Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube. Gezien de recente maatregelen van
de Rijksoverheid om de besmettingen met het coronavirus opnieuw een halt toe te roepen, geniet
dat onze voorkeur.
Zondag 8 november: Online-dienst
Lezingen: Mattheus 25:13 -30
10.00 uur: ds. Leen de Ronde
De collecten zijn voor het JOP, het jeugdwerk landelijk en plaatselijk, voor het werk van Stichting
Vluchteling in het noorden van Kameroen en voor de kerk.
Zondag 15 november: Online-dienst
10.00 uur: ds. William Quak uit Rockanje
De collecten zijn voor algemeen onderhoud gebouwen en voor de kerk.
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.
Bij de Diensten
Midden in de maand november zijn we nu aan de voorlaatste zondagen van het kerkelijk jaar toegekomen. De dagen zijn kort en wind en regenvlagen nemen het laatste blad van de bomen mee.
In de kerk vernemen we in deze weken het laatste onderwijs van Jezus, uitgesproken in de tempel
van Jeruzalem. Deze uiterste prediking ademt een sfeer van crisis (let. betekenis: oordeel), want de
autoriteiten van de tempel willen Jezus uit de weg ruimen. Het zijn woorden ter waarschuwing om
waakzaam en weerbaar te blijven. Immers de schaduw van het kruis valt over Jezus zelf én ook over
zijn volgelingen. Zo worden we op de laatste dingen voorbereid.
Voor zondag 8 november staat de bekende gelijkenis van de talenten op het rooster (Math. 25: 1430). Aan deze gelijkenis is ook het zogenaamde Mattheus-effect ontleend. Het verhaal is bekend,
maar kan – goed beluisterd – ook weerstand oproepen. Maar misschien is dit juist ook een kostbaar
talent. Je kan het wegstoppen, maar we kunnen ook proberen er iets mee te doen.
Zondag 15 november zal onze oud-predikant ds William Quak voorgaan. Alle diensten zijn online te
volgen (zie boven), op zondagmorgen, of welk moment het u schikt.
Jubilea – diamant!
Zaterdag 31 oktober 2020 was een grote dag voor Adri en Marie Kole, wonend aan de
Rijksweg 87. Op deze dag waren zij in hun huwelijksverbond zestig jaar aan elkaar verbonden in liefde en trouw. Reden tot dankbaarheid, temeer na alles wat zij het afgelopen jaar ook te verwerken kregen. Een uitbundige feestpartij was niet mogelijk, maar
ongemerkt is de dag toch niet aan hen voorbij gegaan. Op zondag 1 nov. is hun dank
ook in het gebed uitgesproken en is de dienst besloten met hun geliefde lied: Ga met God en Hij zal
met je zijn..... (lied 416)
Een andersoortig jubileum, maar wel met dezelfde cijfers, viert één van onze Kruiningse organisten,
Evert van de Kamp. Op 3 november was hij zestig jaar kerkorganist. Ter gelegenheid van dit heugelijke
feit heeft hij zaterdag 24 okt. op het Kruiningse orgel al een jubileumconcert gegeven, wat via YouTube
of www.kerkomroep.nl nog steeds te beluisteren is. Zondag 8 november hoopt de jubilaris in de Johanneskerk ook zelf de dienst te begeleiden. We wensen hem samen met Brigit nog goede, ´klinkende´
jaren toe.

Kom jij ook bij het beamerteam?
Voor de uitzending van de kerkdiensten en het presenteren van de ondersteunende beelden op de
beamer vroegen we in de vorige uitgave van Kerkelijk Leven vrijwilligers. Inmiddels zijn er twee gemeenteleden bereid gevonden om het team te komen versterken. Er is echter nog ruimte.
Als jou dit ook interessant of leuk lijkt, meldt je dan aan! Voor meer informatie of direct aanmelden,
kun je terecht bij René van den Berge, e-mailadres: renevdberge@hetnet.nl.
Schoonmaak kerkgebouw
Zaterdag 31 oktober was het zover. Rond 09.00 uur kwamen er een stuk of acht gemeenteleden opdagen om samen de Johanneskerk een grote schoonmaakbeurt te geven. Onze koster, Frank Dominicus, had het goed voorbereid. Zowel in de consistorie als achterin de kerk stond een tafel vol met
schoonmaakmiddelen en materialen. Ook aan trappen en stofzuigers was geen gebrek en zelfs aan
mondkapjes was gedacht.
Het was best een hele klus en helemaal stofvrij krijg je het nooit in zo'n oud gebouw. Maar goed, tegen
de middag waren we toch een eind rond. Zo is het houtwerk weer gepoetst en geboend, zijn de vloeren
gezogen en het is het stof uit de rieten zittingen van de stoelen geklopt. Om maar paar dingen te nomen. Eigenlijk zouden we zo'n schoonmaak wat vaker moeten doen.
Iedereen die mee heeft geholpen, allemaal hartelijk dank!
Wim Huissen, voorzitter
Schoonmaak Rond-Inn
Voor het schoonmaken van het gebouw Rond-Inn zijn we op zoek naar één of meer vrijwilligers, die
dat periodiek willen doen. Per schoonmaakbeurt krijg je een vergoeding. Voor aanmelden of meer
informatie kun je met contact opnemen met Nanda en/of Corrie, tel.: 06-5720 9176.
Agenda
Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige crisissituatie in Nederland, kan doorgaan.
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