
Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen 
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 5 juli, besloten dienst, alleen digitaal 
10.00 uur: de heer Slabbekoorn uit Goes 
De collecten zijn voor Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat en voor de kerk. 
 
Zondag 12 juli:  openbare eredienst 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Afscheid en losmaking van ambtsdragers 
Lezingen: Jesaja 55:6-13  en Mattheus 13: 1-9 en 18-23 
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40 
Kindernevendienst: Ilona 
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056 
Collecten tijdens de dienst:  

− voor Algemeen onderhoud gebouwen 

− voor het werk van Stichting Vluchteling in het noorden van Kameroen 
Collecte aan de uitgang: voor de kerk 
 
Zondag 19 juli:  openbare eredienst 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Viering: Heilig Avondmaal 
Lezingen: Jesaja 40:21-31 en Mattheus 11:25-30  
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40 
Kindernevendienst: Démaral 
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056 
De collecten zijn voor diverse hulpmiddelen voor de eredienst 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. 
 
Welkom allemaal... vanaf zondag 12 juli 
Vanaf zondag 12 juli willen we iedereen weer van harte uitnodigen om onze zondagse erediensten bij 
te wonen in de Kruiningse Johanneskerk. Onze kerkruimte is voldoende groot om aan al onze 
kerkgangers plaats te bieden en daarbij ook de 1,5 meter  regel in acht te nemen.  Mensen van het- 
zelfde gezin kunnen gewoon naast elkaar plaats nemen. Met name de banken van de zijbeuken zijn 
voor hen geschikt. 
Met hardop zingen moeten we nog voorzichtig zijn. Een zanggroep van vier personen zal samen met 
de organist de liederen ten gehore brengen.  Alle andere aanwezige kerkgangers zingen mee in stilte, 
maar niet minder van harte natuurlijk.  
Ook kan er in de wandelkerk nog geen koffie-ontmoeting plaats vinden.  Misschien dat we – bij mooi 
weer – een keer kunnen experimenteren met koffie te drinken buiten de kerk.   
 
Bij de diensten. 
We hebben wat mij betreft een mooie serie van drie opéénvolgende Gezinsdiensten achter de rug, 
op 14, 21 en 28 juni. De opkomst van onze jonge gezinnen, maximaal 30 personen, was goed....en 
ook van anderen heb ik goede reacties gehad op de ´speelse elementen´ in deze diensten. Al 
realiseer ik me, dat er ook een groep kerkgangers zal zijn, voor wie deze vorm zó níet hoeft.  
Ik zou zeggen: Laat het ons maar weten...., daar wordt iedereen wijzer van. Zonder dat dit al in de 
kerkenraad besloten is, overweeg ik om na de zomervakanties elke maand een dergelijke Gezins-
dienst aan te bieden, in samenwerking met kinderen, jongeren en wellicht ook andere groepen. 

http://www.kerkomroep.nl/


Zondag 12 juli zal Elly v.d. Berge haar ouderlingschap gaan beëindigen. Gedurende vijf jaren heeft zij 
onze gemeente met name in het pastorale werk gediend. En dit heeft zij steeds met veel trouw en 
inzet gedaan. Nu wil zij in haar vrijwilligersactiviteiten de bakens graag nog een keer verzetten. 
Samen met Michel Dek als toegevoegd kerkrentmeester zal Elly in de dienst van 12 juni uit haar ambt 
losgemaakt worden, en willen we hen van harte bedanken en zegen toewensen. 
Zondag 19 juli, willen we als gemeente weer het Heilig Avondmaal vieren.  Nu we als gemeente weer 
samen kunnen komen, mag behalve de verkondiging van het Woord ook de sacramenten weer 
gevierd gaan worden. Dit zal nog wel in een enigszins aangepast vorm gebeuren. Het moderamen wil 
de kerkenraad voorstellen het Avondmaal in de vorm van een lopende viering te houden. 
Als voorganger verheug mij u weer in de kerk te kunnen ontmoeten. Dat is vast ook wederzijds. 
  
Oproep ter invulling vacatures kerkenraad 
Voor het kerkenwerk in onze gemeente zijn wij op zoek naar een drietal enthousiaste en betrokken 
gemeenteleden om ons te komen versterken. Concreet zijn er vacatures voor een pastoraal 
ouderling, een kerkrentmeester en ook de Diaconie kan wel wat versterking gebruiken. Ben je 
geïnteresseerd en wil je weten wat ouderling of kerkrentmeester zijn, inhoudt, voel je dan vrij om 
een kerkenraadslid aan te spreken en te vragen om een toelichting.  
Ook suggesties  en voordrachten voor de invulling van deze vacatures zijn van harte welkom. 
 
Wim Huissen, voorzitter 
 
Picknick op zondagmorgen 5 juli en Facebook-pagina 
Voordat de vakantieperiode aanbreekt houden we ter afsluiting van 
het seizoen nog een zondagse picknick met alle kinderen en hun 
ouders en wie er ook bij wil zijn. 
Aansluitend op de dienst gaan we zondagmorgen 5 juli naar het terrein 
tegenover camping ´De Inkel`. Graag zelf ook iets te eten en te drinken 
meenemen...dat we dan natuurlijk eerlijk onder elkaar kunnen 
verdelen. Een bal of een ander buitenspel kan ook leuk zijn. 
Meer informatie vindt u ook op de nieuwe facebookpagina van Johanneskerk Kruiningen. 
Deze kan natuurlijk ook voor andere berichten of nieuwtjes gebruikt worden. 
Meldt u zich even voor opgave bij: keetie.verschoore@gmail.com of telefonisch: 06-36523076  
 
Verhuizing 
Ongeveer ten tijde dat dit nummer van Kerkelijk Leven bezorgd wordt, zal ons gemeentelid Leny 
Arrebout-de Koeijer, Henry Dunantstraat 14,  Kruiningen als woonplaats gaan verlaten. Zij heeft een 
seniorenwoning in Kapelle toegewezen gekregen aan de C.D. Vreekestraat 21. We wensen Leny 
sterkte toe met de verhuizing en een goede thuiskomst in Kapelle. Haar telefoonnummer blijft: 06-16 
02 73 25. 
 
Muzikaal verzoekprogramma 11 juli 
Op zaterdag 11 juli aanstaande, aanvang 19.00 uur, willen we u graag nog een keer een muzikaal 
verzoekprogramma aanbieden vanuit de Johanneskerk. Het orgel zal bespeelt worden door een van 
onze vaste organisten, Tim Adriaanse, en ook zal Mariëlle Janse enkele liederen meespelen op de 
panfluit. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via kerkomroep en YouTube. 
U mag tot en met woensdag 8 juli verzoeknummers opgeven bij onderstaande contactpersonen: 

− Marijn Heiboer, tel.: 06-30 04 88 40,  e-mailadres: mhheiboer@zeelandnet.nl; 

− ds. Leen de Ronde, e-mailadres: ronde@solcon.nl.  
De verzoeknummers kunnen allerlei zijn, voor u zelf of voor iemand anders, Psalmen, gezangen of 
een lied van vroeger dat u wellicht op school hebt geleerd. Wij hopen dat er weer veel verzoeken 
binnen mogen komen en dat u mag genieten, gesteund en getroost mag worden door mooie muziek. 
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Veel luisterplezier en een vriendelijke groet, 
Leen de Ronde en Marijn Heiboer 
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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