
Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen 
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 11 oktober:  Onlinedienst 
Viering: Heilig Avondmaal 
Lezing: Mattheus 22:1 - 14 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
De collecten:  Het Clarahofje (hospice in Goes), voor het werk van Stichting Vluchteling in het 
noorden van Kameroen en voor de kerk. 
 
Zondag 18 oktober:  Onlinedienst 
10.00 uur: mw. Ria Keijzer-Meeuwse uit Voorburg 
De collecten: Werelddiaconaat in het kader van Wereldvoedseldag 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. 
 
Diensten online en op papier 
De laatste berichten uit het overleg tussen de regering en de kerken lijken er op te wijzen, 
dat we voor de komende tijd weer aangewezen zijn op online-diensten. Dat is spijtig, anderzijds is 
het ook goed dat kerken geen uitzonderingspositie claimen. Het virus verspreidt zich net zo 
gemakkelijk in een kerk als in een theater of voetbalstadion. 
In het kerkgebouw zullen we elkaar dus voorlopig moeten missen, maar de verbinding blijft en ook 
de onmisbare voeding vanuit het evangelie. 
Ook de preekvoorbereiding via emailbijdragen van gemeenteleden wil ik weer opstarten.  Wie mee 
wil doen, laat het weten, dan stuur ik tevoren een werkvertaling toe van de lezing voor a.s. zondag. 
Wie niet in de gelegenheid is om de dienst vanuit de Johanneskerk online te volgen, mag mij ook 
altijd vragen om een papieren versie. Ik ben gewend om de preek  meestal helemaal uit te schrijven, 
dus is het ook een kleine moeite om daar nog een extra afdruk van te maken en in de bus te doen. 
Laat het mij alleen wel even weten als u daar prijs op stelt. 
Ook voor wie het later nog eens rustig door wil lezen, is dit altijd mogelijk. 
  
Zondag 11 okt:  viering Heilig Avondmaal 
Zondag 11 oktober willen we als gemeente weer het Heilig Avondmaal vieren. 
Vanwege de nieuwe maatregelen in de kerk dus slechts in beperkte kring. Maar door 
middel van de beeldverbinding kan u thuis ook de Maaltijd van de Heer meevieren. 
Zet dan wat brood en wijn (of welk sap u in huis hebt) tevoren klaar. Ook dit kan in 
geloof tot het gebroken en vergoten lichaam van onze Heer geheiligd zijn.  De lezing uit het evangelie 
voor deze zondag is bijzonder toepasselijk, nl. Mattheus 22:1 -14. 
Dit gedeelte vertelt Jezus’ gelijkenis over het koninklijke bruiloftsmaal, waartoe velen genodigd 
worden. De laatste woorden van dit gedeelte lijken die ruime nodiging echter weer ongedaan te 
maken. Want daar lezen we: Velen zijn de geroepenen, weinigen echter de uitverkorenen (Mat. 
22:14) Ook dit weerbarstige woord kunnen we niet ontwijken. Maar hoe moeten we het begrijpen? 
In de preek hoop ik hierover iets op te kunnen helderen. 
 
Verhuizingen 
Van gemeenteleden ontving ik een tweetal verhuisberichten binnen Kruiningen, waar ik u graag ook 
even deelgenoot van maak. 
In de maand augustus zijn Kees en Jannie Goudswaard van de Rijksweg 37 overgegaan naar het 
Clercqswegje 7.   4416 BN. Hun telefoon is nog altijd:  382585 
Ze zijn inmiddels al aardig gewend en maken het goed op hun nieuwe adres. 

http://www.kerkomroep.nl/


Op 19 okt. hoopt Maatje Dijke, een leven lang al wonend aan de Berghoekstraat 22B, zich gevestigd 
te hebben aan de Van Leeuwenhoeklaan 6, 4416 DR.  Ook zij blijft bereikbaar op haar huidige tel.nr. 
383391.  Alle kracht en ook enige lenigheid van geest bij deze overstap toegewenst. 
 
Dank en terugblik met Lied van Franciscus 
Dank aan alle kleine en grotere mensenkinderen die op zondag 4 oktober met hun dieren – in welke 
vorm dan ook – naar de kerk gekomen zijn. De kerk was even helemaal de ark van Noach!  
We hebben onze dienst toen afgesloten met Lied 742. Dit is een bewerking van het bekende 
Zonnelied van St. Franciscus, wiens sterven op deze datum immers aan de wieg staat van onze 
Werelddierendag. Om dit lied te zingen viel nog niet helemaal mee. Maar als bezinningstekst –zonder 
die lastige noten – is het ook de moeite waard:  
 

Wees geprezen, bron en schenker 

om uw lied in al wat leeft. 

Ik buig mijn hoofd en hef mijn handen 

met al wat adem heeft. 

 

Ik zing voor U en broeder zon, 

tevoorschijn tredend uit de nacht, 

luister van de nieuwe morgen, 

beeld van U, zo lang verwacht. 

 

Ik zing voor U en zuster maan 

en alle sterren om haar heen, 

voor broeder wind die alle wolken  

één voor één voorbij laat gaan. 

 

Ik zing voor U en zuster water, 

die de diepste dalen drenkt 

en stoere, sterke broeder vuur, 

die nachtenlang verlichting schenkt. 

 

Ik zing voor U en moeder aarde, 

die elk gewas een bodem geeft 

om zijn wortels uit te strekken, 

vruchtbaar land voor al wat leeft. 

 

Ik zing voor elk die draagt in vrede 

huiver, tranen, bloed en zweet. 

U zult hen kronen met nieuw leven 

omdat U geen mens vergeet. 

 

Ik zing voor U en zuster dood, 

die mij een leven lang omarmt. 

Zij zal mijn laatste adem dragen 

tot waar U bent en mij verwarmt. 



 

Wees geprezen, bron en schenker, 

om uw lied in al wat leeft. 

Ik buig mijn hoofd en hef mijn handen 

met al wat adem heeft. 

 

Bewerking: Maarten Das. NLb 742 

 
Jubileumconcert Evert van de Kamp 
Op zaterdag 17 oktober a.s. hoopt Evert van de Kamp een orgelconcert te geven ter ere van zijn 
zestigjarig jubileum als organist. Hij bespeelt dan het Van Vulpen-orgel in de Johanneskerk van 19.30 
uur tot 20.30 uur. Indien u dit concert wilt bijwonen, kunt u zich hiervoor op geven bij Marijn Heiboer 
(tel.: 06-30 04 88 40, e-mailadres: mhheiboer@zeelandnet.nl) of bij Evert van de Kamp (e-mailadres: 
evertvandekamp@online.nl). De toegang is gratis. Bij de uitgang is het mogelijk om een financiële 
bijdrage te geven ter bestrijding van de onkosten. Het concert is ook rechtstreeks of achteraf te 
beluisteren via www.kerkomroep.nl of via YouTube, Protestantse gemeente Kruiningen.  
Voor meer informatie over Evert van de Kamp verwijs ik u naar zijn website: 
www.evertvandekamp.nl 
 Veel luisterplezier en vriendelijke groet, 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 
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