissen, voorzitter
Actie van kinderen voor koala´s
Samen met hun ouders en de leiding van de KND hebben onze kinderen actie gevoerd voor de opvang van koala´s in Australië, die
door de enorme bosbranden gewond en ontheemd zijn geraakt.
Voor dit goede doel zijn 540 oliebollengebakken die bij elkaar een
bedrag van € 450,- hebben opgeleverd. Omdat alle gemaakte kosten ook helemaal geschonken zijn, kan dit bedrag zonder enige aftrek ten bate van de lijdende dieren overgemaakt worden.
Heel veel dank aan onze kinderen en allen die hen daarbij geholpen
hebben, om ons van deze overheerlijke bollen te voorzien, maar
natuurlijk vooral voor hun inzet om deze kwetsbare schepselen een
kans op overleven te bieden.

Agenda
Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige crisissituatie in Nederland, kan doorgaan.
Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen
Wim Huissen » e-mail: rond-uit@outlook.com / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen
Met vriendelijke groet, de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kruiningen

