
Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen 
 
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube. Gezien de recente maatregelen van 
de Rijksoverheid om de besmettingen met het coronavirus opnieuw een halt toe te roepen, geniet 
dat onze voorkeur. 
 
Zondag 25 oktober:  Online-dienst  
Met medewerking van de Muziek-zanggroep? 
Lezingen: Mattheus 22:34 – 46 en Jesaja 54: 1-10 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
De collecten zijn voor Salcha Zorg in Kruiningen en voor de kerk. 
 
Zondag 1 november:  Online-dienst 
Lezing: Mattheus 23   
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
De collecten zijn voor Kerk in Actie: Najaarszending 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. 
 
Bij de Diensten 

Zondag 25 oktober – wordt de tijd verzet. Het uur dat we in het voorjaar ingele-
verd hebben, krijgen we dit weekend weer terug. Extra goed uitgerust kunnen we 
dan weer via www.kerkomroept.nl  of het YouTube-kanaal van de PG Kruiningen 
de uitzending van de kerkdienst volgen. De planning is dat aan deze dienst ook de 
muziek-zanggroep haar medewerking geeft. Of dit –vanwege corona etc. – door 
kan gaan, is op dit moment van schrijven nog niet duidelijk. U zult het merken. 
Het thema voor de dienst zal in elk geval zijn: Liefde blijft geboden! Want wat er 
ook allemaal veranderd is en nog zál veranderen, dit éne blijft! 

Zondag 1 november – In de katholieke traditie van de kerk staat 1 nov. bekend als Allerheiligen. Voor 
Protestanten is met name de voorafgaande dag belangrijk: 31 oktober als gedenkdag van de Refor-
matie/ Hervorming, omdat Maarten Luther op die datum van het jaar 1517 zijn stellingen tot hervor-
ming van de Kerk openbaar maakte. Toch staan die twee – Allerheiligen en Hervorming -  niet los van 
elkaar.  Dat laat zich bijv. goed aflezen aan de lezing uit Mattheus 23. Hier vinden we het spiegel-
beeld van de zaligsprekingen uit Mattheus 5. Want in dit hoofdstuk neemt Jezus het instituut gods-
dienst en haar leiders op de korrel. Daar kunnen we ons als vrije mensen natuurlijk gemakkelijk aan 
onttrekken. Maar het is de vraag of dit verstandig is. Want wellicht kan Jezus’ kritiek ook voor ons 
nog altijd heilzaam zijn.  
 
Collecte 25 oktober 
De diaconale collecte is deze zondag voor Salcha Zorg.  Salcha Zorg is vijf jaar geleden opgericht en 
heeft de beschikking over een woning in Kruiningen. Salcha Zorg biedt dagbesteding aan voor een 
ieder die daar behoefte aan heeft, dus zowel voor mensen met een verstandelijke beperking als ook 
voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking. Wij bevelen dit collectedoel van harte bij u 
aan! 
 
De Diaconie 
 
Ds. Dierx neemt afscheid van Waarde 
Vanwege het beroep dat de Hervormde Gemeente van ’s Gravendeel op ds Dierx heeft uitgebracht, 
en ook door hem aanvaard is, zal hij en zijn echtgenote Zuid Beveland gaan verlaten. Op zondag 1 nov. 
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2020 zal de afscheidsdienst in Waarde zijn. Ook vanuit Kruiningen willen we ds Dierx bedanken voor 
zijn inzet en beschikbaarheid, met name in de laatste vacatureperiode. Als consulent heeft hij mij toen 
ook bevestigd aan de PG Kruiningen. Een betrouwbare  en zorgzame collega zien we nu node vertrek-
ken, maar bovenal willen we Stefan en Paula zegen en vreugde toewensen bij deze nieuwe stap in hun 
leven. 
 
Ds. Leen de Ronde 
 
Ambtsdragers gezocht! 
Voor het komende jaar zijn we nog steeds op zoek naar een pastoraal ouderling en een kerkrentmees-
ter. Wanneer u interesse heeft of informatie zou willen over de openstaande vacatures kunt u contact 
opnemen met ds. Leen de Ronde voor de vacature van pastoraal ouderling of met Cees Bouwman 
(tel.: 381 988) voor de vacature van kerkrentmeester. Ook kunt u namen aandragen van gemeentele-
den. Met u hopen hoopt de kerkenraad van harte dat de vacatures kunnen worden ingevuld. 
 
Wim Huissen, voorzitter 
  
Kom jij bij het beamerteam? 
Voor de uitzending van de kerkdiensten en het presenteren van de ondersteunende beelden op de 
beamer zijn er in elke dienst twee 'regisseurs' nodig. Dit wordt gedaan door een groepje vrijwilligers 
op basis van een rooster. Dit groepje kan echter wel wat nieuwe mensen gebruiken. 
Als je dit interessant of leuk lijkt, meldt je dan aan! Voor meer informatie of direct aanmelden, kun je 
terecht bij René van den Berge, e-mailadres: renevdberge@hetnet.nl.   
 
Schoonmaken kerkgebouw: za. 31 okt. 
Het is alweer even geleden dat de Johanneskerk een grote schoonmaakbeurt heeft gehad. Het kos-
tersechtpaar wil dit oppakken en wel op zaterdagmorgen 31 oktober a.s. Ze willen dit graag samen 
met een aantal vrijwilligers doen.  
Om er zicht op te houden hoeveel mensen er komen helpen, wordt gevraagd om een berichtje te 
sturen of even te bellen, via tel.: 06-5105 0172. We starten rond de klok van 09.00 uur! 
Een ieder die mee wil helpen alvast bedankt! 
 
Met een vriendelijk groet, Anneke& Frank Dominicus 
 
Schoonmaak Rond-Inn 
Voor het schoonmaken van het gebouw Rond-Inn zijn we op zoek naar één of meer vrijwilligers, die 
dat periodiek willen doen. Per schoonmaakbeurt krijg je een vergoeding. Voor aanmelden of meer 
informatie kun je met contact opnemen met Nanda en/of Corrie, tel.: 06-5720 9176. 
 
Agenda 
Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige crisissituatie in Ne-
derland, 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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