
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN 

12 januari 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezingen: Jesaja 42:1-12 en Mattheus 3:11-17  
Bevestiging ambtsdrager 
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40 
Kindernevendienst: Démaral 
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056 
Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen 
Collecte aan de uitgang: voor de kerk 
 
19 januari 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezingen: Jesaja 62 en Joh. 2:1 11 
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40 
Kindernevendienst: Linda 
Oppasdienst: Rozemarijn 
Collecte tijdens de dienst: voor Missionair werk 
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 
 
Epifanie 
Met het passeren van de kerstdagen is de feesttijd in de 
kerk nog niet ten einde. Want in het nieuwe jaar gaat de 
Kersttijd bijna ononderbroken over in de tijd van Epifa-
nie.  Vanuit het Grieks vertaald is dit: Verschijning. Op de 
geboorte van het kerst-Christus-kind volgen zijn verschij-
ningen. Hij kan in deze wereld niet onopgemerkt blijven. 
Het Licht dat in onze diepste nacht gekomen is, mag 
steeds sterker gaan schijnen. Drie zondagen mogen vol-
uit in het teken van deze Epifanie staan:  de eerste was 
afgelopen zondag met het verschijnen van Ster, die de 
magiërs uit het Oosten voorgaat naar het kind van Beth-
lehem. De tweede zondag is gewijd aan de doop van de 
Heer, door Johannes in de Jordaan (Math. 3) , de derde 
zondag, het begin(sel) van zijn tekenen: de bruiloft te 
Kana (Joh. 2). Deze verschijningsverhalen gaan vergezeld 
van lezingen uit de profeet Jesaja, die hier wonderwel op 
aansluiten. Ook in die lastige maand januari (blue 
monday) is er dus in de kerk nog veel te vieren. Het Licht 
is niet meer te keren! 
 
Bevestiging en herbevestiging ambtsdragers, 12 januari 
Zondag 12 januari mogen we een nieuwe ouderling in het ambt bevestigen. Marian de Graaf – van 
Hoven, wonende aan de Hugo de Grootstraat 2 te Kruiningen. Marian en haar man zijn nog niet zo lang 
lid van onze gemeente, niettemin durft ze deze stap in het ambt ter ondersteuning van het pastorale 
werk toch te maken. We voelen ons verheugd en gezegend met deze bevestiging. Hopelijk mag zij 
daarbij ook rekenen op ons medeleven in vertrouwen en gebed. 



 

Naast deze nieuwe ambtsdrager zijn in 2020 ook de kerkenraadsleden Cees Bouwman (rentmeester), 
Toos de Feijter (diaken), Wim Huissen (ouderling) aan het einde van een vierjarige termijn gekomen. 
Zij hebben alle drie aangegeven nog voor een nieuwe termijn het ambt te willen vervullen. Ook daar 
mogen we heel gelukkig en dankbaar mee zijn. Als hier geen bezwaren tegen ingebracht worden, zullen 
zij voor opnieuw vier jaar herbevestigd zijn. 
 
Preekvoorbereiding en Gebedsgroep 
Januari is natuurlijk ook altijd de maand van weer nieuwe, goede voornemens. Een goed begin is altijd 
het halve werk. Misschien dat het daarom geen kwaad kan om twee belangrijke activiteiten in onze 
gemeente nog even onder uw aandacht te brengen. Het betreft de Preekvoorbereiding op elke dins-
dagavond bij de diensten van ds. De Ronde, voor de aankomende zondag. Op de dinsdagavonden van 
14 en 21  januari zal die voorbereiding er dus weer zijn, tussen 19.30 en 21.00 in Rond-Inn. De lezingen 
die dan aan de orde komen, ziet u bij de diensten vermeld. Volgens de deelnemers is het leerzaam en 
geloofs-opbouwend om zo met elkaar gedeelten uit de bijbel te bespreken. En ook uw predikant wordt 
er wijzer van. 
Daarnaast wijs ik u ook nog op de Gebedsgroep, die op de woensdagavonden van de even weken sa-
menkomt (eerstvolgende dus 22 januari) tussen 19.15 en 20.30. Als gemeente mogen we vreugden en 
zorgen met elkaar delen én ook in het gebed met onze Heer. Ook wie alleen maar luistert naar het 
gebed van anderen zal merken dat hier kracht en verbinding vanuit gaat. 
Beide activiteiten dus van harte aanbevolen om in het nieuwe jaar eens uit te proberen. 
 
Actie Kerkbalans 2020 
Zaterdag 18 januari a.s. start de actie kerkbalans weer en worden de enveloppen bezorgd bij de leden. 
Het toezeggingsformulier kan worden ingevuld en in de retourenveloppe worden gestopt. In de bijbe-
horende brief staan adressen vermeld waar de retourenveloppen kunnen worden bezorgd.  
De enveloppen worden dus ook dit jaar niet bij u opgehaald. 
 
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 stop-
pen uiterlijk om 20.30 uur. 

Woensdagavond oneven weken 
Jongerengespreksgroep / belijdeniscatechisatie in Rond-Inn, aanvang 19.30 uur. 
We beginnen in week 3 weer met belijdeniscatechisatie en in week 5 jongerengespreksgroep. 
 

 

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen 
Wim Huissen » e-mail: rond-uit@online.nl / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR  Kruiningen 

 
Met vriendelijke groet, 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kruiningen 
 

mailto:rond-uit@online.nl

