
Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen 
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 7 februari  
Lezing: II Kor. 6:1- 10 en Marcus 1:29-39 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40 
De collecten zijn voor Kerk in Actie: werelddiaconaat en voor de kerk. 
 
Zondag 14 februari  
10.00 uur: ds. A.A.S. ten Kate uit Bergen op Zoom 
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40 
De collecten zijn voor Kerk in Actie: noodhulp Ethiopië, voor het werk van Stichting Vluchteling in het 
noorden van Kameroen 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. 
 
Pasen al in het vizier 

De Veertigdagen van de lijdensweken of vastentijd ter inleiding op Passie en 
Pasen, zullen dit jaar beginnen op 17 februari, de zgn. Aswoensdag. Dat valt 
dus nog precies binnen het bestek van dit nummer van Kerkelijk Leven. Het 
carnaval zal dit jaar noodgedwongen aan de magere kant blijven. 
Maar in deze contreien wordt dat niet bijzonder gemist, elders meer. Maar ook 
in deze bijzondere tijd is Passie en Pasen (4 april) wel enige voorbereiding 
waard. Ik zal daar in het volgende nummer van KL nog iets meer over schrijven, 
maar vestig er nu alvast uw aandacht op. 

Iets anders is, dat er voorafgaande aan deze Veertigdagen al drie zondagen zijn, die door de kerk naar 
Pasen toegeteld worden. Deze zondagen sieren zich met de mooie namen van Septuagesima(70e ), 
Sexagesima (60e ) en Quinquagesima(50e ). Ook nu hebben we het vizier dus al op Pasen gericht. De 
evangelie-lezing voor zondag Sexagesima, 7 febr. sluit daar mooi op aan. Want in Marcus 1:29-39 
wordt de eerste dag uit het optreden van Jezus beschreven. Die eerste dag is ook al een echte Paasdag.   
 
Geboorte en uitgestelde Doop 
Op 18 november 2020 zijn Marco en Tessy Sinke -Hoven, wonend aan de Rijksweg 1B in Kruiningen, 
verblijd met de geboorte van hun dochtertje Kaylee Sinke. Van harte geluk en zegen met dit geschenk 
van nieuw leven! Het lag in de bedoeling dat aan Kaylee op zondag 31 januari de Heilige Doop bediend 
zou worden, als teken van Gods verbond met mensen. Maar vanwege alle beperkingen die nu gelden, 
hebben we besloten deze doop nog uit te stellen. De doop door het water heen, wijst ons op het 
geheim van het nieuwe leven door Christus. Als we deze tijd van afgesloten-zijn achter ons mogen 
laten, is er niets dat dit zo kernachtig uit kan beelden dan juist de doop. Als gemeente, en in het bij-
zonder voor Kaylee en haar ouders, zien we daar halsreikend naar uit. 
 
Adreswijziging 
Een adreswijziging werd door mij ontvangen van Marite Heiboer. Vanuit haar ouderlijk huis aan de 
Berghoekstraat 1 is zij verhuisd naar een zelfstandige stek: Voorhoute 34, 4416 BT Kruiningen. 
We wensen Marite alle goeds op dit nieuwe woonadres. 
 
Agenda 
Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige crisissituatie in Ne-
derland, kan doorgaan.  

http://www.kerkomroep.nl/
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