
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 21 november 
Laatste zondag kerkelijk jaar - gedachteniszondag 
Lezingen: Johannes 13:31-14:3 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Collecten: voor Kerk in Actie: pastoraat en voor de kerk 
 
Woensdag 24 november 
Dankdag voor gewas en arbeid 
Lezing: Johannes 4:4-26 
19:00 uur: ds. Leen de Ronde 
De collecte is voor de kerk 
Let op! er is geen Gemeente-avond 
 
Zondag 28 november 
Zondag 1e Advent 
Medewerking van Muziekgroep 
Lezingen: Lucas 1:5-25 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Collecten: voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Moldavië) en voor de kerk 
 
Indien u ten behoeve van één van de collecten een donatie wilt doen, kunt u deze overmaken naar bank-
rekeningnummer 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 
Komende zondagen maken we in de kerk de overgang van oud- naar nieuwjaar, van 
de laatste naar de eerste zondag van het kerkelijk jaar. Zondag 21 november is de 
zgn. Eeuwigheidszondag. We zijn dan gewoon zij die uit ons midden overleden zijn 
te gedenken. Hun namen mogen nog altijd klinken en een licht wordt daarbij aan 
het Licht van Christus ontstoken.  
In deze dienst vervolgen we nog een keer de lezing uit het Johannesevangelie, zie 
boven. Nu een gedeelte waar Jezus zijn volgelingen toespreekt in gebod en belofte, als zijn afscheid na-
derbij komt. 
Zondag 28 november is de 1e zondag van de Advent, een nieuw begin vol verwachting, maar ook nog vol 
van ongeloof. Want we beginnen het evangelie te horen uit Lucas 1, waar de vraag klinkt: Hoe zal dat 
kunnen gebeuren? Als de corona-situatie het toelaat wil ook de Muziekgroep weer aan deze dienst mee-
werken. 
Tussen deze beide overgangszondagen is het onze Dankdag voor gewas en arbeid. Woensdag 24 nov. 
om 19.00 uur. De aansluitende gemeente-avond moeten we afgelasten vanwege de nieuwe maatrege-
len, maar voor de dankdienst bent van u van harte welkom in de kerk.  Vanuit Joh. 4 is het thema voor 
deze viering: Bij de bron..! 
Zo hopen we met elkaar ook in deze bijzondere tijden een goede overgang te maken! 
 
  

http://www.kerkomroep.nl/


Annuleren Gemeenteavond 
Gezien de huidige besmettingscijfers, de maatregelen die zaterdag 12 november jl. zijn ingegaan maar 
ook het pleidooi van ons kabinet om onze contacten zoveel mogelijk te beperken, heeft de kerkenraad  
gemeend, dat het beter is om de gemeenteavond dit keer niet door te laten gaan. Dat spijt ons zeer, 
maar is helaas niet anders. Als kerkenraad hebben we toch een aantal zaken die we met u willen delen. 
Dit willen we doen door middel van een memo. Deze memo vindt u bijgevoegd bij dit Kerkelijk Leven of 
wordt komende week apart bij u in de bus gedaan. In deze memo is ook de samenvatting van de begro-
ting en de toelichting daarop, opgenomen. 
 
Namens de kerkenraad, Wim Huissen (voorzitter) 
 
Begroting Kerkrentmeesters 2022 
In de kerkenraadsvergadering van 18 oktober is de begroting van het college van kerkrentmeesters voor 
het jaar 2022 in ontwerp vastgesteld. Onder normale omstandigheden zou deze begroting besproken wor-
den op de gemeenteavond die altijd aansluit op de dienst op Dankdag. Door de bijzondere omstandighe-
den in deze coronatijd zal dat dit jaar niet gebeuren. U treft bij deze uitgave van Kerkelijk Leven een memo 
aan met daarin onder andere de samenvatting van de begroting. De gehele begroting ligt vanaf maandag 
22 november voor de gemeenteleden gedurende een week ter inzage bij onze penningmeester Piet de 
Graaf, Hugo de Grootstraat 2. Voor de inzage kunt u bij de penningmeester, telefoonnr.: 06-18 51 10 90, 
een afspraak maken.  
 
Ophalen en bezorgen Kerstattenties: 8 december 
De decembermaand komt er weer aan en dan willen wij, zoals u van ons gewend bent, als Diaconie van 
onze kerk onze leden van 75 jaar en ouder weer verrassen met een kleine attentie. We hebben daar na-
tuurlijk hulp bij nodig en het zou fijn zijn als u ons daarbij zou willen helpen.  
Het ophalen van de Kerstattenties staat gepland voor woensdag 8 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 8 december 2021 in Rond-Inn. 
 
Namens de Diaconie, Toos de Feijter 
 
Meeleven met elkaar 
Giften 
Voor de bloemendienst: via Riet van Stel € 10. 
 
Agenda 
Bijbelstudiegroepen: 

→ In de oneven weken in Rond-Inn op maandagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

→ In de oneven weken in Rond-Inn op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige situatie in Nederland 
voor wat betreft corona, kan doorgaan.  
 

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


