
Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen 
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube.  
 
Zondag 22 november 2020 
Laatste zondag kerkelijk jaar - gedachteniszondag 
Lezingen: Psalm 103 en I Petrus 1:21 -25 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
De collecten zijn voor het pastoraat en voor de kerk. 
 
Woensdag 25 november 2020 
Dankdag voor gewas en arbeid 
19:00 uur: ds. Piet de Graaf 
De collecte is voor de kerk 
Aansluitend Gemeente-avond in de Johanneskerk (onder voorbehoud) 
 
Zondag 29 november 2020 
Zondag 1e Advent 
Lezingen: Jesaja 64 en Marcus 11:12-22 en 13:28-31 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
De collecten zijn voor Kerk in Actie: 'kinderen in de knel' 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 
Twee zondagen met een bijzonder karakter mogen we de komende weken gaan vieren: de laatste en 
de eerste zondag van het kerkelijk jaar. Ofwel: Eeuwigheidszondag en de 1e Advent. 
Zondagen van gedenken én verwachten, die raken aan elkaar.  
Op zondag 22 november willen we allen gedenken die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. In de vie-
ring zullen de namen van onze overleden gemeenteleden genoemd worden en wordt een kaars ter 
gedachtenis aan hen ontstoken. Omdat we momenteel slechts beperkt mensen toe kunnen laten in de 
kerk, krijgen familieleden van overledenen en ieder die een dierbare heeft te gedenken voorrang om 
in deze viering aanwezig te zijn. Als u aarzelt om wel of niet naar de kerk te komen, doet u er goed aan 
even contact met mij als voorganger op te nemen.  
De lezingen voor deze zondag zijn ditmaal buiten het leesrooster gekozen en sluiten aan bij ons jaar-
thema: Als een bloem in het veld... Zie Psalm 103: 14 -18 en I Petrus 1: 24-25 
´Want Hij weet van welke makelij wij zijn...´ 
Zondag 29 november is het de 1e Advent. Onze lezingen zijn dan uit de profeet Jesaja 64. Dit is een 
hartstochtelijke belijdenis door de profeet van boete: ons leven staat als een kale, lege boom in weer 
en wind. Maar ook van hoop: ´Toch HEER bent U onze Vader, .....wij zijn het werk van Uw handen...!` 
We combineren deze profetenlezing met een tweetal lezingen uit het Marcus-evangelie, waar het gaat 
over een verdorde én een weer uitlopende vijgenboom. Uit Marcus zullen ook de doorgaande evan-
gelie-lezingen voor het aanstaande kerkelijke jaar zijn. Dat we ook van dit evangelie met elkaar goede 
vruchten mogen gaan lezen! 
 
Ds. Leen de Ronde, tel.: 202 278 of: 06-28 30 26 24. 
 
Dankdag en Gemeente-avond: woensdag 25 november 
De dankdagviering op woensdag 25 november zal geleid worden door ds. Piet de Graaf, als lid van onze 
gemeente en inwoner van Kruiningen inmiddels voor velen geen onbekende meer. De dienst begint 
om 19.00 uur. Laten we niet vergeten, er is nog altijd veel om dankbaar voor te zijn. 

http://www.kerkomroep.nl/


Aansluitend houden we ook onze gemeente-avond ditmaal in de kerk.  Na een korte koffiepauze be-
ginnen we ca. 20.15 uur met de zaken die onze gemeente aangaan. Kerkrentmeester Martin Jobse zal 
voor ons de begroting 2021 presenteren. Wellicht zijn er ook nog andere bespreekpunten. 
Daarna geven we mw. Jacomien Marinussen het woord. Zij is vele jaren als coördinator voor het ´Cla-
rahofje´, het hospice te Goes, werkzaam geweest. En zij gaat ons iets vertellen over haar gedachten en 
ervaringen met mensen rondom het levenseinde. Misschien niet het gemakkelijkste onderwerp. 
Maar wel iets wat ieder mens – niemand uitgezonderd – aangaat. Vanuit haar jarenlange zorg voor 
mensen in hun laatste levensfase is Jacomien daarbij voor ons ongetwijfeld een veilige gids. 
Tegen 22.00 uur sluiten we de avond af, ook in de kerk natuurlijk. 
Bij het binnenkomen en verlaten van de kerk, verdient een mondkapje natuurlijk aanbeveling, op uw 
zitplaats is een gezichtsmasker niet nodig.  We hopen van harte dat de corona-maatregelen ons niet 
noodzaken de gemeente-avond af te gelasten. Het definitieve besluit daartoe hoort u op zondag 22 
november. Zie ook beneden het bericht van onze voorzitter. 
 
Welkom bij de eredienst? 
In navolging op de maatregelen van het kabinet en de wens van minister Grapperhaus, heeft de PKN 
begin oktober het dringende advies gegeven om het aantal deelnemers aan de vieringen op zondag te 
beperken tot 30 personen. Een advies dat door de kerkenraad is vertaald naar: volg de dienst via in-
ternet (online) als het kan. Veel gemeenteleden geven daaraan gehoor en daar is op zich niets mis 
mee. Als het gaat om je gezondheid kun je nooit voorzichtig genoeg zijn, maar toch….! 
Toch is het nog altijd mogelijk om ook in de Johanneskerk de eredienst mee te beleven! Dit geldt na-
tuurlijk in het bijzonder voor ieder die geen verbinding met de kerkomroep heeft, maar ook als je om 
welke reden dan ook de kerkgang gewoon op een zondag niet missen wil!  In de kerk hebben we im-
mers ook het nodige gedaan om de RIVM-richtlijnen na te kunnen leven. 
 
Wim Huissen, voorzitter 
 
Ophalen en bezorgen Kerstattenties: 9 december 
Achter ons ligt een tot nu toe zeer bewogen jaar als gevolg van het alles overheersende coronavirus. 
We hopen natuurlijk met u dat we straks weer gewoon met elkaar kunnen omgaan, waardoor het 
contact met onze medemensen wat gemakkelijker en gezelliger zal worden. 
De decembermaand komt er weer aan en dan willen wij zoals gebruikelijk is, als diaconie van onze kerk 
weer een kleine attentie brengen bij onze leden van 75 jaar en ouder. We hebben daar natuurlijk hulp 
bij nodig en het zou fijn zijn als u ons daarbij zou willen helpen. We moeten nog even met elkaar be-
kijken hoe we dat corona-proof kunnen doen! Maar dat zal wel lukken! 
Het ophalen van de Kerstattenties staat gepland voor woensdag 9 december tussen 14.00 -15.30 uur 
in Rond-Inn. U bent van harte welkom. We zorgen er natuurlijk voor dat er koffie en thee is en dat we 
er met elkaar weer een fijne middag van maken! We hopen op een goede opkomst en we waarderen 
het erg als u de moeite zou willen nemen! Graag tot ziens op 9 december 2020 in Rond-Inn. 
 
Namens de Diaconie, Toos de Feijter 
 
Kerststukjes maken in Rond-Inn: 15 december 
Op dinsdag 15 december willen een creatieve middag en avond houden in Rond-Inn voor iedereen die 
het leuk vindt om zelf een kerststukje te maken. Daarbij moeten we natuurlijk de 1,5 meter richtlijn 
aanhouden en daarom is opgave van tevoren noodzakelijk. Zowel voor de middag tussen 14.00 uur en 
16.00 uur, of in de avond tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u zich aanmelden om creatief aan de slag 
te gaan. Natuurlijk wordt er ook voor koffie/thee met wat lekkers gezorgd. U kunt zich aanmelden bij 
Maatje Dijke: tel.: 383 391 en email: mpdijke@icloud.com 
 
  

mailto:mpdijke@icloud.com


Agenda 
Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige crisissituatie in Ne-
derland, kan doorgaan.  
 

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