
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 8 januari 
10.00 uur: mevrouw ds. C. Biemond-Spek uit Bergen op Zoom 
Collecten: voor diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst, voor Mercy Ships en voor de 
kerk. 
 
Zondag 15 januari 
Viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 2:1-11 
Collecten: voor het Interkerkelijk Dovenpastoraat 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. 
 
Bij de diensten van Epifanie 
In het verlengde van het Kerstfeest vieren we nu de zondagen van Epifanie (verschijning). Het kind 
dat voor ons geboren is, mag in het licht treden. Voor zondag 8 jan. geeft het rooster dan de Doop 
van de Heer aan, dit jaar volgens Mattheus 3:13-17. 
Zondag 15 jan. vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal, met de passende lezing uit Johannes 
2:1-11. Dit is de lezing van de bruiloft te Kana, als begin van Jezus tekenen. 
Wat begin is in de bijbel ook altijd 'beginsel' (in principio). Dus daarom dragen deze Epifanie-zonda-
gen nog altijd de witte feestkleur, met ieder jaar dus ook dezelfde evangelielezingen. 
Die zijn dan ook extra onze aandacht waard. 
 
Ds. Leen de Ronde 
 
Collecten 
Er is een nieuw collectedoel voor de extra collecte op iedere tweede zondag van de maand (8 janu-
ari): Mercy Ships. Mercy Ships zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen in voor-
namelijk West-Afrika te dienen. Zij streven ernaar het voorbeeld van Jezus te volgen, en hoop en ge-
nezing te brengen naar de vergeten armen.  
Mercy Ships heeft door de jaren heen verschillende schepen gehad. Op dit moment zijn er twee 
schepen actief; de Africa Mercy en het allernieuwste schip de Global Mercy. Ieder jaar varen de sche-
pen naar een land waar ze tien maanden aanmeren. De schepen richten zich vooral op het uitvoeren 
van (vaak levensreddende) operaties en het ondersteunen van de lokale gezondheidszorg. Dit doet 
Mercy Ships door nauw samen te werken met het ministerie van gezondheidszorg van deze landen. 
Er worden ook trainingen verzorgd en na vertrek van het schip blijft Mercy Ships betrokken bij deze 
landen. Alle zorg die Mercy Ships geeft in Afrika is gratis. Alle bemanning die aan boord van onze 
schepen werkt zijn vrijwilligers. Zonder jullie donaties en gebed is het werk dat Mercy Ships doet niet 
mogelijk. Heel erg bedankt! 
Collecte 15 januari: voor het Interkerkelijk Dovenpastoraat 
Deze organisatie helpt de kerk om te gaan met dove mensen. Want in de kerk horen de doven er ook 
bij. 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 

http://www.kerkomroep.nl/


Cantate-concert op zat.avond 7 Jan. 2023 
Door de St. Maria Magdalena Cantorij uit Goes zal op zaterdagavond 7 jan. 2023 een bijzonder con-
cert uitgevoerd worden in de dorpskerk van Kruiningen onder leiding van Rutger V. Mauritz. Het be-
treft een zgn. Cantate-concert, waarbij twee zangstukken van J.S. Bach ten gehore worden gebracht. 
Beide hebben betrekking op Driekoningen (6 jan.), ofwel de aanbidding van de wijzen uit het Oosten. 
Een programmaboekje wordt beschikbaar gesteld. Dit concert (met professionele zangers) wordt u 
gratis aangeboden, maar wel hopen we op een goede inzameling na afloop. Ook blijft - dit in verband 
met de sponsoring – reservering zeer gewenst. Daarvoor kunt u zich aanmelden via: www.zingenin-
dekerk.nl/agenda .Het concert begint om 20.00 uur en duurt (inclusief pauze met drankje) tot ong. 
21.30 uur.  Welkom, om zich in deze kille tijden te laten verwarmen door deze prachtige kerkmuziek. 
 
Dank voor goede wensen 
Vanuit de Kruiningse gemeente zijn we rond de feestdagen verrast door heel wat goede, warme 
wensen en ook nog andere lieve attenties. Evenals het prachtige boeket bloemen dat na de dienst 
van 1 jan. aan ons bestemd werd. Dat heeft ons allemaal veel goed gedaan. Zeer bedankt! 
Voor het komende jaar 2023 spreek ik de wens uit, dat we ook onder elkaar veel goed mogen ont-
moeten en het met en voor elkaar in ons gemeente-zijn nog beter mogen maken. 
 
Moni en Leen de Ronde, tel.: 06-28302624 
 
 

Actie Kerkbalans 2023 
Van zaterdag 14 januari tot zaterdag 28 januari is weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans. 
In die periode worden de enveloppen thuisbezorgd 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 en-
veloppen worden dus niet bij u opgehaald. 
 
Meeleven met elkaar 
Verjaardagen 
Op 8 januari wordt mevrouw Van Noorden-Slabbekoorn, Pasteurstraat 17A, 90 jaar. En op 11 januari 
wordt de heer A.D. de Munck, Langeviele 41, 85 jaar.  
Wij wensen hen beiden een fijne verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe. 
Giften (contant ontvangen) 
Voor de bloemendienst: via Janny van Nieuwenhuizen € 10, via Lina Burgel € 10, via Riet van Stel € 5 
en via Annie Sinke € 10. Voor de kerk: via Annie Sinke € 20 en via Lina Burgel € 20. 
Voor de collecte in de kerstnachtdienst (het werk van Els van Teijlingen): via Inge Breedijk € 10, via 
Lina Burgel € 30 en via Leen de Ronde € 20 (waarvan € 10,- voor E. van Teijlingen). 
Voor de Diaconie: via Marie Kriekaard € 5 en via Flip Meijaard € 5. 
 

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

http://www.zingenindekerk.nl/agenda
http://www.zingenindekerk.nl/agenda

