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Voorwoord 
 
Na enkele jaren geplaagd te zijn door het corona-virus, durven we nu weer 
vooruit te kijken en als vanouds activiteiten te plannen. Gemeente-zijn is – 
naast samen ons geloof belijden – ook betrokken zijn bij elkaar en ons 
geloof verdiepen. Dat doen we door het organiseren van 
gespreksgroepen, de tienerdienst, de Alpha-cursus, activiteiten voor 
ouderen door de Diaconie, etc. Meer hierover kunt u lezen in deze 
gemeentegids. 
Ook worden in deze gemeentegids de contactgegevens vermeld van de 
contactpersonen voor de diverse activiteiten en andere relevante 
informatie binnen onze kerk.  
 
In voorgaande edities van de gemeentegids was ook veel informatie 
opgenomen over hoe en vanuit welke insteek we met elkaar gemeente 
willen zijn. Deze informatie komt voortaan in een apart beleidsplan.   
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Vorming en toerusting  
 
De kerk is ook persoonlijk ontmoeten, in kleine groepen. Om naar elkaar 
te luisteren, samen te spreken, te leren van elkaar. Daarom wordt er elk 
jaar gestreefd naar het aanbieden van een of meer activiteiten om 
daaraan invulling te geven. Vorming- en toerustingswerk heet zoiets, 
omdat je als mens nooit bent uitgeleerd. Zeker niet als het gaat om kerk 
en geloof. We blijven een leven lang 'discipel', oftewel leerling. Daarom 
bent u, jong en oud, van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één van 
de activiteiten.  

 
De zondagse eredienst vieren 

Als christelijke gemeente zijn we in de eerste plaats een vierende (en 
daarnaast ook een lerende en dienende) gemeenschap. Onze vieringen 
vinden elke zondagmorgen plaats om 10.00 uur aanvang in de historische 
Johanneskerk van Kruiningen. Deze eredienst is openbaar, dat wil zeggen 
iedereen is welkom en vrij om deel te nemen. 
Belangrijk element van onze vieringen is de samenzang. Want als 
gemeente zijn we geroepen in deze wereld om de lofzang op de enige God 
gaande te houden. We zingen overwegend uit het Liedboek voor de 
Kerken (2013), met de variatie die dit Liedboek kenmerkt aan psalmen, 
gezangen, traditionele en meer eigentijdse liederen. We zijn niet bang om 
van tijd tot tijd ook een nieuw lied te leren. Daarbij worden we 
ondersteund door drie vaste, toegewijde organisten. Wie geen Liedboek 
bezit, kan de liederen meelezen via een beamerscherm. Ook zijn er 
regelmatig diensten samen met de Muziekgroep uit onze gemeente, die 
vooral putten uit het repertoire van Sela en andere opwekkingsliederen 
De Bijbellezingen van onze erediensten volgen doorgaans het 
oecumenisch leesrooster. Ze staan ook vermeld in de tweewekelijkse 
uitgave van het blad Kerkelijk Leven. Zie verder ook onder het kopje: 
preekvoorbereiding. 
De eigen predikant probeert doorgaans ook nog een enkele 
kunstafbeelding te vinden bij het thema van de dienst, die tijdens een 
muzikale meditatie na de preek geprojecteerd worden. 
De inzameling is meestal voor twee, soms drie doelen bestemd en vindt 
(sinds) corona-tijd plaats bij het verlaten van de kerk. 
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Ook wordt u na de dienst nog koffie/ thee of wat fris aangeboden in de 
'wandelkerk', of het gemeentecentrum 'Rond-Inn'. Het Heilig Avondmaal 
wordt ca. 6 per jaar gehouden en het sacrament van de Heilige Doop op 
aanvraag na een doopgesprek. 
De nog vrij nieuwe kanselkleden (en stola's op de toga van de voorganger) 
geven tenslotte samen met de bloemen in de kerk aan in welk soort vier-
tijd van het kerkelijk jaar we ons bevinden: groen (meest voorkomend); 
wit (feestelijk); paars (inkeer) of rood (vuur van de Heilige Geest). En 
natuurlijk voor alles uit in de eredienst: als het licht van Christus brandt 
in de tuin van het liturgisch centrum de Paaskaars. 
Alle diensten zijn ook te volgen (horen én zien) via: www.kerkomroep.nl of 
het YouTube-kanaal van de Protestantse Gemeente Kruiningen. Maar het 
liefst zien we u natuurlijk lijfelijk in de kerk zelf. Elke zondagmorgen om 
10.00 uur zijn de deuren van de Johanneskerk geopend. 
Contactpersoon: Ds. Leen de Ronde 
 
Digitale preekvoorbereiding 

In de wekelijkse eredienst klopt het hart van het gemeente-zijn. En zeker 
niet het minst belangrijke deel daarvan is de verkondiging vanuit de 
Schriften van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Daarom 
wordt de dominee van een gemeente, ook wel voorganger, predikant of 
nog beter: dienaar van het Woord genoemd.  Soms hoor je dominees 
daarover wel eens een beetje zuchten, dat die wekelijkse preek wel 
tamelijk eenzaam studeerkamerwerk is. Maar het kan ook anders. De 
verkondiging kan ook voortkomen uit het gesprek dat met de gemeente 
plaats vindt over de lezing uit de Bijbel. Door (in grote lijnen) het 
oecumenisch leesrooster te volgen, weten we welke lezing voor de zondag 
te verwachten is en die staat ook aangegeven in Kerkelijk Leven. Wie zich 
aanmeldt voor de (digitale) preek-voorbereiding krijgt bovendien ook de 
werkvertaling(en) van de lezing voor de aanstaande zondag per email 
toegezonden. Want door vertalingen naast elkaar te leggen kom je vaak 
tot inzichten of juist bepaalde vragen. En geen enkele vraag is dom of 
gek..! Zo vormen we met elkaar een lerende gemeenschap...die met alle 
vragen, inzichten en opmerkingen de predikant helpt in zijn dan niet meer 
zo eenzame arbeid. Zo voeden we elkaar op in geloof. Ook nieuwe 
deelnemers van harte welkom bij onze preekvoorbereiding. 
Contactpersoon: Ds. Leen de Ronde 
 

http://www.kerkomroep.nl/
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Veertigdagentijd 

In de periode voorafgaande aan Pasen leeft de gemeente bewust naar het 
Paasfeest toe. Deze periode van veertig dagen is een tijd van bezinning en 
inkeer, een tijd van stilstaan bij het lijden van Jezus van Nazareth en het 
lijden van de wereld. De 40-dagentijdcommissie werkt mee aan de 
vormgeving van deze periode in het kerkelijk jaar. In de zondagse diensten 
gedurende de 40-dagentijd zorgt de commissie voor een liturgische 
bijdrage. In de Stille Week die begint op Palmzondag en uitloopt op het 
Paasfeest, is er een dienst op Witte Donderdag waarbij we het Heilig 
Avondmaal vieren. Er is een kerkdienst op Goede Vrijdag en een 
vesperdienst op Stille Zaterdag. Om uitdrukking te geven aan het 
ingetogen karakter van deze tijd wordt er ook een sobere maaltijd 
georganiseerd. Deze gezamenlijke doordeweekse maaltijd, welke door 
gemeenteleden wordt verzorgd, heeft een eenvoudig karakter en wordt 
omlijst door een korte liturgie. De maaltijd biedt de mogelijkheid aan de 
deelnemende gemeenteleden om elkaar onder heel andere 
omstandigheden te ontmoeten.  Jong en oud komen naar deze maaltijd in 
Rond-Inn, die eenvoudig is van eten maar rijk aan ontmoeting. In de 40-
dagentijd wordt er ook een vastenproject gekozen, dat financieel 
ondersteund wordt. Dit project heeft veelal een diaconaal karakter. Na de 
periode van bezinning volgt het Paasfeest.  
Contactpersoon: Sicco Talsma 
 
Gebedskring 

Eenmaal in de veertien dagen komt de gebedskring bij elkaar. De groep 
bestaat uit enthousiaste mensen, die het heel belangrijk vinden om op 
regelmatige basis met elkaar te bidden voor onze wereld, de samenleving, 
de kerk en ook voor onze gemeente. Naast de gebeden wordt er ook veel 
gezongen met elkaar en houdt iemand van de groep een korte meditatie. 
Er zijn geen verplichtingen. Zo kun je in stilte meebidden zonder dat je zelf 
een gebed formuleert en is het ook geen verplichting om een meditatie te 
houden.  
In de even weken op de woensdagavond 19.30 uur – 20.30 uur (inloop 
met koffie/thee vanaf 19.15 uur).  
Contactpersoon: Barbara van den Bogaerdt  
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Bijbelstudiekring 

In het winterseizoen worden er studiekringen gehouden (mits er 
voldoende deelnemers zijn). De kring beoogt een bijdrage te leveren aan 
de verdieping van het geloof en het onderlinge contact. 
In de oneven weken op de maandagmorgen van 10.00 uur – 12.00 uur. 
In de oneven weken op de woensdagavond van 19.30 uur – 21.30 uur. 
Contactpersoon: Barbara van den Bogaerdt 
 
Alpha-cursus 

Wil je een Alpha-cursus doen? Ook dat kan op aanvraag. Wereldwijd 
volgden ruim 25 miljoen mensen al eens de Alpha-cursus. Meer info op 
Alpha-cursus.nl.  Voor informatie over de cursus vanuit onze PKN kerk te 
Kruiningen kunt u terecht bij Barbara van den Bogaerdt. 

 
Jongerengespreksgroep 

Een keer in de twee weken komt op woensdagavond van 19.30 uur tot 
ongeveer 21.30 uur de jongerengespreksgroep bij elkaar in Rond-Inn (mits 
er voldoende deelnemers zijn). De doelgroep bestaat uit jongeren in de 
leeftijd van 17 jaar tot en met 30 jaar. Er wordt gesproken over 
verschillende geloofsonderwerpen zoals bidden, wie Jezus is, de heilige 
doop en de tien geboden. Wil je meer informatie of wil je eens aansluiten 
bij de jongerengespreksgroep? Neem dan contact op met Marite Heiboer. 
Je bent van harte welkom! 
 
Zanguurtje op de vrijdagavond: 19.30 uur - 20.30 uur 

Om de andere week komen we als liefhebbers op vrijdagavond een uurtje 
samen in de Johanneskerk om met elkaar te zingen, onder leiding van 
onze (cantor)-organist: Leo Polderman. 
Het doel van deze Zanggroep is meervoudig: plezier in het samen zingen, 
onderlinge verbinding, maar ook iets extra's bieden voor de diensten van 
bepaalde zondagen. Soms gebeurt dat door het voorzingen van een lied 
met een minder bekende melodie, soms ook door een zangstuk van buiten 
ons Liedboek (meerstemmig) te laten horen. Het geeft ook voldoening om 
als niet geschoolde amateurs toch iets moois te laten horen. Dus wie van 
zingen houdt en er ook nog een beetje voor oefenen wil, kan eenmaal per 
veertien dagen op vrijdagavond bij onze Zanggroep terecht. 
Contactpersoon: Marijn Heiboer 
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Bezoek nieuw ingekomen gemeenteleden 

Nieuw ingekomen gemeenteleden worden door de kerk welkom geheten 
en krijgen informatie omtrent ons kerkelijk leven. 
Contactpersoon: Barbara van den Bogaerdt 
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Diaconaat  
 
Vanuit de gemeente waarin we met elkaar samenleven, leren, vieren, 
proberen we met oog en oor voor elkaar en de wereld aanwezig te zijn. 
Diaconie is een woord dat uit het Grieks komt en dienstbaarheid betekent. 
En binnen het christelijke geloof betekent dat dienstbaarheid aan God en 
van daaruit direct dienstbaarheid aan medemensen omdat Christus zich 
ook dienstbaar heeft opgesteld. Hij is niet gekomen om de dienst uit te 
maken maar om te dienen. En Hij diende juist de mensen die op de laatste 
plaatsen terecht waren gekomen. Daarom richt de diaconie zich in het 
bijzonder op vergeten, verwaarloosde, verdrukte en in de knel geraakte 
mensen, dichtbij en veraf.  
De diakenen in onze gemeente hebben de opdracht om deze taak uit te 
voeren en dus oog te hebben voor dergelijke mensen. Ze hebben ook de 
opdracht om de gemeente bewust te maken van die taak en ook om de 
gemeente toe te rusten om daadwerkelijk van dienst te kunnen zijn aan 
anderen. Want diaconie is niet iets van enkelen, maar hoort bij het wezen 
van het christenzijn. 
 
Een belangrijke taak van de Diaconie is de zorg voor het Heilig Avondmaal, 
de maaltijd van de Heer, zoals deze gevierd wordt in en door de 
gemeente. Het is daarom belangrijk omdat in wezen dit breken, delen en 
eten van brood en drinken van wijn het startpunt is van alle 
dienstbaarheid. Vanuit de maaltijd richt de gemeente zich op God en de 
naaste. Daarom dragen diakenen zorg voor een goed verloop van de 
maaltijd. 
 
De diaconie verzorgt de inzameling van collectegelden. Het rooster met 
collectedoelen wordt opgesteld door de diaconie in samenwerking met 
het college van kerkrentmeesters. Er worden altijd twee collectes 
gehouden: de eerste voor een specifiek, door het collecterooster 
aangegeven doel, en de tweede voor eigen kerk. 
Op de tweede zondag van de maand is er een extra collecte voor een 
jaarlijks te bepalen diaconaal doel.  
 
Vanuit het omzien naar ouderen organiseert de Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Kruiningen jaarlijks enkele activiteiten voor de 
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oudere leden van onze gemeente. Denk dan aan het diaconiereisje of een 
middaguitstapje, bijvoorbeeld bezoek aan een tuin of een high-tea.  
 
De Arme kant van Kruiningen  

Doelstelling van het project 'De Arme kant van Kruiningen' is om mensen 
die buiten de opvangmogelijkheden van onze verzorgingsstaat vallen en 
niet of onvoldoende een beroep kunnen doen op sociale voorzieningen, te 
helpen. Dit kan door concrete incidentele financiële of materiële hulp of 
door middel van begeleiding en ondersteuning (ombudsfunctie) van 
mensen bij het zoeken naar oplossingen. In principe staat deze hulp open 
voor iedereen, binnen of buiten de kerk. Per aanvraag zal worden bekeken 
in hoeverre men deze kan inwilligen. Voor een goed verloop van deze 
manier van hulp geven wordt zo nodig contact gezocht met diaconieën uit 
omliggende plaatsen en wordt samengewerkt met de gemeente. 
Contactpersoon voor 'De Arme Kant van Kruiningen': Flip Meijaard 
 
Vrijwilligersplatform en -meldpunt voor hulp 

De Diaconie is aangesloten bij het 'Vrijwilligersplatform en -meldpunt voor 
hulp'. Het kan zijn dat u in de dagelijkse praktijk hulp nodig heeft en u 
heeft geen familie of kennissen die kunnen helpen. Bij de gemeente 
Reimerswaal is een meldpunt waar u uw hulpvraag kunt melden. Dit is het 
zorgloket. Het aanmelden als vrijwilliger om hulp te verlenen kan bij het 
platform eveneens bij de gemeente. U kunt contact opnemen met de 
Diaconie, die uw hulpvraag doorgeeft aan het meldpunt. 
Contactpersoon Diaconie voor hulpvragen en informatie buiten 
kantooruren van de gemeente: Toos de Feijter 
 
Kerstattenties 

De Diaconie verzorgt elk jaar de kerstattenties voor gemeenteleden van 
75 jaar en ouder.  Leden van de diaconie stellen een pakketje samen. In de 
tweede week van december wordt er een middag gepland in Rond-Inn. Op 
die middag halen de vrijwilligers de pakketjes op en bezorgen ze bij de 
gemeenteleden. Het is fijn als u mee wilt helpen met het bezorgen van de 
kerstattenties.   
 
Bloemendienst 

Zorg voor mensen bestaat uit het brengen van bezoek, maar ook uit het 
geven van bloemen als teken van aandacht. Leden van de bloemendienst 
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zorgen ervoor dat er elke zondag verse bloemen in de kerk staan, meestal 
in de passende kleur van het kerkelijk jaar. Na de dienst worden daar twee 
boeketten van gemaakt, die door vrijwilligers bezorgd worden bij 
gemeenteleden voor wie even een teken van medeleven welkom is.  
 
Daarnaast brengen de vrijwilligers van onze bloemendienst bezoekjes bij 
de tachtig-plussers van onze gemeente ter gelegenheid van hun 
verjaardag of bij een huwelijksjubileum (voor zover deze bij ons bekend 
zijn, vanaf 50-jaar getrouwd, om de vijf jaar). Als bezoeker wil je niet met 
lege handen komen, maar met een bloemetje.  
 
In de week voor Pasen verzorgt de bloemendienst de Paasgroeten. Deze 
gaan naar mensen van 75 jaar en ouder. De Paasgroeten worden bezorgd 
door vrijwilligers, iedereen mag meehelpen, een oproep voor vrijwilligers 
staat ieder jaar in het kerkblad.     
 
Om dit mooie werk van de bloemendienst in stand te houden vraagt de 
bloemendienst elk jaar om een financiële bijdrage. U mag uw gift 
overmaken op  bankrekeningnummer NL28 RABO 0334 0529 04 t.n.v. 
Diaconie Prot gem. Kruiningen onder vermelding van ‘gift Bloemendienst’. 
Geeft u liever contact dan is uw gift ook welkom.   
Contactpersoon: Lina Burgel 
 
Inzamelen gebruikte postzegels en ansichtkaarten 

Een onderdeel van de fondsenwerving om diaconale activiteiten te 
kunnen financieren is het opsparen van postzegels en ansichtkaarten. U 
wordt van harte aangemoedigd om aan deze inzameling van postzegels en 
kaarten mee te werken. Achter in de kerk staat daarvoor een witte kist.  
Contactpersoon voor de inzameling van postzegels en ansichtkaarten: Ella 
Baas 
 

  



- 12 - 

Jeugd en jongerenwerk  
 
School en Kerk 

Jaarlijks wordt er een 'school-kerk-dienst' gehouden. Deze dienst wordt 
voorbereid met CBS 'De Welle'.  
Contactpersoon: ds. Leen de Ronde   
 
Crèche en kindernevendienst 

Op dit moment zijn er niet voldoende vrijwilligers beschikbaar om hieraan 
leiding te geven. Dit geldt zowel voor de crèche als de kindernevendienst.  
Tevens is het aanbod van kinderen in de betreffende leeftijden te beperkt 
en weinig constant.  
Heeft u kinderen in de leeftijdsgroep 0-12 jaar en vindt u het belangrijk 
dat ze regelmatig een nevendienst bijwonen en wilt u tevens uw steentje 
hieraan bijdragen, dan kunt u contact opnemen met Keetie Meeuwsen.  
 
Tienerdienst 

Wie is God? Waarom zou je bidden? Wat betekent kerk zijn voor jou? Zijn 
er personen – Bijbelse, op tv of die je persoonlijk kent – die een voorbeeld 
voor je zijn? Wat is echte vriendschap voor jou? Kan het geloof je helpen 
om ontspannen in het leven te staan? Zomaar wat vragen die aan de orde 
kunnen komen tijdens de tienerdienst van de Johanneskerk in Kruiningen. 
Eens in de drie weken komen we 's ochtends om 10.00 uur bij elkaar in het 
gebouw Rond-Inn aan de Hoofdstraat 77a. Centraal staat de vraag wat het 
inhoudt om in je dagelijks leven christen te zijn. Ben je tussen 12 en 16 
jaar en heb je interesse? Kom gerust langs! Even bellen of mailen van te 
voren mag ook. Meer informatie: Rienk Janssens 
 
SAFE ZONE – jongerenpunt Kruiningen 

'Een plek waar je elkaar tegenkomt, waar je met elkaar kan praten, 
chillen of een game doen. Kortom, een plek waar je jezelf kan zijn.'  
Vanaf najaar 2016 is er een sociaal ontmoetingspunt voor alle jongeren 
vanaf de 1ste klas middelbare school tot 18 jaar uit Kruiningen en 
omgeving. Dit omdat er voor jeugd van die leeftijd bijzonder weinig te 
doen is. Praktisch houdt het in dat de Rond-Inn elke zaterdagavond van 
19.00 uur tot 23.30 uur wordt open gesteld voor de jeugd onder toezicht 
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van minimaal twee volwassenen uit onze gemeente en/of mensen die zich 
kunnen verenigen met de normen en waarden die daar gelden! 
De gedachte is om een `SAFE ZONE` te creëren voor de jeugd waarin ze 
niets moeten, maar waar er wel begeleiding voor hen is. Bezoekende 
jeugd mag er gewoon hun gang gaan en doen wat ze willen, mits ze zich 
houden aan de basisregel om respect voor elkaar te hebben.  
Alcohol en roken zijn niet toegestaan. Wel wordt er muziek gedraaid, maar 
op een acceptabel volume. Daarnaast wordt er gekoelde frisdrank 
verkocht en wordt er gezorgd voor iets te knabbelen. 
Contactpersoon: Stefan Koeman 
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College van Kerkrentmeesters 
 
De taak van het College van Kerkrentmeesters is kort en bondig samen te 
vatten als de zorg voor voldoende middelen voor de gemeente. Denk dan 
aan het in stand houden van de Johanneskerk voor de erediensten en 
eventuele vergaderingen in de consistorie en aan Rond-Inn voor allerlei 
andere activiteiten.  
Ook is het de taak van het College van Kerkrentmeesters om te zorgen 
voor voldoende financiële middelen zodat de gemeente kan functioneren 
en het werk dat gedaan wordt binnen de gemeente mogelijk blijft. Dat 
kost per jaar ruim € 120.000. Het grootste deel van de inkomsten is 
afkomstig van de jaarlijks te houden 'actie Kerkbalans'. 
 
Gemeenteavond 

Tweemaal op een jaar – na de diensten op Bid- en Dankdag - wordt er een 
gemeenteavond gehouden, waarin o.a. de financiële situatie wordt 
toegelicht aan de gemeente. Voor een van de twee gemeenteavonden 
wordt er ook een spreker uitgenodigd om een presentatie te geven over 
een onderwerp waar we als kerk affiniteit mee hebben. 
 
Actie Kerkbalans 

Bij de actie Kerkbalans wordt er een beroep gedaan op de leden om een 
vrijwillige bijdrage te leveren. De actie zelf bestaat uit een brief en een 
folder die rond gebracht wordt door een aantal leden vanuit de gemeente 
in de tweede helft van januari. Uiteraard kan het hele jaar door een 
financiële bijdrage overgemaakt worden naar bankrekeningnummer:  
NL10 RABO 0373 7239 97 ten name van Protestantse Gemeente 
Kruiningen.  
 
Verhuur Johanneskerk en Rond-Inn 

Om extra inkomsten te generen worden zowel Rond-Inn als de 
Johanneskerk verhuurd voor bepaalde, niet commerciële, activiteiten. Het 
huren van genoemde gebouwen voor één of meerdere dagdelen kunt u – 
bij voorkeur via e-mail – regelen met Piet de Graaf. Bij hem kunt u ook 
terecht voor informatie over tarieven en mogelijkheden. 
Contactpersoon: Piet de Graaf 
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Contactgegevens 
 

Gebouwen  

Johanneskerk, Burg. Elenbaasstraat 4   

Rond-Inn, Hoofdstraat 77a  

  

Koster/beheerder Johanneskerk Telefoonnummer: 

Frank en Anneke Dominicus-de Voogt, Röntgenstraat 16 382 978 

e-mailadres: anneke_dominicus@hotmail.com   

  

Predikant Telefoonnummer: 

Ds. Leen de Ronde, Braillestraat 7  202 278 

e-mailadres: ronde@solcon.nl 06-28302624 

  

Scriba Telefoonnummer: 

Corrie Heiboer 383 026 

e-mailadres: scriba@pknkruiningen.nl  06-57209176 

Postadres PgK: Postbus 11, 4416 ZG Kruiningen  

  

Website kerk  

www.pknkruiningen.nl  

  

Kerkenraad Telefoonnummer: 

Voorzitter  

Wim Huissen 383 606 

e-mailadres: w.huissen@outlook.com 06-24928656 

En verder:  

→ predikant ds. Leen de Ronde;  

→ de scriba;  

→ de leden van het College van Kerkrentmeesters;  

→ de leden van de Diaconie;  

→ de leden van het Pastoraat  

  

  

  
 

mailto:anneke_dominicus@hotmail.com
mailto:ronde
mailto:scriba@pknkruiningen.nl
mailto:w.huissen
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Pastoraat Telefoonnummer: 

Ds. Leen de Ronde 202 278 

e-mailadres: ronde@solcon.nl 06-28302624 

Contactpersoon bij afwezigheid predikant, coördinatie 
ouderen bezoekgroep, bezoek nieuw ingekomen leden:  

Barbara van den Bogaerdt 383 015 

e-mailadres: ebogae@zeelandnet.nl  

Marian de Graaf 785 227 

e-mailadres: mariandegr54@gmail.com   

  

Ouderenbezoekgroep Telefoonnummer: 

Inge Breedijk 06-10502605 

e-mailadres: inge53@zeelandnet.nl   

  

Bloemendienst Telefoonnummer: 

Lina Burgel 382 025 

e-mailadres: gonno@planet.nl   

Bloemen eredienst  

Maatje Dijke 383 391 

e-mail: mpdijke@icloud.com    

Tineke Harthoorn 382 349 

e-mail: druppel18@gmail.com   

  

Diaconie Telefoonnummer: 

Toos de Feijter, Diaken, voorzitter 382 222 

e-mailadres: fokker46@zeelandnet.nl   

Flip Meijaard, Diaken, secretaris 06-13381987 

e-mailadres: pj.meijaard@planet.nl  

Ella Baas, Diaken 382 046 

e-mailadres: ellabaas1955@gmail.com  

Nanda Slabbekoorn, Diaken 382 866 

e-mailadres: nanslabbekoorn@zeelandnet.nl  

  

Penningmeester/beheer woningen                                     Telefoonnummer: 

Sicco Talsma 382 349 

e-mailadres: stal60@live.nl  

mailto:ronde
mailto:ebogae@zeelandnet.nl
mailto:mariandegr54@gmail.com
mailto:inge53@zeelandnet.nl
mailto:gonno@planet.nl
mailto:mpdijke@icloud.com
mailto:druppel18@gmail.com
mailto:fokker46@zeelandnet.nl
mailto:pj.meijaard@planet.nl
mailto:ellabaas1955@gmail.com
mailto:nanslabbekoorn@zeelandnet.nl
mailto:stal60@live.nl
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Bankrekeningnummer Diaconie  

- Rabobank: NL28 RABO 0334 0529 04  

  

College van kerkrentmeesters Telefoonnummer: 

Arie Willemsen, Voorzitter 06-36193699 

e-mailadres: Willemsen.kerkrent@zeelandnet.nl   

Cees Bouwman 381 988 

e-mailadres: cgjbouwman@hotmail.com  

Peter van den Bogerd 383 504 

e-mailadres: pavdbogerd@zeelandnet.nl 06-42172928 

Penningmeester / Verhuur Johanneskerk en Rond-Inn  

Piet de Graaf 785 227 

e-mailadres: hugodegroot2@kpnmail.nl 06-18511090 

  

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters  

- Rabobank: NL10 RABO 0373 7239 97 
Voor o.a. collectegiften, Actie Kerkbalans e.d.  

  

Beamerteam Telefoonnummer: 

De kerkdiensten worden uitgezonden via Kerkomroep en 
YouTube  

Frans van der Maas 320 032 

e-mailadres: fransvdm@zeelandnet.nl   06-53356320 

beamerteam@pknkruiningen.nl  

  

Kerkomroep (techniek) Telefoonnummer: 

Peter van den Bogerd 383 504 

e-mailadres: pavdbogerd@zeelandnet.nl  06-42172928 

  

Speelrooster organisten Telefoonnummer: 

Wim Huissen 383 606 

e-mailadres: rond-uit@outlook.com 06-24928656 

  
  

mailto:Willemsen.kerkrent@zeelandnet.nl
mailto:cgjbouwman@hotmail.com
mailto:pavdbogerd@zeelandnet.nl
mailto:hugodegroot2@kpnmail.nl
mailto:fransvdm@zeelandnet.nl
mailto:beamerteam@pknkruiningen.nl
mailto:pavdbogerd@zeelandnet.nl
mailto:rond-uit@outlook.com
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Kerkelijk Leven Telefoonnummer: 

Redactie- en kopijadres:  

Wim Huissen, Van Leeuwenhoeklaan 54 383 606 

e-mailadres: rond-uit@outlook.com 06-24928656 

Abonnement:  

Paula Huissen 383 606 

e-mailadres: p.huissen@outlook.com  

Betaling abonnementsgeld:  
- Rabobank: NL15 RABO 0373 7240 04  

Bezorging:  

Ella Baas 382 046 

e-mailadres: ellabaas1955@gmail.com  

Nanda Slabbekoorn 382 866 

e-mailadres: nanslabbekoorn@zeelandnet.nl   

  

Ledenadministratie Telefoonnummer: 

Frans van der Maas 320 032 

e-mailadres: fransvdm@zeelandnet.nl  06-53356320 

  

Preekvoorziening Telefoonnummer: 

Corrie Heiboer 383 026 

e-mailadres: cmheiboer@zeelandnet.nl  

  

40-dagentijdcommissie Telefoonnummer: 

Contactpersoon  

Sicco Talsma 382 349 

e-mailadres: stal60@live.nl   

  

Koffieteam Telefoonnummer: 

Elly van den Berge 313 393 

e-mailadres: vandenbergeelly@gmail.com   

  
 

  

mailto:rond-uit@outlook.com
mailto:p.huissen@outlook.com
mailto:ellabaas1955@gmail.com
mailto:nanslabbekoorn@zeelandnet.nl
mailto:fransvdm@zeelandnet.nl
mailto:cmheiboer@zeelandnet.nl
mailto:stal60@live.nl
mailto:vandenbergeelly@gmail.com
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Jeugd Telefoonnummer: 

Coördinator jeugdwerk:  

Keetie Verschoore 06-36523076 

e-mailadres: keetie.verschoore@gmail.com   

  

Tienerdienst, contactpersoon  

Rienk Janssens  06-31695411 

e-mailadres: janssensvanegmond@delta.nl    

  

Jongerengespreksgroep, contactpersoon  

Marite Heiboer 06-55017886 

e-mailadres: mariteheiboer@gmail.com   

  

Contactpersoon Safezone  

Stefan Koeman 06-36275721 

e-mailadres: s.koeman@reimerswaal.nl   

  

Muziekgroep Telefoonnummer: 

Berry Witteveen 06-15383815 

e-mailadres: fambwitteveen@gmail.com   

  

Zanggroep Telefoonnummer: 

Contactpersoon  

Marijn Heiboer 06-30048840 

e-mailadres: mhheiboer@zeelandnet.nl   
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