
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 19 december, 4e Advent 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Lucas 1:57-80 
Collecten: voor Kerk in Actie: Jong Protestant en voor de kerk. 
 
Vrijdag 24 december, Kerstnachtdienst 
Met medewerking van Zanggroep en blazers 
21.30 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Lucas 2:1-20 
Collecten: voor het werk van Els van Teijlingen en voor de kerk. 
 
Zaterdag 25 december, eerste Kerstdag 
Kerstfeest met de dieren voor jong en ouder 
Met medewerking van de Muziekgroep 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Jesaja 11:6-10 
Collecten: voor Kerk in Actie: 'Kinderen in de knel' en voor de kerk. 
 
Zondag 26 december 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 1:1-18 
Collecten: voor diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst en voor de kerk. 
 
Zondag 2 januari 2022 
10.00 uur: ds Leen de Ronde 
Lezing: Lucas 2:40-52 
Collecten: Algemeen Onderhoud gebouwen. 
 
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. 
 
Kerstvieringen: 
Kerstnacht, vrijdag 24 dec. 21.30 uur 
Het is nog steeds geen ‘gewone’ maar ‘een rare tijd’. Opnieuw vieren we Kerstfeest onder de schaduw 
van de coronapandemie. De gedeeltelijke avondlockdown voor winkels, horeca en culturele activiteiten 
zal waarschijnlijk nog van kracht zijn. Voor veel mensen wordt het dus weer een stille en wellicht ook 
zorgelijke Kerst. Niettemin heeft onze kerkenraad besloten om met de nodige aanpassingen de kerst-
nachtviering wel door te laten gaan. Daarmee doen we dus – bij uitzondering – een beroep op het grond-
recht tot vrijheid van godsdienst in onze samenleving. De geboorte van het Christuskind mogen we o.i. 
niet laten passeren. Dus vieren we ook in de Kerstnacht onze eredienst, maar wel aangepast: met zit-
plaatsen op 1½ meter, mondkapje op bij binnenkomen en weggaan en ook geen samenzang. Wie de 
kerstliederen zelf volop mee wil zingen, kan de dienst beter thuis volgen via de onlineverbinding. Onze 
organist Leo Polderman zal de Zanggroep begeleiden en hopelijk zijn ook enkele blazers van EMM bereid 
mee te werken. 
 

http://www.kerkomroep.nl/


Kerstmorgen, zaterdag 25 dec. 10.00 uur  
De kerstmorgenviering is een dienst voor jong en ouder.  Onze Muziekgroep gaat weer een paar mooie 
(kerst)nummers ten gehore brengen. En onder leiding van Marijke en Angela willen ook de kinderen van 
de Kindernevendienst van zich laten horen. Natuurlijk, want als het kerstkind geboren is, wil iedereen 
daar iets over zeggen of zingen. Niet alleen de mensen...maar ook de dieren. Daarover heeft de profeet 
Jesaja al gesproken. De kinderen kunnen dus hun liefste dierenknuffel mee naar de kerk nemen...of wat 
ook kan: zelf als dier (schaap, os ezel...?) verkleed naar de kerk komen...! Ik ben heel benieuwd hoe dit 
Kerstfeest met de dieren zal worden...!! 
 
Tweede kerstdag, zondag 26 dec. 10.00 uur 
Deze zondagse eredienst is nog een soort toegift op het Kerstfeest. We luisteren dan naar de openings-
woorden van het Johannesevangelie: In den beginne was het Woord... Heel anders dan het bekende 
kerstverhaal uit Lucas 2, maar minstens wel even belangrijk en indrukwekkend.  
Tevens is deze zondag de laatste dienst van het jaar 2021, voordat we het nieuwe jaar binnengaan. 
Ik hoop, dat we zo als gezonden en gezegende mensen het jaar uit kunnen gaan. 
 
Kerstvakantie 
Aansluitend op de kerstdiensten wil ik even een adempauze te nemen en met ons gezin van een mid-
week kerstvakantie genieten. Dat betekent dus mijn afwezigheid van maandag 27 dec tot zaterdag 1 jan.  
Zondag 2 januari hoop ik weer voor te gaan op deze eerste zondag van het nieuwe jaar.   Ik wens u allen 
een vreugdevol Kerstfeest toe en een open toekomst naar het haar  jaar van onze Heer 2022. 
 
Met hartelijke groet, ds Leen de Ronde 
 
Meeleven met elkaar 
Rectificatie 
Op 4 december is mevrouw C.F. Sinke-Westveer 90 jaar geworden, in plaats van 95 jaar. 
Huwelijksjubileum 
Op 22 december is de familie C.A. Stevense, Oude Plein 4, 55 jaar getrouwd. 
Namens onze kerkelijke gemeente wensen wij hen een mooie dag toe. 
Giften 
Voor de kerk: via Lina Burgel € 10. 
Voor de bloemendienst: via Lina Burgel € 20 en via Riet van Stel € 10 en € 5.  
 
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. 


