
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 9 januari 
Kindernevendienst 
10.00 uur: ds. Karin van den Broeke, Wissenkerke 
Collecten: voor Diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst, voor St. Vluchteling Kameroen en 
voor de kerk. 
 
Zondag 16 januari 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 1:35-52 
Collecten: voor Kerk in Actie: Protestantse Kerk 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: Epifanie 
In het verlengde van het Kerstfeest staan de eerste drie zondagen van het 
nieuwe jaar in het teken van Epifanie. Dit van oorsprong Griekse woord be-
tekent: Verschijning!  De houden nog altijd de witte feestkleur in de kerk. Na 
zijn geboorte komt ´het kind van de kribbe´ tot verschijning. Begint zijn licht 
ook steeds meer en sterker in de openbaarheid te schijnen. Hij wordt her-
kend door Johannes de Doper als ´Zie, het Lam Gods´ en door zijn eerste vol-
gelingen als de Christus (Messias), de koning van Israel.  
Hoe de ontdekking van deze Verschijning verloopt, beschrijft het evangelie 
volgens Johannes in een bijzonder gebeuren. Want ontdekken blijkt ook 
ontdekt wórden te zijn. Wie het licht van Epifanie ´vindt´, wordt ook zelf in 
nieuw licht gevonden. Zie Johannes 1:35-52. 
Zondag 9 januari zal er ook weer Kindernevendienst zijn, om de andere week. 
 
Collecten 
Collecte 16 januari: Kerk in Actie: Protestantse Kerk 
Toerusting voor werkers in de kerk. De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk 
wel genoemd. Ook in onze Protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers 
tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belang-
rijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers – 
maar ook professionals – met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis 
en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
Actie Kerkbalans 2022 
Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari is weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Evenals voor-
gaande jaren worden de enveloppen via de post thuisbezorgd bij de leden van onze gemeente. Leest u 
vooral ook de brief die is bijgevoegd. 

http://www.kerkomroep.nl/


Het toezeggingsformulier kan worden ingevuld en in de retourenveloppe worden gestopt. In de bijbeho-
rende brief staan adressen vermeld waar de retourenveloppen kunnen worden bezorgd. De enveloppen 
worden dus niet bij u opgehaald. 
 
Nieuwe kerkrentmeester 
Zoals u weet zijn we als kerkenraad al een tijdje op zoek naar een nieuwe kerkrentmeester. Die hebben 
we nu gevonden in de persoon van de heer Arie Willemsen, Schonewal 26, die heeft aangegeven deze 
functie te willen aanvaarden. Als kerkenraad – en in het bijzonder de kerkrentmeesters – zijn we daar erg 
blij mee. De datum waarop Arie Willemsen als kerkrentmeester in het ambt zal worden bevestigd, volgt 
nog. 
 
Namens de kerkenraad, Wim Huissen 
 
Adreswijziging 
Van Marijn en Corrie Heiboer- Waverijn kwam een verhuisbericht. Van de Berghoekstraat is hun adres nu 
geworden: Sluisweg 9, 4416 NH, Kruiningen, tel. 383026. We wensen hen voor het nieuwe jaar op deze 
plek een goed tehuis. 
 
Secret Sisters 
Als goed begin van 2022 willen we gaan starten met het Secret Sisters project. Dit is een leuke manier 
om als vrouwen uit onze gemeente elkaar beter te leren kennen. Via loting krijg je een vrouw uit de ge-
meente toegewezen om voor haar een Secret Sister te zijn. 
Als je meedoet is het fijn als je voor de aan jou toegewezen zuster regelmatig bidt of haar iets stuurt, 
zonder dat zij weet wie je bent. Probeer in het geheim haar ook een beetje beter te leren kennen. 
Op 9, 16 en 23 januari delen we bij de uitgang een brief en een zogenaamd 'alles over mij' formulier uit. 
Als je mee wilt doen vul je dit formulier in en lever je dat uiterlijk 30 januari in bij Marian de Graaf, Hugo 
de Grootstraat 2 of in de kerk. Dit formulier is tevens het lootje. 
Op 1 februari krijg je dan een Secret Sister toegewezen. Zoals aan jou een Secret Sister wordt toegewe-
zen is er ook een deelnemende zuster uit de gemeente die jij krijgt toegewezen.  
Aan het einde van het jaar willen we dan op een gezellige 'onthullingsavond' houden. Ben je niet op de 
genoemde data in de kerk en wil je toch meedoen of meer weten? Stuur ons dan ons dan een mail of 
bel: Diana Bruijn, tel.: 06-30 30 76 78 / e-mailadres: info@dvcdeninkel.nl of Marian de Graaf, tel.: 06-38 
08 10 66 / e-mailadres: mariandegr54@gmail.com 
 
Met hartelijke groeten, Diana en Marian 
 
Met veel dank! 
Veel dank voor alle goede wensen en tekenen van medeleven die wij de afgelopen tijd ook uit de ge-
meente van Kruiningen hebben mogen ontvangen, in de vorm van mails, kaartjes of andere verrassin-
gen. Het was voor ons een bijzondere tijd, omdat we voorafgaande aan de Kerst ongeveer anderhalve 
week hier in huis ook met corona te maken hadden en dus quarantaine moesten houden.  
De zondag van de vierde Advent kon ik vanwege een positieve test zelf niet voorgaan. Gelukkig waren 
Wim en Barbara als ouderlingen bereid de dienst over te nemen. De Kerstdiensten kon ik weer beschik-
baar zijn, gelukkig. En ik ben erg blij dat we deze diensten met bescheiden aantal kerkgangers ook heb-
ben laten doorgaan. Met name voor de viering op de Kerstmorgen met de kinderen, die – met de leiding 
– daar ter voorbereiding zo enorm hun best voor gedaan hadden.  
Ook alle mensen die onder deze moeilijke omstandigheden een muzikale bijdrage hebben gegeven, wil ik 
nog extra bedanken. De zangers van de Kerstnacht onder leiding van Leo Polderman, en de medewerking 
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van de Muziekgroep op Kerstmorgen met prachtige nummers. Voor mij werd het zo een onvergetelijk 
Kerstfeest. 
En het medeleven met elkaar in zorgelijke tijden geeft moed om verder te gaan. 
 
Met hartelijke groet, mede namens Moni, Leen de Ronde 
 
Meeleven met elkaar 
Giften 
Voor de kerk: via Corrie Heiboer € 5, via Annie Sinke € 5 en via Lina Burgel € 10. 
Voor de bloemendienst: via Barbara van den Bogaerdt € 10, via Annie Sinke € 10, via Ada de Bat € 10 en 
via Lina Burgel € 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. 


