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NIEUW

DOE-KALENDER OP DE ACHTERZIJDE →

Avondmaalscatechese
Alle leeftijden zijn in onze kerk welkom aan
het Avondmaal. Zit je op de basisschool, dan is
het fijn om op een eigen manier te ontdekken
wat we eigenlijk vieren met het Avondmaal.

ZWO-PROJECT

NIEUW

Hulp aan straatkinderen in Colombia

Kliederkerk april 2018,
Kruiskerk Roosendaal

Dit doen we op zaterdagmiddag 2 februari van
14:00 uur tot 16:00 uur voor we op zondag het
Avondmaal vieren in de kerk. We gaan dan ook
het brood maken voor de viering op zondag.
Voor alle kinderen van groep 3 tot en met 8
in het jeugdhonk van de Kruiskerk.
Contactpersonen:
Désirée Roovers en Tonja Nortier
droovers@kroevendonk.nl, tel. 0165-563257

Jeugdwerkersuitje

NIEUW

Veel vrijwilligers zetten zich in voor het jeugdwerk. Deze
middag is bedoeld als bedankje en voor de teamspirit.
Een uitdagend programma is in voorbereiding!
Voor alle jeugdwerkers op zondag 24 februari
van 13:30 uur tot 18:00 uur.
Contactpersoon: Marian van Putten
marianvanputten@msn.com, tel. 06-51222204

D

it is de Doe-Krant. In deze krant vind je informatie over activiteiten van de Kruiskerk. Vanzelfsprekend ben je van harte welkom
om mee te doen. Op onze website, www.pgrkruiskerk.nl vind je de
digitale versie van de Doe-Krant en nog veel meer informatie.
Doe je mee?

Kampweekend

NIEUW

Hou jij van zingen?

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad
Medellín groeien op in slechte tot zeer slechte
omstandigheden. Het leven in de krottenwijken
biedt nauwelijks toekomstperspectief. Veel kinderen komen uit gebroken gezinnen en wonen
in tehuizen. Ze hebben vaak geweld, armoede,
drugsoverlast en prostitutie meegemaakt en
hebben een laag zelfbeeld. Medellín heeft een
slechte naam opgebouwd als “drugshoofdstad”
van Colombia. De criminaliteit is hoog.
Dankzij Stichting Straatkinderen Medellín, partner
van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten
plaats om te voorkomen dat kinderen op straat
of in de criminaliteit belanden. Uitgangspunt van
de stichting is dat de kinderen veel kunnen leren
via activiteiten die ze graag doen. Daarom is er
een voetbalschool. Wekelijks volgen meer dan
200 kinderen daar trainingen. Een deel van de
kinderen speelt mee in competitiewedstrijden.
Andere activiteiten van de stichting zijn een
muziekgroep, een handwerkproject en een
straatkinderenkrant.

Het einde van het seizoen sluiten we ieder
jaar af met een geweldig hoogtepunt: het
kampweekend!
We zullen dit jaar weer naar het Kuijpershoefke
gaan in Loon op Zand. Daar kunnen we gebruik
maken van het bos, een grote speeltuin en een
groot speelveld.

Voices in Praise (VIP) is een zanggroep met meer
dan 30 enthousiaste zangers en zangeressen.
Inspiratie en uitstraling vinden we belangrijk en
alle optredens worden met veel plezier voorbereid en uitgevoerd. Ook zin om te zingen? Je
bent van harte welkom om eens te komen kijken
en/of mee te doen.

Voor iedereen van 6 tot 18 jaar
op 24, 25 en 26 mei.

Elke maandagavond (behalve in de schoolvakanties) in de Kruiskerk van 20.15 tot 21.45 uur.

De kinderen raken vaak al op jonge leeftijd
betrokken bij de activiteiten. Hun zelfvertrouwen
groeit en ze krijgen meer vertrouwen in de
mensen om hen heen. Ook leren ze beter te
communiceren, conflicten op te lossen en regels
te accepteren. Meedoen aan sport en spel is
bovendien een goede uitlaatklep voor frustraties
waar ze al jong mee rondlopen. Jongeren die een
opleiding volgen, krijgen bovendien begeleiding.
Doordat zij een vak leren, wordt de stap naar de
maatschappij kleiner en kunnen ze op zoek naar
een betaalde baan.

Contactpersoon: Marjolijn Krijnen
marjolijnkrijnen@kpnmail.nl, tel. 0165-546994

Contactpersoon: Ramon van Aken,
ra_aken@hotmail.com, tel. 06-13048744

Contactpersonen: Adri de Wijze en Ingrid Cauwels
zwo@pgrkruiskerk.nl, tel. 0165-546676

ZWO-activiteiten
Kliederkerk

•

Cantorij 2.18
Yep, het is gelukt: cantorij 2.18 is geboren! Zoals
met elke boreling is alles pril, nieuw en waggel
maar het loopt. We zijn nu met een mens of 10.
Chris beroert de toetsen. Ans zwaait. Eens in de
zoveel tijd ruimen we de hapjes en de wijn bij
iemand thuis op.

Kliederkerk is een leuke vorm van samen vieren. Jong en
oud ontdekken samen op een creatieve manier de betekenis van de Bijbelse verhalen voor ons dagelijks leven.
In de Kruiskerk op de zondag 14 april van 10.30 tot 12.00
uur en daarna samen eten.
Contactpersonen:
ds. Marjo den Bakker en Leane Compagne,
m.j.den.bakker@pgrkruiskerk.nl, tel. 06-22465129

Brugdienst

NIEUW

Voor kinderen en jongeren
rond de leeftijd van 4 jaar, 12
jaar of 18 jaar staan er grote
veranderingen te gebeuren.
Daar staan we in de Brugdienst
op zondag 30 juni bij stil.
Op verschillende manieren en momenten
besteden we in de dienst aandacht aan de
overstap van 4-jarigen, 12-jarigen en 18-jarigen.
Deze zetten we in het licht van God die steeds
met ons meegaat op onze levensreis.
Contactpersoon: ds. Marjo den Bakker
m.j.den.bakker@pgrkruiskerk.nl, tel. 06-22465129

We zingen liederen uit
het ‘nieuwe’ liedboek.
Elke maand en een week
of wat werken we mee
aan een kerkdienst. We
oefenen op dinsdagavond van 19 tot 20 uur.
Natúúrlijk valt er nog veel meer over de cantorij
2.18 te vertellen: neem contact op met André
of Marjo. Nog handiger is om gewoon een keer
te komen op zo’n dinsdagavond. Als je mee wilt
doen, dan is het natuurlijk handig dat je kunt
zingen maar belangrijk is dat je er veel plezier in
hebt.

•
•
•

•
•
•
•

Activiteit “Heel de Kruiskerk bakt”:
zondag 27-01-2019 na het koffiedrinken na de
kerkdienst tot ca. 15:00 uur.
Werelddiaconaatzondag zo. 03-02-2019
Pannenkoeken eten en bordspelletjesavond
op zaterdag 23 februari 2019: vanaf 15:00 –
22:00 uur).
Zondag 24-03-2019 na de kerkdienst:
Informatie over het ZWO-jaarproject door
Ingrid Cauwels met lunch en muziek: na het
koffiedrinken na de kerkdienst tot ca. 15:00
uur.
Paasbrunch: zondag 21 april 2019:
Na de kerkdienst tot ca. 15:00 uur.
“Versierde cake na de kerkdienst”
op zondag 12 mei na de kerkdienst
Fietssponsortocht “Lopend Vuurtje”:
zaterdag 8 juni 2019
vanaf 09:00 – 18:00 uur.
BBQ: zaterdag 29 juni 2019
vanaf 14:00 – 20:00 uur.

Elke dinsdagavond van zeven tot acht in de
Kruiskerk.

Kerk-school-gezinsdienst

Contactpersonen:
ds. Marjo den Bakker tel. 06-22465129 en
ds. André van den Bor, tel. 06-53672710,
pastores@pgrkruiskerk.nl

Een bijzondere dienst, die wordt voorbereid met leerkrachten van de Kroevendonk (de Protestants Christelijke
Basisschool in Roosendaal).

Palmpasen stokken

NIEUW

Op zondag 14 april is het Palmpasen. Met Palm-pasen
denken we aan de intocht van Jezus, die op een ezeltje
Jeruzalem binnen reed.
De zaterdagmiddag voor Palmpasen maken we met de
kinderen van de groepen 1 t/m 6 Palm-pasenstokken. Wil
jij ook een Palmpasenstok maken samen met je vader of
moeder, opa of oma? We maken er met elkaar een leuke
knutselmiddag van.
Op zaterdag 13 april van 14:00 uur
tot 15:30 uur in de Kruiskerk.
Contactpersoon: Tonja Nortier
s.dommanschet@home.nl
tel. 0165-563792

Ook tijdens de kerkdienst zelf doen leerkrachten en leerlingen mee. De kinderen van de basisschoolleeftijd kunnen
allemaal mee doen in deze dienst. Een belevenis voor jong
en oud!
Op zondag 24 maart om 10:00 uur.

OVERHOOP
Catechisatie bestaat al zo’n 2000 jaar maar
dat wil niet zeggen dat we de boel niet ‘ns een
keertje overhoop kunnen gooien. Immers, als
Jezus iets heeft gedaan dan dat!
Het komende seizoen komen we 12 keer bij
elkaar: 6 keer voor 1 januari en zo’n 6 keer daarna. De eerste keer maken we niet alleen kennis
met elkaar, maar bespreken ook waar we het met
elkaar over willen hebben. Voor jongeren van
12-16 jaar mét hun ouder(s) om 19.00 uur in de
Kruiskerk. Voor data, zie Doe-Kalender
Contactpersoon: ds. André van den Bor,
tel. 06-53672710, a.van.den.bor@pgrkruiskerk.nl

Sirkelslag kids
Sirkelslag Young is de spannendste online wedstrijd voor jeugd die er is. Met een live uitzending
spelen we rond het thema ‘Een nieuw begin’.
Op vrijdagavond 1 februari gaan we ervoor,
samen met honderden jongeren in heel
Nederland. 0m 19.30 uur in het jeugdhonk van
de Kruiskerk.
Contactpersoon: Eric Oostdijck,
tel. 0165-391399, famejoostdijck@ziggo.nl

Ben je ziek of kan je, of iemand uit
jouw omgeving, wel een bezoekje
gebruiken? Laat het ons s.v.p. weten.
Centrum, Kalsdonk, Burgerhout en Langdonk:
Jan van Blanken tel. 0165-566922
Kortendijk en Kroeven
Wim Schot tel. 0165-532840
Tolberg en Westrand en de buitengebieden
Tiny Dekker tel. 0165-553997
Pastoraal team
pastoraleraad@pgrkruiskerk.nl

Postbus 3212, 4700 GE Roosendaal
 info@pgrkruiskerk.nl

NIEUW

Contactpersoon: Désirée Roovers
droovers@kroevendonk.nl, tel. 0165-563257

Elke zondag tijdens de
viering is er oppasdienst
en Kindernevendienst.
Kom je ook?

St. Lucasplein 1, 4703 HX Roosendaal
 (0165) 557479
Zie voor meer informatie en alle contactgegevens:

www.pgrkruiskerk.nl

 Jongerendienst

 COJA

Begrijp jij alles wat er in de kerk of in het
dagelijks leven gebeurt? Daar gaat het dus over
in de Jongerendienst.
Voor iedereen die op de middelbare school zit,
elke eerste en derde zondag van de maand,
vanaf 10:00 uur in het Jeugdhonk.

Elk jaar behandelen wij een studie geënt op de
Bijbel. We lezen de studie met elkaar, stellen
vragen die de studie aanreikt en hoe wij dat
kunnen interpreteren in ons persoonlijk dagelijks
leven. Eens in de drie weken komen we bij elkaar.

Contactpersoon: Sandra Goudswaard,
jeugdraad@pgrkruiskerk.nl

Contactpersoon: Lies Neecke,
liesneecke@home.nl, tel. 0165-530033

FEBRUARI

 EAT & MEET 12+
We eten samen, doen
vaak een spel en daarna
is er tijd om te kletsen,
hangen, tafeltennissen,
darten, kaarten, …
Voor iedereen die op
de middelbare school
zit, eens per maand op
vrijdagavond om 18.30
uur in het Jeugdhonk.
Contactpersonen: Ad en
Miranda Boelhouwers,
aj.boelhouwers@kpnmail.nl,

tel. 0165-393170

 PITSTOP
Bij Pitstop beginnen
we met het aansteken
van de Pitstop-kaars.
Je mag ook een eigen
kaarsje aansteken, voor
iemand die wat licht kan
gebruiken. We bidden,
lezen een Bijbelverhaal
en knutselen en spelen
samen. Voor kinderen uit
de groepen 3 t/m 8 van de
basisschool.
Op zaterdag 22 september
en 24 november om 14.00
uur in de Kruiskerk.
Contactpersoon:
Eric Oostdijck,
famejoostdijck@ziggo.nl,
tel. 0165-391399
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 Kerkdienst, viering Heilig avondmaal
3.  WERELDDIACONAATSZONDAG
 Jongerendienst

Van museumbezoek,
lezingen tot een
bezoek aan een
mooie tuin. We
gaan op stap en
beleven samen
mooie momenten.
Eens in de maand op
woensdagmorgen,
voor iedereen vanaf
een jaar of 50.
Contactpersoon:
Arie Hofland,
anhofland@ziggo.nl,
tel.0165-559646
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We werken met de
boekjes van de Bijbelstudieserie ‘Jezus in het
Johannesevangelie’ en
leggen in onze gesprekken de relatie tussen
geloof en dat wat ons
dagelijks bezig houdt.
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In de Bijbelgespreksgroep
staat het woord van God
centraal. We gebruiken
daarbij een boekje van het
Evangelisch Werkverband.
Ook is er ruimte voor
elkaars verhaal. Voor iedereen, eens per maand op
vrijdagavond.
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DI 26.  Soos “onder ons”
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WO 22.  Koffiemorgen 50+
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Contactpersoon:
Henny Bubberman,

5.  Taize viering

ZA 20.  Stille zaterdag Paaswake
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VR 22.  Kring Kortendijk  Eat & Meet 12+
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We zingen, bidden en
lezen uit de Bijbel. Aan
de hand van een boekje,
wisselen we met elkaar
van gedachten.

6.

MA

VR 19.  Goede vrijdag

e
ZO 24.  Kerkdienst, 3 zondag 40-dagentijd, Schoolkerk-gezinsdienst  ZWO-info jaarproject

JUNI
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DE ROOS

Hoe gaan we in ons
dagelijks leven om met
het geloof? Eens in de
drie weken vanaf 19:30
uur komen we bij elkaar.

Contactpersonen: Margriet Zeeman- Zwaan,
c.zeeman2@kpnplanet.nl, tel. 0165-534810

DO 21.

Contactpersoon:
Anneke Haalboom,
annekehaalboom@live.nl,
tel. 06-42095849

MA 29.  Mystieke tekstlezing
DI 30.  Soos “onder ons”

 SOOS “ONDER

ONS”

Elke dinsdagmorgen vanaf 09.00 uur in de
Kruiskerk. De soos is er speciaal voor oudere
gemeenteleden en andere belangstellenden.

 Wandelgroep

Contactpersoon: Paula van Dis,
pvannoordenne@hotmail.com, tel. 06-20249423

We komen meestal op de derde vrijdag van de maand
van 9.30 tot 11.45 uur samen.

DO 18.  Witte donderdag  Excursie The Passion

e
ZO 31.  Kerkdienst, 4 zondag 40-dagentijd
 Jongerendienst

Met de wandelgroep lopen we (een gedeelte)
één van de Lange Afstands Wandelspaden. Dit
jaar de GR 5 in Vlaanderen. Per keer 20 tot 25 km.
We genieten van de omgeving en van elkaars
gezelschap. We wandelen eens per maand op
een zaterdag. Houd je van wandelen, meld je aan.

Een gesprekskring voor vrouwen onder leiding van ds. Marjo den
Bakker. Aan het begin van het seizoen overleggen we met welk
thema we aan de slag gaan.

WO 20.  Koffiemorgen 50+  Overhoop

ZA 23.
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 Kring Kortendijk

 JEUGD Jongerendienst • Pitstop • Overhoop • Eat&Meet 12+ • Sirkelslag
 ONTMOETEN Koffiemorgen 50+ • Soos ‘Onder ons’ • Eetclub • Wandelgroep
• Soepmaaltijd • koor-VIP  HUISKRINGEN De Bijbelgesprekgroep • COJA
• In de Roos • Kring Kortendijk • DE groeigroep  LEREN Cantorij 2.18
 ZENDING, WERELDDIACONAAT & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
 SPIRIT www.spiritroosendaal.nl  ZIN IN GELOVEN www.ziningeloven.nl
 KERKDIENSTEN

4.

ZA 23.  ZWO-pannenkoeken eten en bordspelletjesavond  pitstop

 KOFFIEMORGEN 50+
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 Eetclub
Zit je meestal alleen aan tafel, maar vind je het gezelliger om met anderen te eten, kom dan naar de
Eetclub. Het is leuk en lekker. Het is eigenlijk een avondje uit. Iedereen is van harte welkom. Eenmaal
per maand in de Kruiskerk, meestal op de eerste vrijdag van de maand. Interesse? Informeer of er een
plekje vrij is.
Contactpersoon: Carin de Korte, cdekorte.1@kpnmail.nl, tel. 0165-548250

We starten o.a. met sjoelen. Om 10.00 uur
drinken we koffie en spreken over wat ons bezig
houdt. Daarna worden er verschillende spelletjes
gespeeld. Eenmaal per jaar gaan we dineren.
Contactpersoon: Cécilia van den Berg,
soos@pgrkruiskerk.nl, Tel. 0165-544525

 Soepmaaltijden
De Raad van Kerken Roosendaal organiseert in de 40-dagentijd sobere
vegetarische soepmaaltijden georganiseerd. Zo bereiden we ons voor
op Pasen. Dat wat je bespaart, mag je als financiële bijdrage doen voor
Oikocredit. Iedereen is van harte welkom op maandagavonden in de
40-dagentijd in de Kruiskerk.
Contactpersoon: Anke Hamelink,
dekker.hamelink@home.nl, tel. 0165-553997

