
Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen 
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 14 juni, Gezinsdienst 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Mattheus 9:35 -10:15 
 
Zondag 21 juni,  Gezinsdienst 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Mattheus 10:16-33 
 
Zondag 28 juni, Gezinsdienst 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Mattheus 10:34-42 
 
Collectedoelen in deze periode:  

− dorpskerken (14 juni) 

− het werk van Stichting Vluchteling in het noorden van Kameroen (extra collectedoel voor 2020) 

− Kerk in Actie: Werelddiaconaat (21 juni)  

− hulpmiddelen voor de eredienst (28 juni) 

− de kerk: kerkrentmeesters PG Kruiningen 
 
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. 
 
Drie gezinsdiensten op rij... 
Voor de komende zondagen 14, 21 en 28 juni kunnen we als gemeente weer samenkomen. 
Maar het aantal blijft nog beperkt tot 30 kerkgangers, plus 
zij die in de uitvoering van de dienst een taak hebben. We 
hebben daarom besloten om voor deze diensten vooral 
onze gezinnen met jonge en opgroeiende kinderen uit te 
nodigen. En hun reacties zijn positief. 
Met vooral kinderen en gezinnen in de dienst, ontkomen we 
er natuurlijk niet aan om ook het karakter van de dienst 
enigszins aan te passen. Op rij gaan we dus drie 
gezinsdiensten vieren, 
waarbij er voor de allerjongsten ook oppas in de consistorie 
van de kerk is. 
Het thema van deze diensten wordt de zogenaamde 
uitzendrede van Jezus volgens Mattheus 10. 
Dit sluit mooi aan bij de tijd die volgt op het Pinksterfeest. In 
de kracht van de Heilige Geest worden de leerlingen van 
Jezus uitgezonden. De blijde boodschap vraagt ook om hun 
inzet en deelname. 
Voor de oogst van de Heer zijn er medewerkers nodig....,nog 
altijd. Behalve de gezinnen die nu naar de kerk komen, 
blijven de diensten natuurlijk uitgezonden worden via 
www.kerkomroep.nl en youtube. Het appèl van het  
evangelie mag ons allemaal raken.  
 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/


Niet zingen, maar wat wel....? 
Om het zekere voor het onzekere te nemen, wordt het kerken tot nu toe dringend ontraden om  
diensten te houden waarin samenzang plaats vindt. Dat is een stevige inperking. Want als gemeente 
samenkomen zonder dat ons lied voor de Heer klinkt, dat kan toch eigenlijk niet. Zijn we niet als 
gemeente geroepen om de lofzang gaande te houden...? 
Terwijl we dit als een groot gemis ervaren, is het misschien goed om ons te realiseren, wat nog wel 
mogelijk is. We kunnen de muziek van liederen ten gehore brengen, via het orgel of de installatie. 
We kunnen de teksten meelezen, misschien wel met des te meer aandacht laten resoneren in het 
hart...We kunnen wellicht zonder stemgeluid toch in lichaamstaal uitdrukking geven aan de beleving 
van een lied. Soms kan een periode van onthouding iets ook juist weer extra waardevol maken. We 
zingen dus nog even niet...of eigenlijk ook wel, maar dan met niet uitgesproken stemmen...En we 
verlangen des te meer naar het moment dat we weer vrij zijn om met hart en ziel...en stem te zingen.  
 
Herstart gebedsgroep: 17 juni 
Noodgedwongen door het corona-virus zijn we als gebedsgroep een poos niet samengekomen. 
Nu lijkt de kust weer redelijk veilig. En natuurlijk voelen we ook de behoefte om elkaar te ontmoeten 
en te bemoedigen. Daarom willen we nog voor de vakantietijd begint een herstart geven aan het 
bidden voor en met elkaar. De eerste keer dat we samenkomen zal dan zijn op woensdagavond 17 
juni, aanvang 19.15 uur in Rond-inn. Ook nieuwe bidders (of toehoorders) van harte welkom. 
De tweede bijeenkomst zal ws. weer in de gebruikelijke even week plaats vinden op wo. 8 juli.  
 

Met harte hartelijke groet, ds Leen de Ronde, tel. 202278, of 06-28302624; ronde@solcon.nl 
 
Agenda 
Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige crisissituatie in 
Nederland, kan doorgaan.  
 

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

 
Met vriendelijke groet, 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kruiningen 
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