
Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen 
Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 10 januari  
10.00 uur: ds. A. van der Maas uit Wemeldinge 
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40 
De collecten zijn voor diverse hulpmiddelen voor de eredienst, voor het werk van Stichting Vluchte-
ling in het noorden van Kameroen en voor de kerk. 
 
Zondag 17 januari  
Lezing: Johannes 2:1-11 en Romeinen 12:1 -9 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40 
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. 
 
Epifanie 
De eerste zondagen van het nieuwe jaar staan in het teken van Epi-
fanie. Want nadat we tijdens het kerstfeest de geboorte van het 
kind van Bethlehem gevierd hebben, mag dit kind in het nieuwe 
jaar ook steeds meer aan het licht komen. Epifanie betekent dan 
ook: verschijning! Het kind verschijnt in ons leven, als de Heer die 
nieuwe dingen doet. Tenminste drie zondagen op rij staan we hier-
bij stil. De eerste zondag (3jan) met ´de Ster aan de opgang´, die 
magiërs van verre op reis doet gaan om een koningskind te zoeken; 
de tweede zondag (10 jan.) met de doop van de Heer, waarbij de 
hemel scheurt en een stem klinkt: ‘Jij bent mijn Zoon, de geliefde’ 
(Marcus 1:9-11);  en de derde zondag (17 jan.) met de bruiloft te 
Kana, waar Jezus  water tot wijn schept, als begin(sel) van zijn te-
kenen (Joh. 2:1-11).  Zo gaat in deze donkere dagen van januari 
vanuit het nieuwgeboren kind, het licht steeds sterker schijnen. 
Wordt ook ons eigen leven door Hem in het licht gezet. 
 
Ter gedachtenis:  
Te Goes is op donderdag 17 dec. 2020 het leven van Rudolf Hoek van Dijke ten einde gegaan, in de 
leeftijd van 86 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw Andrien aan Eindje de Rondte 34 in Kruiningen. 
De laatste jaren namen zijn krachten merkbaar af, en had hij het te stellen met allerlei lijfelijk ongemak 
en pijn. Toch bleef hij dankbaar en meestal ook opgewekt, dat hij bijna tot het laatst samen met zijn 
vrouw in hun eigen woning kon blijven, ook door hulp van kinderen, thuiszorg en anderen. Zijn laatste 
dagen in het Clarahofje vond hij de rust om van zijn geliefden afscheid te nemen. 
Dolf Hoek van Dijke is geboren te Java in een Nederlands-Indisch gezin. Tijdens de oorlogsjaren ver-
bleef het gezin in een kamp en werd zijn vader aan de Birma-spoorlijn te werk gesteld. Geen onbe-
zorgde kindertijd. En ook later toen het gezin naar Zeeland repatrieerde (Hoedekenskerke) voelde Dolf 
zich lang niet altijd ‘senang’. Toch weet hij zich te handhaven en in de samenleving zijn plek te vinden. 
Eerst diende hij bij de marine, later bij de Veerdienst op de Schelde. Zijn plek was de machinekamer 
van de schepen. Gehuwd met Andrien Quinten krijgen ze vier kinderen: Amy, Mia, Ronald en William. 
Als de veerdienst bij Hoedekenskerke stopt in 1973 verhuist het gezin naar Kruiningen. Ook hier legt 
hij gemakkelijk contact o.a. bij de voetbalclub. Dolf Hoek van Dijk was een verbindend mens, met een 
veelzijdige aanleg. Uit hout en metaal maakte hij van alles (o.a. speelgoed voor zijn kinderen), in z’n 

http://www.kerkomroep.nl/


tuin kweekte hij onder glas druiven en komkommers, en ook kreeg hij steeds meer plezier in tekenen 
en schilderen, vooral bloemen. Daarbij kon hij een grap altijd uitdelen en ook incasseren.  Ondanks 
crises verbonden blijven met geliefde mensen en daarin ook met God zijn Schepper, was het grote 
thema van zijn leven. Op woensdag 23 dec. is afscheid van hem genomen in het crematorium te Goes, 
met bijdragen in woord en beeld van al zijn gezinsleden en met de lezing en overdenking van Psalm 
103: ‘Zegen de ENIGE mijn ziel, vergeet niet één van Zijn weldaden... die u als met een krans van ver-
bondenheid en mededogen omringt.’ Zo mogen we Dolf in onze herinnering bewaren.    
 
Terugblik en vooruitzicht 
Kerstfeest vieren was dit jaar voor niemand gemakkelijk. Want wat blijft er nog van dit feest over als 
je elkaar niet kan ontmoeten? Voor velen werden het zodoende eenzame dagen.  
Maar wat ik van mensen terug gehoord heb, was niet alleen maar treurnis. Er was volgens mij ook wel 
een soort opluchting dat het geen ‘perfecte kerst’ hoefde te zijn, en dat je het nu niet iedereen naar 
de zin hoefde te maken. 
Onze oosterburen kennen het gezegde: In de beperking toont zich de meester...! Dat gold misschien 
ook wel voor Kerstmis 2020. Onze vieringen waren dit jaar ook een stuk soberder, en een kerstnacht 
met een bijna lege kerk, is best een vreemde gewaarwording... Maar toch overheerst ook voor mezelf 
de blijdschap en dankbaarheid met wat toch wel mogelijk was. Ondanks alle hindernissen heeft Gods 
blijde nieuwsbericht geklonken in liederen en woorden, en heeft het huizen en harten van mensen 
bereikt, ook in Kruiningen.  Vanuit deze blijdschap gaan we een nieuw jaar tegemoet, wat het ons ook 
brengen zal.... Dankbaar zijn Moni en ik ook met de vele goede wensen die we rond de feestdagen in 
de pastorie mochten ontvangen, en ook het medeleven bij de geboorte van de kleine William in We-
nen. Dit geeft ons ook persoonlijk moed en vertrouwen om elkaar op deze plek te dienen, in naam van 
Hem, die onze Heer en broeder is. 
 
Actie Kerkbalans 2021 
Zaterdag 16 januari a.s. start de actie kerkbalans weer en worden de enveloppen via de post thuisbe-
zorgd bij de leden van onze gemeente. Leest u vooral ook de brief die is bijgevoegd. 
Het toezeggingsformulier kan worden ingevuld en in de retourenveloppe worden gestopt. In de bij-
behorende brief staan adressen vermeld waar de retourenveloppen kunnen worden bezorgd.  
De enveloppen worden dus niet bij u opgehaald. 
 
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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