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Voorwoord
Bij alle veranderingen, die ook op het kerkelijke erf plaatsvinden, is het
goed om de dingen op een rij te zetten. Dit boekje wil dat doen en dient
als gids voor het kerkelijk werk. Het is een naslagwerkje waarin u
praktische zaken vindt rond de Protestantse gemeente te Kruiningen,
maar waarin u ook kunt lezen hoe wij vandaag kerk willen zijn. Want
vanzelfsprekend is het tegenwoordig niet meer: kerk-zijn en geloven.
Duidelijk maken wie en wat we zijn als kerk en wat het geloof nu eigenlijk
voor ons inhoudt, is een steeds terugkerende opdracht. Deze uitdaging
biedt volop kansen om te laten zien wat ons inspireert in ons leven.
In dit boekje staat beschreven hoe we onze levende gemeenschap willen
vernieuwen met eigentijdse ideeën, maar wel op de fundamenten die in
het verleden zijn gelegd. Hoewel onze kerk geen nieuwbouw is, maar een
lange geschiedenis kent willen we daarin niet blijven hangen. Dat geldt
ook voor de kerkelijke gemeenschap in Kruiningen. In die gemeenschap
komt men al jaren samen in vieringen. Vijfhonderd jaar geleden waren die
anders dan tweehonderd jaar of vijftig jaar geleden. De vormen, woorden,
muziek, het is allemaal in beweging. Maar hoe verschillend ook verwoord
en vormgegeven, al ons doen en laten in de kerk is antwoord op die ene
roep van God, naar ons toe. Hij blijft ons onveranderd als mensen
aanspreken.
Hopelijk spreekt dit boekje u aan en vormt het een uitnodiging waardoor u
zich welkom weet in onze kerkgemeenschap. U bent welkom om op welke
wijze dan ook, intensief of bescheiden, deel te nemen en zo te delen in het
geloof dat God ons leven zin en samenhang geeft en verder draagt dan
ons oog reikt.
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De Protestantse gemeente te Kruiningen
Voordat er sprake was van de Protestantse Kerk in Nederland, hadden de
Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk van Kruiningen al in
1991 een intentieverklaring opgesteld, waarin men de wens uitsprak
uiteindelijk tot één gemeente te willen komen. Inmiddels zijn we heel wat
jaren verder. De tijd van de federatie ligt ver achter ons en dat wat
vroeger nog hervormd werd genoemd of gereformeerd speelt geen enkele
rol meer. Vanuit verschillende achtergronden vormen wij samen de
Protestantse gemeente Kruiningen, een gemeente die elke zondag
samenkomt in de monumentale Johanneskerk.
Wanneer wij spreken over 'verschillende achtergronden' bedoelen wij te
zeggen dat onze gemeente 'veelkleurig' is. Die veelkleurigheid uit zich niet
alleen in de verschillende tradities waarin mensen geworteld zijn, maar
komt ook op andere terreinen tot uiting. Wij zijn niet allemaal hetzelfde.
Dat gegeven is overigens een Bijbels gegeven, waar Paulus over spreekt in
1 Corinthiërs 12, wanneer hij het heeft over het lichaam met zijn vele
leden. Dat wij dus niet allemaal hetzelfde zijn, is niet uniek voor
Kruiningen. Het is echter wel een uniek gegeven als het om de gemeente
gaat, de gemeente van Jezus Christus. Wat bindt in die veelkleurigheid?
Wanneer Paulus spreekt over de gemeente als het lichaam, dan noemt Hij
Jezus Christus het hoofd. Zo maakt hij duidelijk dat de gemeente
verbonden is aan Hem en van Hem afhankelijk. Het is een prachtig beeld,
zoals wij in het Nieuwe Testament meer beelden voor de gemeente (of
kerk) aantreffen. Spreekt Johannes, in Johannes 15, niet over de gelovigen
die als de ranken met de wijnstok verbonden zijn en onderling hun leven
ontlenen aan Hem? In Efeziërs 2 vinden wij de vergelijking met een
gebouw of een huis. Ook dit beeld laat zien dat de gemeente als
bouwwerk van Jezus Christus wordt beschouwd en in Hem haar grond
vindt. De gemeente bouwt zichzelf niet, maar de leden van de gemeente
laten zich als stenen voor het gebouw inschakelen, waar Jezus Christus
Zelf de hoeksteen is. Al deze beelden wijzen naar de betrokkenheid op
Jezus Christus, naar de gemeenschap met Hem. Vanuit die gemeenschap
hebben wij gemeenschap met elkaar.
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Tegelijkertijd willen wij het niet bij deze onderlinge gemeenschap met
elkaar laten. Kijkend naar het beeld van de wijnstok en de ranken, maar
ook naar andere beelden, zoals de gemeente als brief van Christus
(2 Corinthiërs 3) en het zout van de aarde (Mattheüs 5) zien wij dat het
'behoren bij Jezus Christus' en van Hem uit 'het behoren bij elkaar' ook
betekent dat wij ons als gemeente 'gezonden weten'. Vandaar dat wij
Petrus horen zeggen in zijn eerste brief (1 Petrus 2:9): 'Maar u bent een
uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een
volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van
Hem die uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaarlijke licht'.
Als Protestantse gemeente Kruiningen verstaan wij dan ook dat wij een
missionaire gemeente dienen te zijn, geroepen om het heil van God in de
wereld present te stellen. De Gemeente is Gods instrument om in Christus
Naam de boodschap van verzoening, van redding in woord en daad te
verkondigen, opdat mensen, juist ook van buiten de kerk, het leven vinden
in Hem, Die het leven is. Hoe anders zou de wereld moeten horen van het
evangelie, dan juist door middel van de gemeente?
De 'communio' (de onderlinge gemeenschap vanuit de gemeenschap met
Jezus Christus) en de 'missio' zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In
de samenhang en de dynamiek van die twee bewegingen functioneert en
leeft de gemeente. Alle activiteiten binnen de Protestantse gemeente
Kruiningen beogen dan ook Jezus Christus centraal te stellen en wel zo dat
de gemeente in haar doen en laten op een open, ruimhartige en
opgewekte manier getuige wil zijn van het heil in Jezus Christus.
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Een visie op kerk en gemeente zijn
Wij zien de kerk als een veelkleurige gemeenschap van mensen, die
Christus belijden als Heer van hun leven.
Veelkleurig: De veelkleurigheid toont zich in mensen met heel
verschillende tradities, uit verschillende delen van de samenleving, met
verschillende karakters, die hun verbondenheid met Christus op
verschillende wijze onder woorden brengen en in hun leven een plaats
geven.
En deze verscheidenheid wordt als goed ervaren en als zeer positief
gezien. Omdat daarmee recht gedaan wordt aan de waarde van een mens
als uniek individu. Daarom heeft elk mens recht van spreken. De vele
kleuren en vormen bestaan naast elkaar. Het is, om het met een beeld van
de apostel Paulus te zeggen, als met lichaamsdelen: het één is niet meer
dan het ander, al die verschillende delen zijn nodig.
De mens heeft vrijheid en ruimte gekregen om het geloof persoonlijk in te
vullen, zodat de relatie met zijn Schepper tot volle ontplooiing kan komen.
Gemeenschap: De mens is vrij, maar staat niet op zichzelf. Er zijn anderen,
die net zo vrij zijn. En dat bepaalt de speelruimte. We begrenzen elkaar, en
wij hebben samen te leven binnen de ruimte die we met elkaar vormen.
Dat valt niet altijd mee, en toch mogen we dat doen. Al die verschillende
mensen worden samengevoegd tot één lichaam, één gemeenschap.
En die gemeenschap wordt gevormd door het geloof in één en dezelfde
Heer. Wij ontvangen dezelfde doop, in de ene Heer. We worden bezield,
geïnspireerd en bedeeld door één en dezelfde Geest. En al onze namen
komen samen in de ene Naam van God, de Eeuwige, Schepper van hemel
en aarde.
De kerk is daar waar mensen zich persoonlijk aangeraakt weten door God
en bijeengeroepen weten tot gemeenschap en van daaruit opgeroepen
weten tot verkondiging en dienst aan alle mensen.
En vanuit dit geloof wil de Protestantse gemeente te Kruiningen in haar
doen en laten op een open, ruimhartige en opgewekte manier, getuige
zijn van het heil in Jezus Christus.
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Structuur en organisatie
De kerkenraad
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de manier van kerk-zijn. Die
verantwoordelijkheid uit zich onder meer in het verantwoording afleggen
van het gevoerde beleid aan de gemeentevergadering(en), maar ook in
het kennisnemen van alles wat er speelt en daarover meedenken en
meespreken in de verschillende momenten van ontmoeting onderling
(zoals: persoonlijke bezoeken, gesprekskringen, koffiedrinken op zondag,
etc.). Op deze manier houden we elkaar op de hoogte van wat er allemaal
concreet gebeurt binnen de kerk en langs welke lijnen we als gemeente
verder willen denken en doen.
Kerkelijk Leven, alsook onze website, worden gebruikt voor het op
regelmatige wijze informeren over het doen en laten en de activiteiten
binnen de gemeente.
Vertegenwoordiging in de eredienst
Eén van de ouderlingen is ambtsdrager van dienst en één van de diakenen
doet deurdienst. Bij bijzondere diensten of gelegenheden streven we er
als kerkenraad naar om voltallig aanwezig te zijn in de kerkenraadbank.
Wisseling van mensen
Elke jaar wordt in het eerste kwartaal bekeken welke mensen de
kerkenraad zullen gaan verlaten. Wanneer duidelijk is waar vervanging of
aanvulling nodig is komt er een oproep in Kerkelijk Leven waarbij mensen
zichzelf of anderen (het liefst met hun medeweten) mogen aanmelden.
Daarnaast gaan de leden van de kerkenraad ook zelf op zoek naar nieuwe
mensen. Belangrijk punt daarbij is dat er bij de werving duidelijkheid moet
zijn rond vraag en aanbod. Het moet duidelijk zijn waarvoor iemand
gevraagd wordt en iemand moet ook duidelijk kunnen aangeven op welke
wijze hij of zij beschikbaar is. Als duidelijk is wie er (op)nieuw bijkomen
wordt dit ook weer openlijk gemeld.
In principe wordt in september, bij de start van de activiteiten, in een
kerkdienst afscheid genomen van degenen die een stap terug doen (of
hebben gedaan in het afgelopen jaar) en worden de nieuwe
kerkenraadsleden die gaan beginnen in hun ambt bevestigd. Afhankelijk
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van het moment dat een vacature voor een ambtsdrager wordt ingevuld,
kan ook bevestiging in het ambt tijdens een andere dienst plaatsvinden.

Eredienst
In de eredienst wordt de gemeente gericht op de verborgen omgang met
God, de gemeenschap met elkaar en de dienst aan de wereld. Drie
momenten die samenhangen en in elkaar overlopen. In de zomermaanden
komt de gemeente op zondag om half tien bij elkaar, in de wintermaanden
om tien uur. Er wordt gezongen uit het Nieuwe Liedboek en gelezen uit de
Nieuw Bijbelvertaling. Wij maken daarbij gebruik van beamers.
De kinderen gaan na het gebed om de opening van het Woord naar de
kindernevendienst. Voor het zogenaamde 'grote gebed' komen zij dan
weer terug.
Vijfmaal per jaar wordt het Avondmaal gevierd. De vorm is die van een
kring. Op deze wijze komt met name ook de onderlinge gemeenschap
sterk naar voren. In de zogenaamde Stille week wordt het Avondmaal op
Witte Donderdag gevierd. Het afgelegd hebben van openbare belijdenis,
zoals vroeger gebruikelijk, is geen voorwaarde binnen onze
kerkgemeenschap. Wij gaan er vanuit dat ieder die naar voren komt
daarmee in feite zijn of haar geloof (opnieuw) belijdt. Kinderen zijn ook
welkom. In de kindernevendienst wordt op een voor hen begrijpelijke
manier uitgelegd en geleerd wat het Avondmaal betekent. De diakenen
participeren nadrukkelijk bij de viering van de maaltijd.
Naast de 'gewone' erediensten en de diensten op de christelijke
feestdagen, is er jaarlijks ook de 'kerk-schooldienst'. Deze dienst wordt in
juni gehouden en wil een onderstreping zijn van de band die de christelijke
school in Kruiningen, concreet 'De Welle' genaamd, heeft met de kerk en
omgekeerd.
Doop-, trouw- en rouwdiensten
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen dit kenbaar maken bij
onze predikant. Door middel van enkele gesprekken bereiden we ons met
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elkaar voor op de Doop en geven we ook vorm en inhoud aan de
doopdienst. In de dienst wordt aan de ouders, naast een kinderbijbel, ook
een doopkaars overhandigd ter herinnering aan dit bijzondere moment.
Trouw -en rouwdiensten vinden in de regel ook plaats in overleg met onze
predikant.
Tijd voor Pasen: de 40-dagentijdcommissie
In de periode voorafgaande aan Pasen leeft de gemeente bewust naar het
Paasfeest toe. Deze periode van veertig dagen is een tijd van bezinning en
inkeer, een tijd van stilstaan bij het lijden van Jezus van Nazareth en het
lijden van de wereld. De 40-dagentijdcommissie werkt mee aan de
vormgeving van deze periode in het kerkelijk jaar.
In de zondagse diensten gedurende de 40-dagentijd zorgt de commissie
voor een liturgische bijdrage. In de Stille Week die begint op Palmzondag
en uitloopt op het Paasfeest, wordt er dagelijks een vesperdienst
gehouden, waarbij een gericht thema het perspectief van de
lijdensgeschiedenis bepaalt. De vespers op maandag, dinsdag en
woensdag worden door een aantal gemeenteleden georganiseerd,
voorbereid en uitgevoerd en ook bij de overige diensten zijn zij nauw
betrokken.
Om uitdrukking te geven aan het ingetogen karakter van deze tijd vindt er
op een doordeweekse avond een keer een sobere maaltijd plaats. Deze
maaltijd wordt door gemeenteleden verzorgd. In de 40-dagentijd wordt
er ook een vastenproject gekozen, dat financieel ondersteund wordt. Dit
project heeft veelal een diaconaal karakter. Na de periode van bezinning
volgt het Paasfeest.
Contactpersoon: Sicco Talsma
Muziekgroep
De Muziekgroep, die grotendeels uit gemeenteleden bestaat, levert met
enige regelmaat een muzikale bijdrage aan de eredienst.
Contactpersoon: Marc van de Berge
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Praktische informatie rond de zondagmorgenviering
De kerkdiensten worden gehouden in de Johanneskerk. De aanvangstijden
zijn gedurende de zomertijd 9.30 uur en gedurende de wintertijd 10.00
uur.
Autodienst
Voor diegenen die niet op eigen gelegenheid de kerk kunnen bereiken,
bestaat er de mogelijkheid om met de auto gebracht te worden. Als u
hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met Marijn Heiboer.
Contactpersoon: Marijn Heiboer
Oppasdienst
Voor ouders met jonge kinderen is er de mogelijkheid van een crèche.
Deze wordt gehouden in Rond-Inn, Hoofdstraat 77a, op elke zondag dat
ds. Quak voorgaat. Voor de overige zondagen is er een beldienst. U kunt
vooraf contact opnemen met Marijke v.d. Berge. Zij probeert dan voor die
zondag oppas te regelen. De leiding van de crèche is een kwartier voor
aanvang van de kerkdienst aanwezig.
Contactpersoon: Marijke van den Berge
Ontmoeting na de dienst
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid om koffie
met elkaar te drinken in Rond-Inn. Daarnaast drinken we de overige
zondagen koffie in de wandelkerk (zo wordt het gedeelte van de kerk
genoemd bij de hoofdingang).
Voor informatie over kindernevendienst, jongerennevendienst en
kinderkerk zie onder Jeugd.
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Ringleiding, gebruik beamers en kerkomroep
Ringleiding
Voor mensen die beschikken over een gehoortoestel is er een ringleiding
aanwezig in de kerk.
Gebruik beamers
De eredienst wordt visueel ondersteund met behulp van presentatiemiddelen. Min of meer standaard worden de mededelingen, de liederen
en de schriftlezingen op het scherm getoond. Daarnaast kan de predikant
ervan gebruik maken om zijn of haar preek visueel te ondersteunen.
Er is een vaste groep mensen, het beamerteam, die bij toerbeurt de
presentatie tijdens de dienst verzorgen.
Contact: via e-mailadres beamerteam@pknkruiningen.nl
Kerkomroep
Dankzij Kerkomroep is het mogelijk om de eredienst via internet op een
andere locatie live mee te beleven in zowel beeld als geluid. Achteraf de
kerkdiensten bekijken is ook mogelijk.
Op PC of laptop gaat u naar www.kerkomroep.nl De snelste manier is om
hierna in het veld plaatsnaam Kruiningen in te vullen en daarna te kiezen
voor de Protestantse Gemeente.
Een andere manier is onder provincie Zeeland aan te klikken en dan ziet u
op een gegeven moment Kruiningen staan, Protestantse Gemeente.
Beschikt u over een tablet, een iPad of een Android-tablet dan kunt u
eenvoudig de kerkomroep app downloaden en daarin de hierboven
genoemde keuze maken. Een andere mogelijkheid is om met behulp van
een zogenaamde MediaBox, die rechtstreeks op de televisie wordt
aangesloten, de diensten mee te beleven. Het is dus wel van belang dat u
over internet beschikt. Mocht u graag de diensten willen meebeleven op
zondagmorgen, maar u weet nog niet goed hoe dat allemaal moet, neem
dan contact op met ons technoteam.
Contactpersoon: Peter van den Bogerd
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Vorming en toerusting
De kerk is ook persoonlijk ontmoeten, in kleine groepen. Om naar elkaar
te luisteren, samen te spreken, te leren van elkaar. Daarom wordt er elk
jaar gestreefd naar het aanbieden van een of meer activiteiten om
daaraan invulling te geven. Vorming- en toerustingswerk heet zoiets,
omdat je als mens nooit bent uitgeleerd. Zeker niet als het gaat om kerk
en geloof. We blijven een leven lang 'discipel', oftewel leerling. Daarom
bent u, jong en oud, van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één van
de activiteiten.
Gebedsgroep
Eenmaal in de veertien dagen komt, op woensdagavond in de consistorie
van de kerk, in de even weken, de Gebedsgroep bij elkaar. De groep
bestaat uit enthousiaste mensen, die het heel belangrijk vinden om op
regelmatige basis met elkaar te bidden voor onze wereld, de samenleving,
de kerk en ook voor onze gemeente. Naast de gebeden wordt er ook veel
gezongen met elkaar en houdt iemand van de groep een korte meditatie.
Er zijn geen verplichtingen. Zo kun je in stilte meebidden zonder dat je zelf
een gebed formuleert en is het ook geen verplichting om een meditatie te
houden.
Contactpersoon: Barbara van den Bogaerdt
Zienema
Een paar keer per jaar worden er in Rond-Inn zogenaamde 'Zienema'
avonden gehouden. Het woord 'cinema' kennen wij allemaal. Bij 'Zienema'
gaat het erom wat je ziet, wanneer je met elkaar naar een film kijkt. Aan
de hand van een thema wordt een film uitgezocht. De film dient er voor
om levensbeschouwelijke vragen met elkaar te bespreken. Ook deze
avonden willen een poging zijn om het missionaire aspect van de
gemeente te onderstrepen. De avonden worden gehouden in
samenwerking met de Rooms-Katholieke parochie de Bevelanden en
Schouwen-Duivenland en de PKN Hansweert - Schore. Voor meer
informatie kunt u terecht bij onze predikant, ds. William Quak
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Alpha Cursus
Bij voldoende deelnemers start er in januari een Alpha I-cursus. De cursus
behandelt de beginselen van het Christelijke geloof en staat open voor
iedereen die geïnteresseerd is.
De cursus start eind januari en wordt elke veertien dagen bij iemand thuis
gehouden. De 15 cursusavonden zijn van 18.00 uur tot 21.00 uur. We
beginnen de avonden met een gezamenlijke maaltijd.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Men kan eventueel vrijwillig een
bijdrage leveren aan de kosten van de maaltijden en het cursusboekje.
Er is ook een Alpha II-cursus van start gegaan. Deze groep gaat in
september door. Tussentijds kunnen nieuwe mensen zich altijd aanmelden
en meedoen.
Voor informatie of opgave voor beide cursussen kunt u terecht bij Barbara
van den Bogaerdt. Ook is er informatie te vinden op de site:
www.alphacursus.nl
Contactpersoon: Barbara van den Bogaerdt
Gespreksgroep
Eenmaal in de drie weken zal er in het winterseizoen een Gesprekgroep
worden gehouden (mits er voldoende deelnemers zijn). De Gespreksgroep
staat onder leiding van onze predikant, ds. William Quak. Voor meer
informatie kunt u dan ook bij hem terecht. De Gespreksgroep komt
maximaal achtmaal per jaar bij elkaar. De plaats van samenkomst is in
Rond-Inn. De Gespreksgroep beoogt een bijdrage te leveren aan de
verdieping van het geloof en het onderlinge contact.
Contactpersoon: ds. William Quak

Pastoraat
In onze samenleving gaat het er vaak zakelijk aan toe. Veel contacten
tussen mensen zijn tegenwoordig vluchtig en gehaast. Omdat wij in een
drukke samenleving leven, komen veel mensen onvoldoende toe aan
zichzelf en aan elkaar. In dit klimaat is het van belang, dat wij leren omzien
naar elkaar. De kerk wil daaraan een bijdrage leveren door middel van het
pastoraat. Daarin zit het woord 'pastor' dat 'herder' betekent. Pastoraat
heeft dus te maken met 'zorg dragen voor de ander'. Bij pastoraal
- 15 -

bezoekwerk worden mensen bezocht in hun diverse thuissituaties, om
met hen in gesprek te komen over concrete aspecten van hun geloof en
leven, die voor hen belangrijk en bespreekbaar zijn. Degene die bezoekt
komt namens de kerk, in opdracht van de gemeente van Jezus Christus.
Het gaat om ontmoeting, aandacht en ervaring van 'gemeenschap'
(communio) in het licht van God. De ontmoeting hoeft niet beperkt te
blijven tot gemeenteleden, ook mensen die geen lid van de gemeente zijn,
worden op hun verzoek of op initiatief van de kerk bezocht. De opdracht
van de gemeente strekt zich immers uit naar alle mensen (missio).
Omdat wij als gemeente slechts twee ouderlingen hebben voor het
pastoraat en ook onze predikant slechts voor 70 procent is aangesteld, is
het lastig om het pastoraat in bovenstaande zin strikt uit te voeren.
Vandaar dat de gemeente een Pastoraatgroep kent, waarbij het accent ligt
op de onderlinge ontmoeting en het omzien naar elkaar. De
Pastoraatgroep heeft als taak om het bezoekwerk zo te coördineren dat er
niemand buiten de boot valt.
Gaat het om pastoraat in strikte zin, dan kan er altijd een beroep worden
gedaan op onze predikant, ds. William Quak en onze ouderlingen,
mevrouw Barbara van den Bogaerdt en mevrouw Elly van de Berge. Zowel
onze predikant als onze ouderlingen vinden het belangrijk om te
onderstrepen dat naast 'ongevraagd pastoraat', het pastoraat waarbij
spontaan en belangeloos naar iemand wordt omgezien, gemeenteleden,
wanneer ze pastoraat behoeven, ook zelf aan de bel leren trekken. Wij
begrijpen dat dit misschien wennen is, maar gelet op de huidige situatie
waarin wij ons bevinden, - in feite een onderbezetting op het gebied van
het pastoraat -, kan het helaas niet anders.
Contactpersonen: Ds. William Quak, Barbara van den Bogaerdt en Elly van
den Berge.
Bloemendienst
Zorg voor mensen bestaat uit het brengen van bezoek, maar ook uit het
geven van bloemen als teken van aandacht. Elke week worden de
bloemen die in de kerk staan naar mensen toegebracht. Dit zijn mensen
die uit het ziekenhuis thuiskomen of daar langere tijd verblijven, mensen
die chronisch ziek zijn of die om welke andere reden dan ook een
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bloemengroet verdienen. Dit werk wordt verzorgd door de
bloemendienst, een groep vrijwilligers die de bezorging op zich neemt.
Deze bloemendienst verzorgt verder de bloemengroeten die gaan naar
mensen die 80 jaar en ouder worden, en naar hen, die een huwelijksjubileum (voor zover deze bij ons bekend zijn) vieren (om de vijf jaar,
vanaf 50-jaar getrouwd) en de bloemen die elk jaar in de week voor Pasen
worden bezorgd bij mensen die chronisch ziek zijn. Tevens zorgt de
bloemendienst voor de attentie die mensen krijgen bij de geboorte van
een kind.
Contactpersoon: Lina Burgel
Bezoek nieuw ingekomen gemeenteleden
Nieuw ingekomen gemeenteleden worden door de kerk welkom geheten
en krijgen informatie omtrent ons kerkelijk leven.
Contactpersoon: Barbara van den Bogaerdt

Diaconaat
Vanuit de gemeente waarin we met elkaar samenleven, leren, vieren,
proberen we met oog en oor voor elkaar en de wereld aanwezig te zijn.
Diaconie is een woord dat uit het Grieks komt en dienstbaarheid betekent.
En binnen het christelijke geloof betekent dat dienstbaarheid aan God en
van daaruit direct dienstbaarheid aan medemensen omdat Christus zich
ook dienstbaar heeft opgesteld. Hij is niet gekomen om de dienst uit te
maken maar om te dienen. En Hij diende juist de mensen die op de laatste
plaatsen terecht waren gekomen. En daarom richt de diaconie zich in het
bijzonder op vergeten, verwaarloosde, verdrukte en in de knel geraakte
mensen, dichtbij en veraf. De diakenen in onze gemeente hebben de
opdracht om deze taak uit te voeren en dus oog te hebben voor dergelijke
mensen. Ze hebben ook de opdracht om de gemeente bewust te maken
van die taak en ook om de gemeente toe te rusten om daadwerkelijk van
dienst te kunnen zijn aan anderen. Want diaconie is niet iets van enkelen,
maar hoort bij het wezen van het christenzijn.

- 17 -

Een belangrijke taak van de Diaconie is ook de zorg voor het Heilig
Avondmaal, de maaltijd van de Heer, zoals deze gevierd wordt in en door
de gemeente. Het is daarom belangrijk omdat in wezen dit breken, delen
en eten van brood en drinken van wijn het startpunt is van alle
dienstbaarheid. Vanuit de maaltijd richt de gemeente zich op God en de
naaste. Daarom dragen diakenen zorg voor een goed verloop van de
maaltijd.
Door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Kruiningen wordt verder
op de volgende wijze inhoud gegeven aan de opdracht om dienstbaar te
zijn:
– jaarlijkse verzorging van de Diaconiereis;
– inzameling en verzorging collectegelden;
– bezoeken van regionale en landelijke diaconale bijeenkomsten;
– doorgeven van informatie aan de gemeente betreffende het diaconale
werk;
– deelnemen aan vergaderingen van de Diaconie en aan de
kerkenraadsvergaderingen;
– verzorgen van aanvragen voor diaconale vakantieweken;
– daadwerkelijk geven van materiële en geldelijke steun door een goede
bestemming te zoeken voor diaconale gelden en door middel van het
project 'De Arme kant van Kruiningen'.
Doelstelling van het project 'De Arme kant van Kruiningen' is om mensen
die buiten de opvangmogelijkheden van onze verzorgingsstaat vallen en
niet of onvoldoende een beroep kunnen doen op sociale voorzieningen, te
helpen. Dit kan door concrete incidentele financiële of materiële hulp of
door middel van begeleiding en ondersteuning (ombudsfunctie) van
mensen bij het zoeken naar oplossingen. In principe staat deze hulp open
voor iedereen, binnen of buiten de kerk. Per aanvraag zal worden bekeken
in hoeverre men deze kan inwilligen.
Voor een goed verloop van deze manier van hulp geven wordt zo nodig
contact gezocht met diaconieën uit omliggende plaatsen én wordt
samengewerkt met de Gemeentelijke Sociale Dienst.
Contactpersoon voor 'De Arme kant van Kruiningen': Tineke Harthoorn
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De Diaconie is aangesloten bij het 'Vrijwilligersplatform en –meldpunt
voor hulp'.
Het kan zijn dat u in de dagelijkse praktijk hulp nodig heeft en u heeft geen
familie of kennissen die kunnen helpen. Bij de gemeente Reimerswaal is
een meldpunt waar u uw hulpvraag kunt melden. Dit is het zorgloket. Het
aanmelden als vrijwilliger om hulp te verlenen kan bij het platform
eveneens bij de gemeente. U kunt ook contact opnemen met de Diaconie,
die uw hulpvraag doorgeeft aan het meldpunt.
Contactpersoon Diaconie voor hulpvragen en informatie buiten
kantooruren van de gemeente: Toos de Feijter
Diaconale vakantieweek
Voor mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan, is er een
mogelijkheid om deel te nemen aan een diaconale vakantieweek.
Het is heerlijk af en toe eens met vakantie te gaan. Even uit de dagelijkse
sleur, lekker uitrusten, leuke dingen doen en ontspannen. Voor
bijvoorbeeld ouderen, mensen met een handicap of een zwakke
gezondheid is dat niet zo eenvoudig. Juist voor hen is het belangrijk te
kunnen genieten van een weekje vakantie.
Deze 'vakantieweken met zorg' worden gehouden in het Roosevelthuis in
Doorn en De Werelt in Lunteren (vroeger De Blije Werelt).
Contactpersoon: Sicco Talsma
Inzamelen gebruikte postzegels en ansichtkaarten
Een onderdeel van de fondsenwerving om diaconale activiteiten te
kunnen financieren is het opsparen van postzegels en ansichtkaarten.
U wordt van harte aangemoedigd om aan deze inzameling van postzegels
en kaarten mee te werken. Achter in de kerk staat daarvoor een witte kist.
Kaarten en postzegels kunnen ook ingeleverd worden in Rond-Inn tijdens

de handwerkmiddagen op de eerste en derde woensdag van de
maand.
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Jeugd en jongerenwerk
Overleg Jeugd
Op het terrein van jeugd en jongerenwerk worden diverse activiteiten
ontplooid.
Contactpersoon: Diana Bruijn (jeugdouderling)
Kindernevendienst
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar (groep 8 basisschool) wordt er iedere
week tijdens een deel van de kerkdienst een aparte kindernevendienst
gehouden in de consistorie. Nadat de kinderen de kerkdienst hebben
verlaten, krijgen zij een Bijbelverhaal verteld op hun niveau. Vaak is er ook
gelegenheid voor een creatieve verwerking. Gewerkt wordt aan de hand
van het leesrooster uit 'Zeg het maar'. Knutselwerkjes worden regelmatig
getoond in de wandelkerk.
Jongerennevendienst
Voor de jongeren van 12 tot 16 jaar wordt een jongerennevendienst
gehouden. Deze bijeenkomsten worden ongeveer om de vier weken
gehouden bij Christa Burger. In het licht van de Bijbel worden er
thema's/dilemma's besproken die aansluiten bij de belevingswereld van
de doelgroep.
Contactpersoon Christa Burger
School en Kerk
Jaarlijks wordt er een 'school-kerk-dienst' gehouden. Deze dienst wordt
voorbereid met 'De Welle'.
Contactpersoon: ds. William Quak
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SAFE ZONE – jongerenpunt Kruiningen
'Een plek waar je elkaar tegenkomt, waar je met elkaar kan praten,
chillen of een game doen. Kortom, een plek waar je jezelf kan zijn.'
Vanaf najaar 2016 is er een sociaal ontmoetingspunt voor alle jongeren
vanaf de 1ste klas middelbare school tot 18 jaar uit Kruiningen en
omgeving. Dit omdat er voor jeugd van die leeftijd bijzonder weinig te
doen is. Praktisch houdt het in dat de Rond-Inn elke zaterdagavond van
19.00 uur tot 24.00 uur wordt open gesteld voor de jeugd onder toezicht
van minimaal twee volwassenen uit onze gemeente en/of mensen die zich
kunnen verenigen met de normen en waarden die daar gelden!
De gedachte is om een `SAFE ZONE` te creëren voor de jeugd waarin ze
niets moeten, maar waar er wel begeleiding voor hen is. Bezoekende
jeugd mag er gewoon hun gang gaan en doen wat ze willen, mits ze zich
houden aan de basisregel om respect voor elkaar te hebben.
Alcohol en roken zijn niet toegestaan. Wel wordt er muziek gedraaid, maar
op een acceptabel volume. Daarnaast wordt er gekoelde frisdrank
verkocht en wordt er gezorgd voor iets te knabbelen.
Op dit moment bestaat de begeleiding uit ongeveer twaalf vaste
medewerkers. Voor vragen, reacties of opmerkingen kunt u mailen naar:
jongerenpuntkruiningen@gmail.com
Contactpersoon: Joselien Witteveen
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College van Kerkrentmeesters
De taak van het College van Kerkrentmeesters is kort en bondig samen te
vatten als de zorg voor voldoende middelen voor de gemeente. Dat wil
zeggen: voldoende goede ruimten voor de erediensten, voor het
jeugdwerk, voor kringen, voor gespreksgroepen en voor vergaderingen.
Daarnaast de zorg voor voldoende financiële middelen om de gemeente te
laten functioneren en het werk dat gedaan wordt binnen de gemeente
mogelijk te maken. Per jaar geeft de kerk zo'n 120.000 euro uit. Een goed,
verantwoord, effectief en efficiënt beheer is daarom wenselijk en nodig.
De ontwikkelingen van de PgK gaan ook voor wat het beheer betreft in de
goede richting. Dat kost veel tijd en inzet van vele vrijwilligers. Vooral
tijdens de jaarlijks te houden actie 'Kerk Balans'. Deze actie is er op gericht
om mensen bewust te maken dat de leden van de kerk ook zorg dienen te
dragen voor het financiële draagvlak. Daarom wordt er tijdens de actie
een beroep gedaan op de leden om een vrijwillige bijdrage te leveren. In
principe gaan we als kerk uit van de eigen verantwoordelijkheid van
mensen, maar we mogen elkaar ook duidelijk aanspreken op datgene wat
er gebeurt en wat daarvoor nodig is.
Daarom wordt er ook informatie gegeven over de uitgaven van de kerk en
wordt er een richtlijn aangegeven voor wat betreft de omvang van de
bijdrage, zodat voor iedereen duidelijk is hoeveel geld er nodig is en wat
er van de leden verwacht mag worden.
Verhuur Johanneskerk en Rond-Inn
Om extra inkomsten te generen worden zowel Rond-Inn als de
Johanneskerk verhuurd voor bepaalde, niet commerciële, activiteiten. Het
huren van genoemde gebouwen voor één of meerdere dagdelen kunt u –
bij voorkeur via e-mail – regelen met Martin Jobse. Bij hem kunt u ook
terecht voor informatie over tarieven en mogelijkheden.
Contactpersoon: Martin Jobse
Ledenadministratie
Het College van Kerkrentmeesters is ook verantwoordelijk voor de
ledenadministratie van de kerk. Om een goede administratie te kunnen
voeren is het van belang dat de juiste informatie wordt doorgegeven. Gaat
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u verhuizen, heeft u trouwplannen, wordt er een kind geboren, is er
iemand overleden of zijn er andere wijzigingen in uw situatie, dan is uw
kerk daar graag van op de hoogte zodat wij u van dienst kunnen zijn en
mee kunnen leven op welke manier dan ook. En omdat de kerk niet altijd
automatisch op de hoogte is van dergelijke zaken, nodigen wij u uit om
hier aan mee te werken en zo in contact te blijven met de kerk.
Contactpersoon: Elma van Immerseel
Kerkelijk Leven
Dit (ring)blad informeert u over de eigen gemeente, alsook over de
gemeenten van de Protestantse Kerk in de omtrek.
Contactpersonen:
 Abonnement: Jan Scheurwater
 Verzamelen kopij: Wim Huissen
 Bezorging: Ella Baas en Nanda Slabbekoorn
Website
Een meer permanente bron van informatie over de PgK is te vinden op de
website www.pknkruiningen.nl Hier kunt u terecht voor informatie met
betrekking tot de gemeente, waaronder de agenda waarin alle activiteiten
vermeld worden.
Contactpersoon: Corrie Heiboer
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Adressen
GEBOUWEN
Johanneskerk, Burg. Elenbaasstraat 4
Rond-Inn, Hoofdstraat 77a

Telefoonnummer:
382 767
384 177

KOSTER/BEHEERDER JOHANNESKERK
Telefoonnummer:
Frank en Anneke Dominicus-de Voogt, Röntgenstraat 16 382 978
e-mailadres: anneke_dominicus@hotmail.com
(mailto: anneke_dominicus@hotmail.com)
PREDIKANT
ds. William Quak, Braillestraat 7
e-mailadres: quakwilliam@hotmail.com

Telefoonnummer:
381 448

ORGANISTEN JOHANNESKERK
Tim Adriaanse
e-mailadres: tadriaanse@zeelandnet.nl
Niels-Jan van der Hoek
e-mailadres: nielsjanvanderhoek@hotmail.com
Peter Reijnoudt
e-mailadres: peter.reijnoudt@gmail.com
Matthijs van der Bent
e-mailadres: matthijsvdbent@gmail.com

Telefoonnummer:
06-45 59 81 47

KERKOMROEP (techniek)
Peter van den Bogerd
e-mailadres: pavdbogerd@zeelandnet.nl

Telefoonnummer:
383 504
06-42 17 29 28

SCRIBA
Anne Quak-van Buyten, Braillestraat 7
e-mailadres: scriba@pknkruiningen.nl
Postadres PgK: Postbus 11, 4416 ZG Kruiningen

Telefoonnummer:
381 448
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06-14 32 73 75
06-22 15 27 01
06-27 29 94 15
078-67 44 608

KERKENRAAD
Telefoonnummer:
Voorzitter
Frans van der Maas, Slagveldstraat 17
320 032
e-mailadres: fransvdm@zeelandnet.nl
En verder:
 predikant ds. William Quak;
 de scriba;
 de leden van het College van Kerkrentmeesters;
 de leden van de Diaconie;
 de leden van het Pastoraat;
 de jeugdouderling.
PASTORAAT
ds. William Quak, Braillestraat 7
e-mailadres: quakwilliam@hotmail.com
Contactpersoon bij afwezigheid predikant, coördinatie
ouderen bezoekgroep, bezoek nieuw ingekomen leden:
Barbara van den Bogaerdt
e-mailadres: ebogae@zeelandnet.nl
Elly van den Berge, Hoofdstraat 23
e-mailadres: marcenelly@xs4all.nl

Telefoonnummer:
381 448

Ouderenbezoekgroep
Inge Breedijk, Korteviele 17
e-mailadres: inge53@zeelandnet.nl

Telefoonnummer:
06-10502605

Bloemendienst
Lina Burgel, Hansweertsestraatweg 2A
e-mailadres: gonno@planet.nl

Telefoonnummer:
382 025

DIACONIE
Voorzitter
Kees van Hoepen, Hoofdstraat 30
e-mailadres: cwvanhoepen@aol.nl

Telefoonnummer:
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383 015
313 393

06-21882967

Telefoonnummer:
Aanvragen en informatie hulp
Ella Baas, Dirk Jan Blomstraat 13
e-mailadres: ebaas1955@hetnet.nl
Secretaris, aanvragen 'Arme kant van Kruiningen'
Toos de Feijter, Hansweertsestraatweg 27
e-mailadres: fokker46@zeelandnet.nl

382 046

382 222

Bankrekeningnummer Diaconie
– Rabobank: NL28 RABO 0334 0529 04
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Verhuur Johanneskerk en Rond-Inn
Martin Jobse, Korte Viele 19
e-mailadres: mmjobse@zeelandnet.nl
Secretaris
Wim Huissen, Van Leeuwenhoeklaan 54
e-mailadres: stapper@online.nl
Beheer Johanneskerk en Rond-Inn
Cees Bouwman,
e-mailadres: cgjbouwman@hotmail.com
Peter van den Bogerd
e-mailadres: pavdbogerd@zeelandnet.nl
Penningmeester:
Martin Jobse, Korte Viele 19
e-mailadres: mmjobse@zeelandnet.nl
Bankrekeningnummers PgK:
– NL11 FVLB 0699 7684 89
– Rabobank: NL28 RABO 0334 0636 71
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Telefoonnummer:
381 146

383 606

381 988
383 504
06-42 17 29 28
381 146

Kerkelijk Leven
Redactie- en kopijadres:
Wim Huissen, Van Leeuwenhoeklaan 54
e-mailadres: rond-uit@online.nl
Abonnement:
Jan Scheurwater, Boerhaavestraat 15
e-mailadres: j.scheurwater@online.nl
Bezorging:
Ella Baas, Dirk Jan Blomstraat 13
e-mailadres: ebaas1955@hetnet.nl
Nanda Slabbekoorn, Berghoekstraat 29
e-mailadres: nanslabbekoorn@zeelandnet.nl

Telefoonnummer:

Ledenadministratie
Elma van Immerseel, Hogenakkerweg 5
e-mailadres: immerhoeve@gmail.com

Telefoonnummer:
381 695

Preekvoorziening / beheer internetsite
Corrie Heiboer, Berghoekstraat 1
e-mailadres: cmheiboer@zeelandnet.nl

Telefoonnummer:
383 026

Collectanten
De heer J.J. Cok, Boerhaavestraat 55
De heer J. Janse, Langeviele 115

Telefoonnummer:
382 872
383 294

40-DAGENTIJDCOMMISSIE
Sicco Talsma, Constantijnstraat 18
e-mailadres: stal60@live.nl

Telefoonnummer:
382 349
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383 606

381 727

382 046
382 866

JEUGD
Jeugdouderling, coördinator jeugdwerk:
Diana Bruijn, Polderweg 1
e-mailadres: info@dvcdeninkel.nl
Contactpersoon crèche:
Marijke van den Berge, Nieuwenhove 1
e-mailadres: marijke999@hotmail.com
Contactpersoon kindernevendienst:
Esther Maas, Schapenweg 4
e-mailadres: familiemaas@maas-kruiningen.nl
Contactpersoon jongerennevendienst:
Christa Burger, Newtonlaan 11
e-mailadres: markob@zeelandnet.nl

Telefoonnummer:

MUZIEKGROEP
Marc van den Berge, Hoofdstraat 23
e-mailadres: marcenelly@xs4all.nl

Telefoonnummer:
313 393
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06-30307678

381 056

381 585

382 766
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