
 
Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen 
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 21 februari  
Losmaking en bevestiging 
Lezing: Marc. 1:9-14 en I Kor. 15:30-32 en 56-58 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
De collecten zijn voor hospice Het Clarahofje en voor de kerk. 
 
Zondag 28 februari  
10.00 uur: mevrouw ds. B. van Ginhoven 
De collecten zijn voor Missionair werk in Nederland 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. 
 
Wisseling van de wacht 
Op zondag 21 febr. 2021, de eerste van de Veertigdagentijd, moeten we afscheid nemen van Martin 
Jobse, die als toegevoegd kerkrentmeester de financiële administratie van onze gemeente behartigd 
heeft. Gedurende zes jaren heeft hij zijn schouders onder deze taak gezet, dit ondanks een aantal fy-
sieke handicaps, die de uitvoering voor hem aanzienlijk verzwaard hebben. Met dank en respect voor 
zijn volharding daarin, kan hij nu het stokje doorgeven aan zijn opvolger Piet de Graaf, Hugo de Groot-
straat 2. Evenals Martin zal ook Piet gesteld worden in de bediening van toegevoegd kerkrentmeester. 
Dit betekent in deze situatie, dat zij geen ambtsdrager zijn, dus geen verantwoordelijkheid dragen voor 
het vervullen van de kerkdiensten en het gehele beleid van de gemeente, maar wel dat zij volwaardig 
deel uit maken van het college van kerkrentmeesters en hun deeltaak onder opzicht van de kerkenraad 
vervullen. Daarom wordt zowel van deze komende als ook de gaande rentmeester de gelofte van ge-
heimhouding gevraagd. Alle dingen van persoonlijke en vertrouwelijke aard (en daar behoren financi-
ele zaken ook zeker toe) zijn én blijven bij hen dus veilig en geborgd.  
We hopen dat u ook onze nieuwe rentmeester dit vertrouwen wilt geven. 
 
Bij de diensten 
Dit jaar is vanaf woensdag 17 februari de Veertigda-
gentijd begonnen. De tijd waarin we ons richten en 
voorbereiden op het middelpunt van ons christelijk 
geloof: Passie en Pasen. Want als Jezus – als Lam 
Gods – het kruislijden op zich neemt, tot bewijs en 
verkondiging aan deze wereld van Gods onvoorwaar-
delijke liefde, en als juist dit lijden en sterven met 
nieuw leven bekroond wordt, dan bevinden we ons 
inderdaad in het kloppend geloofshart van heel de 
kerk. Om hiervan de draagwijdte enigszins te besef-
fen, zullen we die tijd van veertigdagen nog hard no-
dig hebben. 
Zondag 21 febr. horen we het evangelie uit Marcus 1:9-14, naast lezingen uit Daniel 6 en I Korintiërs 
15. Dan gaat het over beproeving. Hoe kunnen we het in vertrouwen op God vol houden, terwijl ons 
leven en heel deze aarde zo enorm bedreigd worden? Van Jezus wordt gezegd dat hij in de woestijn 
tussen de wilde dieren was, én dat engelen hem dienen. Dit mag ook ons moed tot volharding geven.  
Zondag 28 febr. is de lezing volgens het rooster uit Marcus 9:2-13. We bevinden ons met Jezus en zijn 
leerlingen dan op een hoge berg, met een ervaring die de glorie van Pasen al even laat oplichten. 

Het Lam Gods, Francisco de Zurbarán, 1635-40 

http://www.kerkomroep.nl/


 
Veertigdagen-kalender 
Bij dit nummer van Kerkelijk Leven ontvangt u als lid van de Protestantse Gemeente Kruiningen ook 
nog iets anders, nl. de zgn. Veertigdagenkalender, Ik ben er voor jou..!   
Een uitgave van het landelijk kerkverband van de PKN, in samenwerking met de redactie van het toe-
rustingsblad ‘Petrus’ en ‘Kerk in Actie’, als organisator van diaconale projecten. In deze kalender tref-
fen dus samen waar deze tijd zich in het bijzonder toe leent: bezinning en praktische inzet, het hart en 
de hand. Voor elke dag is er een kort meditatief stukje ter overdenking vanuit een Bijbelwoord, en 
voor elke week is er een goed uitvoerbare praktische suggestie. Ook de moeite waard om andere ge-
zinsleden, - ook kinderen bijv. – bij te betrekken. En dan kom je op deze kalender ook nog allerlei 
andere verrassingen tegen, in de vorm van foto’s, gedichten en ook leuke keukenrecepten. 
Door de komende weken deze kalender bij de hand te houden, worden we ons sterker bewust van 
onze geloofsweg naar Passie en Pasen. Ook al kunnen we elkaar momenteel moeilijk ontmoeten, 
deze kalender verbindt ons toch met andere gelovigen en met onze Heer… van dag tot dag. Aanbevo-
len! 
 
Met hartelijke groet van uw predikant, Leen de Ronde 
 
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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