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Voorwoord

Voorwoord
Voor u ligt de gemeentegids van de Protestantse Gemeente Roosendaal.
Anders dan in de vorige editie vindt u in deze gemeentegids ook veel informatie
over de organisatie, oecumenische samenwerking en diensten en faciliteiten
rondom onze vieringen. Veel van die informatie stond voorheen in het
programmaboekje. Omdat deze informatie voor langere tijd hetzelfde blijft en het
niet specifiek gaat om ons activiteitenprogramma hebben we er voor gekozen om
dit in de gemeentegids op te nemen. Hierdoor is de gemeentegids een nog
completer naslagwerk geworden.
Naast de gemeentegids verschijnt jaarlijks ook de Doe-Krant. Daarin vindt u
vooral informatie over onze activiteiten. Die zijn vaak seizoensgebonden.
In de gemeentegids op onze website vindt u geen namen en (e-mail)adressen.
Bent u lid, dan kunt u de papierenversie, waarin die informatie wel staat, bij de
ledenadministratie opvragen.
Deze versie is een geactualiseerde uitgave van de gemeentegids die in
september 2017 is verschenen. Hebt u wijzigingen of aanvullingen, geef deze dan
per e-mail door aan: ledenadministratie@pgrkruiskerk.nl.

Redactie gemeentegids
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Kerkgebouw en kerkelijk centrum

Kerkgebouw en kerkelijk centrum
Kruiskerk
Kerk en kerkelijk centrum zijn beiden te vinden in de Kruiskerk, St. Lucasplein 1,
4703 HX Roosendaal, ℡ (0165) 557 479, website: www.pgrkruiskerk.nl.

Correspondentieadres
Protestantse Gemeente Roosendaal
Postbus 3212
4700 GE Roosendaal
 info@pgrkruiskerk.nl
Reservering en verhuur
Cees Pot
℡ 0165 546 029
 verhuur@pgrkruiskerk.nl
Beheerders en kosters
Kees Jacobse
℡ 0165 543 141
 koster@pgrkruiskerk.nl
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Kerkenraad, colleges en werkgroepen
Kerkenraad, colleges en werkgroepen
Kerkenraad en colleges
De Protestantse Gemeente Roosendaal (PGR) maakt deel uit van de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De kerkenraad is verantwoordelijk voor
het beleid van de PGR. Veel taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn
overgedragen aan één van de colleges. Dat zijn de pastorale raad (pastorale
ouderlingen), de diaconie, de jeugdraad en het college van kerkrentmeesters.
Daarnaast zijn er nog vele vrijwilligers actief in werkgroepen en commissies. Een
groot aantal van die werkgroepen en commissies vindt u in deze gemeentegids.
Het moderamen is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bereidt
de kerkenraadsvergaderingen voor. In het moderamen zitten vertegenwoordigers
van de colleges en predikanten.
Samenstelling moderamen
Voorzitter
Scriba
Predikanten
Diaconie
Jeugdraad
Pastorale raad
College van kerkrentmeesters

Nic Rijnbende
Arie van Rijn
Ds. Marjo den Bakker en André van den Bor
Dirk Sjoerdsma
Désirée Roovers
Nic Rijnbende
Marcel Roos

U kunt voor het moderamen en de kerkenraad contact opnemen met de scriba
van onze gemeente:
Protestantse Gemeente Roosendaal
Arie van Rijn
Postbus 3212
4700 GE Roosendaal
℡ 0165 549 354
 kerkenraad@pgrkruiskerk.nl
Predikanten
Ds. Marjo den Bakker
Achterhakkers 122
3311 JA Dordrecht
℡ 06 22465129
 m.j.den.bakker@pgrkruiskerk.nl

Ds. André van den Bor
Eiberberg 1
4708 EL Roosendaal
℡ 06 53672710
 a.van.den.bor@pgrkruiskerk.nl
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Pastorale raad
Omzien naar elkaar, binnen en buiten de kerk, is een taak van de hele gemeente.
Ouderlingen, wijkcoördinatoren en wijkcontactpersonen hebben daarbij een
centrale rol. Misschien heeft u behoefte aan bezoek van iemand van de kerk of
wilt u om andere redenen contact met iemand van de pastorale raad. U mag
natuurlijk of een e-mail sturen aan:  pastoraleraad@pgrkruiskerk.nl
Contactpersonen:
Ds. Marjo den Bakker
Ds. André van den Bor
℡ 078 61 39 338
℡ 06 53672710
 m.j.den.bakker@pgrkruiskerk.nl
 a.van.den.bor@pgrkruiskerk.nl
Jan van Blanken (ouderling)
℡ 0165 566 922
 bjvanblanken@planet.nl

Tiny Dekker (ouderling)
℡ 0165 553 997
 dekker.hamelink@home.nl

Wim Schot (ouderling)
℡ 0165 532 840
 wim.schot@ziggo.nl
Diaconie
De diaconie is verantwoordelijk voor alle hulp aan hen die dat in en buiten onze
gemeente nodig hebben. Dat kan om materiële hulpverlening gaan, maar ook om
het begeleiden naar hulp door andere instanties.
Diaconie betekent het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen
die dat nodig hebben. Dit beschouwt de diaconie als één van de belangrijkste
taken.
De motivatie tot hulpverlening is duidelijk in de Kerkorde omschreven. Het gaat
om barmhartigheid: je mag/moet je hart laten spreken.
Bij structurele schulden is intensieve professionele hulpverlening en begeleiding
noodzakelijk. Wanneer mensen te maken hebben met een structureel financieel
gebrek heeft dit vaak een negatieve invloed op de gehele gezinssituatie. Hoe
werkt dat nu in de praktijk?
In principe kan iedereen binnen de PGR, maar ook binnen de burgerlijke
gemeente Roosendaal ongeacht kerk of levensbeschouwing bij de diaconie
terecht voor hulpaanvragen. Het kan gaan om hulp bij incidentele, maar ook bij
structurele zaken. Daarnaast kan het gaan om materiële en om immateriële hulp.
Bij materiële hulp kan men denken aan voedsel of huisraad, bij immateriële hulp
aan o.a. behoefte aan loketbegeleiding of een gesprekspartner. Ook kunnen er
problemen van psychische aard worden geconstateerd. Voor de behandeling van
hulpaanvragen heeft de diaconie een “Protocol hulpaanvragen” opgesteld.
Bovendien gaat het om de waardigheid van de hulpvragers: deze moet zoveel
mogelijk in stand gehouden worden. Begeleiding en zorg zijn gedurende het hele
proces van diaconale hulp nodig.
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De diaconie kan deze belangrijke taak slechts goed vervullen wanneer alle
gemeenteleden hierbij behulpzaam zijn. Kent u een persoon waarvan u denkt dat
hij/zij in aanmerking komt voor hulp, schroom dan niet de belanghebbende te
wijzen op de mogelijkheid dat de diaconie zou kunnen helpen.
Contactpersonen:
Dirk Sjoerdsma (voorzitter)
℡ 06 250 18 794
 d.g.sjoerdsma@kpnmail.nl
Paula van Dis - van Noordenne
℡ 0031 323 633 54
 pvannoordenne@hotmail.com
ZWO-commissie
De afkorting ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking.
De ZWO-commissie probeert de gemeenteleden meer bewust te laten zijn van de
wereldwijde opdracht van de kerk.
Als activiteiten houdt ZWO inzamelingsacties en themabijeenkomsten met inzet
van gemeenteleden, organiseert het mede de Werelddiaconaatzondagen en
organiseert acties voor ZWO projecten.
Elk kerkelijk seizoen hebben we weer een nieuw ZWO-jaarproject.
De ZWO-commissie is een werkgroep van de diaconie en bestaat uit 7 à 8
personen, waarvan 1 diaken, die fungeert als “linking pin” naar de diaconie. De
functie van penningmeester wordt uitgevoerd door de penningmeester van de
diaconie.
Contactpersonen:
Adri de Wijze (voorzitter)
Ingrid Cauwels (secretaris)
℡ 06 519 19 696
℡ 0165 546 676
 zwo@pgrkruiskerk.nl
zwo@pgrkruiskerk.nl
Jeugdraad
De jeugdraad organiseert het jeugdwerk in onze gemeente. Zij stuurt het
jeugdwerk aan en vertegenwoordigt de jeugd in moderamen en kerkenraad.
De jeugdraad bestaat uit een predikant, jeugdouderlingen en -diakenen.
De jeugdouderlingen maken eveneens deel uit van de pastorale raad en de
jeugddiakenen van de diaconie. Zo is ons jeugdwerk goed verankerd in alle
geledingen van onze gemeente en neemt zij deel aan alle aspecten van
gemeente-zijn. In het programmaboekje vindt u een aparte katern over alle
activiteiten van het jeugdwerk. Daarnaast brengt zij elk jaar een speciale
activiteitenkalender uit.
Contactpersoon:
Désirée Roovers (jeugdouderling)
℡ 0165 563 257
 jeugdraad@pgrkruiskerk.nl
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College van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters zorgt in opdracht van de kerkenraad voor alle
vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente. In de praktijk komt dat
neer op alle materiële zaken zoals: het beheer van de gebouwen, het financiële
beheer (met uitzondering van diaconale taken), de leden- en bijdragen-en
abonnementenadministratie, automatisering, personeelszaken en alle overige
middelen die de gemeente nodig heeft.
Contactpersonen:
Jaap Buscop (secretaris)
Joke Spoorendonk (ledenadministratie)
℡ 0165 549 572
℡ 0165 549 343
 cvk@pgrkruiskerk.nl
 ledenadministratie@pgrkruiskerk.nl
Ben van Kempen
(bijdragenadministratie)
℡ 0165 553 026
 bijdragenadmin@pgrkruiskerk.nl

Johan Henken (penningmeester)
℡ 0165 556 631
 penningmeester@pgrkruiskerk.nl

Verhuur van ruimtes
De ruimtes in de Kruiskerk zijn, m.u.v. de kerkzaal, beschikbaar voor
gemeenteleden t.b.v. (familie)feesten of andere bijeenkomsten. In beperkte mate
verhuren we de ruimtes ook aan derden, maar niet voor feesten. Voor derden
worden andere tarieven gehanteerd en de inzet van een beheerder in rekening
gebracht. Activiteiten van de PGR hebben altijd voorrang (vergaderingen,
activiteiten jeugd etc.) op activiteiten van gemeenteleden of derden.
De ruimtes zijn in principe beschikbaar van 09.00 – 23.00 uur.
Voor de verhuur wordt een gebruikersovereenkomst opgesteld. De Kruiskerk is
ook beschikbaar voor trouw- en uitvaartdiensten.
Contactpersoon:
Cees Pot
℡ 0165 546 029
 verhuur@pgrkruiskerk.nl
Beheerders
Beheerders zijn onmisbaar bij het beheer van de kerk op de doordeweekse
dagen. Elke week weer leveren zij op de achtergrond hun bijdrage aan een goed
verloop van de activiteiten in de Kruiskerk. Bij toerbeurt wordt dit nu door vier
vrijwilligers ingevuld.
Contactpersoon:
Kees Jacobse
℡ 0165 543 141
 keesmien.jacobse@kpnmail.nl
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Kosters
Kosters zijn onmisbaar bij de (zondagse) vieringen. In elke dienst leveren zij op
de achtergrond hun bijdrage aan een goed van verloop van de erediensten. Op
dit moment zijn er vier vrijwilligers die om de beurt dienst hebben.
Contactpersoon:
Kees Jacobse
℡ 0165 543 141
 koster@pgrkruiskerk.nl
Schoonmaak
Er zijn twee schoonmaakploegen, één ploeg werkt de eerste maandag van de
maand en de andere ploeg op de derde donderdag van de maand.
De werkzaamheden beginnen om negen uur en duren tot max. twaalf uur en er is
een koffie/thee pauze. Zij kunnen nog steeds hulp gebruiken!
Contactpersonen:
Alie Dekkers
Kees Jacobse
℡ 0165 341 646
℡ 0165 543 141
 molendijk2006.1@kpnmail.nl
 keesmien.jacobse@kpnmail.nl
Expositie in de vergaderzalen
Kunstenaars en amateur-kunstenaars krijgen de gelegenheid hun werk te
vertonen in de vergaderzalen van de Kruiskerk. De exposities zijn heel
afwisselend van abstract tot heel realistisch, van aquarel, acryl, olieverf tot
collages. Ook fototentoonstellingen, creatief met stof, patchwork en borduurwerk
hebben aandacht gekregen in de zalen van de Kruiskerk. In overleg met de
kunstenaars wordt bekeken wat en hoe het schilderwerk geëxposeerd kan
worden. Soms kan een thema aanleiding zijn voor het tentoongestelde werk. Het
is steeds weer een uitdaging om werken op elkaar af te stemmen of juist als
contrast naast elkaar tentoon te stellen. Drie keer per jaar wordt er een nieuwe
expositie samengesteld. De expositie is te bezichtigen na de kerkdiensten en
tijdens activiteiten van de gemeente. Op verzoek is ook een individuele
groepsbezichtiging mogelijk.
Mocht u interesse hebben om zelf te exposeren of in de aankoop van een
schilderij, dan kunt u contact opnemen met onderstaand contactpersoon. Ook als
u geïnteresseerd bent om mee te denken, te helpen, te zoeken of te schrijven
over de expositie en ons wilt inspireren nodigen we u uit om contact op te nemen.
Contactpersoon:
Janny Reitsma
℡ 0165 549 724
 gert.reitsma@planet.nl
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Communicatie
De berichtgeving van de PGR, binnen de gemeente en naar buiten toe, wordt
gecoördineerd door de werkgroep communicatie. Gemeenteleden worden
geïnformeerd via het kerkblad Oikos, de wekelijkse Zondagsbrief, de website
(www.pgrkruiskerk.nl) en Facebook (zie facebook.com/KruiskerkPGR en speciaal
voor de jeugd facebook.com/ProviderKruiskerkRoosendaal). Gemeenteleden van
wie het e-mailadres bekend is, worden ook per e-mail geïnformeerd. Bij
bijzondere evenementen of projecten, worden uitnodigingen of informatie
persoonlijk of via de post bezorgd. De werkgroep zorgt ook voor persberichten.
Contactpersoon:
Nic Rijnbende
℡ 06 396 61 978
 communicatie@pgrkruiskerk.nl
Facebook
Op de Facebookpagina’s worden bijzondere diensten en activiteiten
aangekondigd en kijken we op de activiteiten terug.
Contactpersoon:
Carla Boelhouwers
℡ 06 204 06 868
 cj.boelhouwers@kpnmail.nl
Oikos
Oikos is ons kerkblad en wordt negen keer per jaar uitgegeven. Het bevat o.a.
informatie over de kerkdiensten, berichten vanuit de pastorieën, actuele
informatie vanuit de verschillende colleges en berichtgeving over activiteiten
binnen de gemeente. De inleverdata voor kopij staan achterin de Oikos.
Contactpersonen:
Jaap Buscop (redactie)
Arend de Lange (bezorging)
℡ 0165 549 572
℡ 06 224 61586
 oikos@pgrkruiskerk.nl
 bezorgingoikos@pgrkruiskerk.nl
Website
Op de website vindt u vooral nieuws, aankondigingen en verslagen van
activiteiten. Via de website zijn de diensten te beluisteren en vindt u ook de
zondagsbrief, het kerkblad, een overzicht van de kerkdiensten en nog veel meer.
Contactpersoon:
Cor Koevoets
 website@pgrkruiskerk.nl
Zondagsbrief
De wekelijkse zondagsbrief geeft informatie over de liturgie van die zondag, de
collectedoeleinden en de activiteiten voor de komende week.
Kopij inleveren voor donderdagavond 19.00 uur.
Contactpersoon:
Arie Hofland
℡ 06 130 48744
 zondagsbrief@pgrkruiskerk.nl
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Oecumene
Raad van Kerken
De Raad van Kerken Roosendaal zet zich in het bevorderen van de
betrokkenheid van kerken en kerkgemeenschappen op elkaar en de
instandhouding en uitbreiding van de oecumene in Roosendaal. Belangrijk
uitgangspunt in de werking van de Raad is het respect voor de eigen identiteit en
geloofsbeleving van de deelnemende kerken en kerkgemeenschappen. Van
daaruit bevordert zij de oecumenische dialoog tussen kerken,
kerkgemeenschappen en gelovigen in Roosendaal.
Daarnaast zet de Raad van Kerken zich in voor ontmoeting en gesprek met
andere godsdiensten. Ook organiseert zij gezamenlijke activiteiten zoals:
- een Pinksternoveen op de avonden tussen Hemelvaartsdag en de
zaterdag voor Pinksteren
- soepmaaltijden
De Raad van Kerken Roosendaal wordt gevormd door leden (christelijke kerken /
kerkgemeenschappen) die vanuit de eigen gelovige visie betrokkenheid en
samenwerking met andere kerken en kerkgemeenschappen zoeken, en die zich
in bovenstaande uitgangspunten herkennen. Aan de Raad van Kerken
Roosendaal nemen op dit moment (mei 2017) deel: Protestantse Gemeente
Roosendaal, Sint Norbertusparochie, Evangelische Gemeenschap Roosendaal.
Contactpersoon:
Dirk Sjoerdsma
℡ 06 250 18 794
 d.g.sjoerdsma@kpnmail.nl
Zin in geloven
Zin in geloven is een samenwerkingsverband van de Sint Norbertus Parochie in
Roosendaal en de Protestantse Gemeente Roosendaal. Zin in geloven biedt een
verdiepend programma over geloof. Twee keer per jaar wordt een
programma samengesteld met het aanbod voor het komende half jaar. De inhoud
van dit programma is te vinden op de website: www.ziningeloven.nl, in het
kerkblad Oikos en in de zondagsbrief.
Contactpersoon:
Namens de PGR
Els Ettes
Vacature
℡ 0165 534 667 of 06 447 92 502
 ziningeloven@sint-norbertusparochie.nl

11

Oecumene
Spirit in Roosendaal
‘Spirit in Roosendaal’ beoogt activiteiten omtrent spiritualiteit en zingeving te
verzamelen en te organiseren in en om Roosendaal. Het is een initiatief van de
Sint Norbertus Parochie, de communiteit van de zusters Franciscanessen van
Mariadal en de Protestantse Gemeente Roosendaal.
Website: www.spiritinroosendaal.nl
Contactpersonen:
Namens de PGR
Marjeet Verbeek
Ariënne van Baalen
℡ 06 159 55 443
℡ 0165 563 848
 spiritinroosendaal@gmail.com
 arretjenof@kpnmail.nl
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Onderwijs
Protestants Christelijk Onderwijs en Peuterspeelzaal
School : “De Kroevendonk”
Directeur: T. Dekker, p/a. De Kroevendonk
Langdonk 39, 4707 TG Roosendaal,
 info@kroevendonk.nl
℡ 0165 541 809
“De Kroevendonk” is de enige protestants-christelijke
school in Roosendaal en gaat uit van de Stichting voor
Protestants Christelijk Onderwijs (SPCO). De protestants
christelijke identiteit uit zich in het vak godsdienst, het
vieren van christelijke feesten en vooral ook in de manier waarop we op school
met elkaar en met de schepping omgaan.
De teamleden van de school laten zich hierbij leiden door de Bijbel, Gods Woord.
Fundamenteel uitgangspunt van ons onderwijs is dat ieder mens uniek is en dat
wij ieder kind zo stimuleren dat het zijn eigen mogelijkheden leert kennen en dat
wat het kan zo goed mogelijk probeert te doen. Acceptatie van de ander en zijn
mogelijkheden is hierbij vanzelfsprekend. Op grond van de protestants christelijke
basis proberen wij een omgeving te scheppen waarin iedereen zich veilig en
geborgen voelt, een plek waar ieder tot zijn of haar recht komt. De school
hanteert als motto: “Geloven in ontwikkeling, Altijd!”. Uw kind is van harte welkom.
Voor meer informatie gelieve u contact op te nemen met Teun Dekker (directeur).
De Kroevendonk maakt deel uit van integraal kindcentrum (ikc) De Kroevendonk.
In dit centrum wordt samengewerkt met kinderdagverblijf Dotjes die de
dagopvang en buitenschoolse opvang verzorgt. Ook maakt stichting Wij Samen
onderdeel uit van het ikc. Stichting Wij Samen verzorgt de opvang van kinderen
met een meervoudige beperking.
Peutergroep De Kroevendonk is op dezelfde tijden als de onderbouw van de
basisschool open. In deze groep wordt vanuit dezelfde identiteit en visie gewerkt
als op de basisschool. Spelen, leren en ontwikkelen van 2 tot 12 jaar doe je dus
op “De Kroevendonk”. Voor informatie over deze peutergroep kunt u contact
opnemen met Elna Wattel of Helene Noordhuizen.
Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs (SPCO)
De Kroevendonk (basisschool en peutergroep) vallen onder de bovengenoemde
stichting. Er is een Raad van Toezicht die onder leiding staat van mevrouw C.C.
Kerkhof-Mos. De directeur van De Kroevendonk is tevens bestuurder van de
stichting.
Informatie over de stichting en de school is ook te vinden op www.kroevendonk.nl
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Informatie rondom de kerkdiensten
Muziek
Samen zingen is een mooie manier om het geloof te vieren. Niet voor niets wordt
er wel gezegd dat zingen dubbel bidden is. De PGR heeft een aantal organisten
die bij toerbeurt de erediensten begeleiden. Contactpersoon is Chris van den
Berg, ℡ 0165 302 280. Daarnaast zijn er diverse koren die met regelmaat hun
medewerking aan de erediensten verlenen. Tijdens de erediensten en andere
gelegenheden is er zeker ook ruimte voor het inzetten van uw of jouw muzikale
talenten. Steek deze niet onder stoelen of banken, laat het weten aan Chris van
den Berg of één van onze predikanten.
Liturgisch bloemschikken
Liturgische schikkingen sluiten aan bij de bijbel-teksten van de zondagen in de
40 dagentijd (lijdenstijd) en Pasen en in de tijd van advent en kerst.
Kleuren - vormen en materiaal hebben een betekenis.
Iets om naar te kijken
van te genieten en om
geïnspireerd te raken.
Zondag voleinding (de zondag voorafgaand aan advent) is de eerste zondag
waarin een liturgische schikking te zien is.
Wilt u meer weten of meewerken, neem dan contact op met Elly van Maanen,
℡ 0165 550 829
Oppasdienst
Elke zondag is er voor de allerkleinsten tot 4 jaar opvang in de kapel. Onder
toezicht kunnen de kleintjes zich vermaken met allerlei speelgoed, voor de
allerkleinsten zijn er bedjes en boxen beschikbaar. De oppasdienst is open vanaf
9.45 uur (zie ook bij jeugd).
Kindernevendienst
In elke kerkdienst heeft de voorganger een kort gesprek met de kinderen. Daarna
is er, op nagenoeg elke zondag, kindernevendienst voor de kinderen van de
basisschool groepen 1 t/m 8.
Jongerendienst
Deze activiteit is bestemd voor jongeren die naar de middelbare school gaan. Er
is jongerendienst op elke eerste en derde zondagmorgen van de maand, met
uitzondering van juli en augustus. De jongerendienst vindt plaats tijdens de
kerkdienst op zondagmorgen in het jeugdhonk van de Kruiskerk.
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Informatie rondom de kerkdiensten
Beamer in de eredienst
In onze gemeente wordt ten behoeve van de eredienst gebruik gemaakt van een
beamer. De presentaties worden verzorgd door leden van de beamercommissie.
Op basis van de door de voorganger aangeleverde liturgie stellen zij bij toerbeurt
een presentatie samen waarin de liederen, Bijbelteksten, foto’s, video’s en
mededelingen geprojecteerd worden op de achterwand van het liturgisch
centrum. Regelmatig wordt de beamercommissie gevraagd om ook tijdens
speciale kerkdiensten, zoals een huwelijk of uitvaart, de beamerpresentatie te
verzorgen.
Enthousiasme, professionaliteit en toewijding zijn iedere dienst weer zichtbaar.
Contactpersonen:
Jan Harteveld (voorzitter)
Wim Beukema (secretaris)
℡ 0165 558 620
℡ 0165 302 259
 beamer@pgrkruiskerk.nl
 beamer@pgrkruiskerk.nl
Welkom heten
Voor iedere dienst wordt u hartelijk welkom geheten door twee vrijwilligers. Zij
wensen u een goede dienst toe en, indien nodig, maken zij gasten wegwijs in de
Kruiskerk.
Op een plankje rechts naast de ingang vindt u een exemplaar van de
Zondagsbrief. Op sommige zondagen, op hoogtijdagen of bij bijzondere
gelegenheden, is er ook een gedrukte liturgie beschikbaar. Die vindt u dan op
dezelfde plaats als de Zondagsbrief.
De liturgie wordt elke zondag in de kerkzaal op de muur geprojecteerd, dus in
principe heeft u geen liedboek of Bijbel nodig. Als u deze toch wilt gebruiken, kunt
u een exemplaar vinden direct na de kapstokken links.
Op dit moment bestaat de groep vrijwilligers uit vijftien personen, die elk
gemiddeld zeven à acht keer per jaar bij de deur staan om u te verwelkomen.
Mocht u geïnteresseerd zijn in deze activiteit, die u in de gelegenheid stelt om
met vele mensen een kort of langer praatje te maken, neemt u dan contact op
met ondergetekende.
Contactpersoon:
Mariëlla Verheij
℡ 0165 398 700
 mverheijcalbo@home.nl
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Informatie rondom de kerkdiensten
Meeluisteren via www.kerkomroep.nl en CD-dienst
Voor gemeenteleden die de kerkdiensten voor kortere of langere tijd niet
persoonlijk kunnen bezoeken, maar toch de dienst graag willen meebeleven,
bestaat de mogelijkheid om de kerkdienst, via kerkomroep.nl live te beluisteren.
Het is ook mogelijk, via dezelfde website of met behulp van een CD, achteraf een
de dienst terug te horen.
Kijk voor het (live) beluisteren op onze website: www.pgrkruiskerk.nl of via de
website: www.kerkomroep.nl. Heeft u vragen, neem dan contact op met de
onderstaande contactpersoon.
Geeft u de voorkeur aan een CD. Dan kunt u zich hiervoor bij de onderstaande
contactpersoon opgeven. U krijgt de CD dan elke zondag thuisbezorgd.
Contactpersoon CD:
Contactpersoon Kerkomroep.nl:
Harm Wildeman
Arie Vreugdenhil
℡ (0165) 556 381
℡ (0165) 554 101
 h.wildeman@hccnet.nl
 arie.vreugde@hetnet.nl
Autodienst
Wie slecht ter been is of anderszins niet in staat is om op eigen gelegenheid de
kerk te bereiken, kan gebruik maken van de autodienst.
Contactpersoon:
Janny Dekker – Poot
℡ 0165 570 307
 autodienst@pgrkruiskerk.nl
Bloemendienst
In de wekelijkse eredienst staan er altijd bloemen op het liturgisch centrum. Deze
bloemen, gaan na de dienst als groet van de gemeente naar een gemeentelid.
Het kan gaan om een felicitatie, bijvoorbeeld bij een huwelijksjubileum of, als
bemoediging bij ziekte of andere omstandigheden.
Een groep vrijwilligers koopt de bloemen en bezorgt die na de dienst op het
aangekondigde adres.
Contactpersoon:
Ria van de Vreede
℡ 0165 542 717
 riavdvreede@home.nl
Koffiedienst
Elke zondag is er na afloop van de eredienst gelegenheid om met elkaar koffie
en/of thee te drinken. Een groep vrijwilligers zorgt iedere zondag dat de koffie en
thee klaarstaan.
Contactpersonen:
Wil Buscop
℡ 0165 549 572
 jbuscop@hetnet.nl
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Speciale diensten
Doopdienst
Wilt u uw kind(eren) laten dopen, of wilt u zelf gedoopt worden, neem dan contact
op met de predikant. In overleg stellen we dan een datum voor de doopdienst
vast. Aan elke doopdienst gaan twee doopgesprekken vooraf. Doopouders
ontmoeten de predikant, de ouderling van dienst en wanneer er meerdere
dopelingen zijn, ook de andere doopouders. Tijdens deze twee gesprekken
spreken we over de betekenis van de doop. Ook bereiden we samen de
doopdienst voor. Voor volwassenen gaat de doop samen met belijdenis doen.
Trouwdienst
Het is voor bruidsparen mogelijk hun huwelijk kerkelijk te laten inzegenen in een
trouwdienst. Bruidsparen die hun huwelijk kerkelijk willen laten zegenen, wordt
verzocht zich zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk acht weken van tevoren, te
melden bij de predikant. Het is mogelijk dat twee mensen van hetzelfde geslacht
hun duurzame levensverbintenis binnen de PGR laten zegenen. Voorwaarde
daarbij is dat één van beide partners lid is van de PGR.
Rouw- en afscheidsdiensten
Na het overlijden van een gemeentelid is het mogelijk, voorafgaand aan de
begrafenis of crematie, een dienst te houden. De nabestaanden kunnen daarvoor
contact opnemen met de predikant om in overleg datum, tijd en plaats van de
dienst vast te stellen.
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Gedenkwand, stiltehoek, boekentafel en -uitleen
Gedenkwand
In 2014 hebben we in de Kruiskerk de gedenkwand in gebruik genomen.
De gedenkwand is bedoeld om overleden gemeenteleden te gedenken. Op een
plaatje worden naam, geboorte- en overlijdensdatum opgenomen. Uiteraard in
overleg met de nabestaanden. In principe blijven de namen gedurende drie jaren
op de wand zichtbaar.
U kunt de gedenkwand vinden achterin de kerkzaal, naast de Stiltehoek. Wilt u
gebruik maken van deze mogelijkheid, dan kunt u dit regelen in overleg met de
predikant.
Stiltehoek
Als men de kerkzaal binnenkomt ziet men aan het einde van de galerij, naast de
Gedenkwand, de Stiltehoek. Het geeft de bezoekers de kans zich in stilte te
bezinnen op eigen leven en een bezinning op de ander.
Bezinning heeft vaak behoefte aan een uiterlijk teken. Er staat een
kaarsenstandaard. Men kan een kaarsje aansteken. Ook ligt er een Bijbel die de
mogelijkheid geeft de tekst open te leggen van het gedeelte uit de Bijbel dat op
dat moment het meeste aanspreekt. Men kan ook een gedachte in een gereed
liggend boek schrijven.
Boekentafel en -uitleen
Na iedere dienst is er de mogelijkheid om bij onze boekentafel christelijke lectuur
in te kijken en aan te schaffen. De vrijwilligsters van de boekentafel helpen u
graag een goede keuze te maken. Als u dat wenst, kan het gekochte boek ook
ingepakt worden.
Wij proberen een brede variatie aan boeken en cd’s op voorraad te hebben. Het
is ook mogelijk om boeken voor u te bestellen. Ruim voor de feestdagen zijn er
boeken en cd’s te koop gericht op het betreffende feest.
Zoekt u een leuk cadeau voor een kind, jongere of volwassene of wilt u iets
aanschaffen voor uw eigen boekenkast? U bent van harte welkom bij onze
boekentafel!
Bij de boeken uitleen kunt u voor het symbolische bedrag van 1 euro een boek
lenen, voor 3 weken. Dit zijn verschillende christelijke boeken, romans en thrillers.
Van het uitleengeld wordt de collectie regelmatig aangevuld.
Contactpersoon:
Carla Boelhouwers
℡ 06 204 06 868
 cj.boelhouwers@kpnmail.nl
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