
Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen 
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 24 januari  
Lezing: Marcus 1:14-20 en 10:28-31 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40 
De collecten zijn voor Missionair werk in Nederland en voor de kerk. 
 
Zondag 31 januari  
Lezing: Marcus 1:21-28 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40 
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. 
 
Bij de diensten: Marcus lezen 
In het verlengde van Jezus´ Epifanie (verschijning) lezen we 
de komende weken in onze diensten uit het eerste hoofd-
stuk van Marcus. Marcus is het kleinste en waarschijnlijk ook 
het eerst geschrevene van de vier evangeliën. Mattheus en 
Lucas hebben het als uitgangspunt genomen. Sommige uit-
leggers 
beschouwen Marcus daarom wel als ‘een nog primitief evan-
gelie´, die zijn verslag van Jezus´ woorden en daden aanbiedt 
zonder veel nadere doordenking of diepere bedoeling. Dit 
lijkt me echter een grote misvatting. Hoe compact en ́ direct´ 
(zijn stopwoordje) Marcus ook schrijft, in zijn verhaal ziet hij 
toch telkens ook de gemeente voor zich, die – door lijden en 
beproeving heen – haar weg zoekt in geloof. En het is boei-
end te merken, dat dit kortste evangelie van sommige verhalen juist meer details geeft dan de andere 
evangelisten. 
Zo worden we voor zondag 24 januari door een kleine – alleen bij Marcus te vinden – opmerking over 
de dagloners in de boot van vader Zebedeus aan het denken gezet over de vraag, wat voor ´de vissers 
van mensen´, die door Jezus geroepen worden, hun beloning zal zijn? Zie Marc. 1:14-20 
En voor zondag 31 januari vestigt Marcus onze aandacht op ´het luide geschreeuw´ van een mens met 
een onreine geest in de synagoge van Kapernaum. Wat kan dit te betekenen hebben? (Marc. 1:21-28) 
Niet alleen de duivel, ook de heilige Geest kan in de details zitten, zeker bij Marcus. 
  
Niet en wél zingen! 
Hoewel met pijn in het hart en wat mijzelf betreft nog niet geheel overtuigd van de noodzaak hiertoe, 
hebben we ook voor de diensten van de PG Kruiningen het besluit genomen voorlopig niet te zingen 
in onze diensten. Ook niet door een zanggroep. 
Hiermee sluiten we ons bij het dringende advies van het landelijk kerkverband van de PKN en de richt-
lijn van onze classis Delta. Het is een groot offer, want juist in het geloof staan we voor de opdracht 
‘de lofzang gaande te houden’. Maar gezien de omstandigheden met ook het nog besmettelijker virus 
van de Britse corona-variant in onze nabijheid, is dit voor kwetsbare mensen in onze omgeving wel het 
meest veilig. Terwijl het orgel de melodie speelt, wordt de tekst van een lied dus gelezen. Maar blijft u 

http://www.kerkomroep.nl/


in uw eigen thuisomgeving toch vooral wél zingen. Want wie zingt – zoals Willem Barnard zei – uit niet 
alleen, maar int daarmee ook het geloof!     
 
Herdenking van de ramp op 1 febr. 1953 
Terwijl we ons momenteel midden in de ramp van een pandemie (alleen in Nederland al ruim 13.000 
doden) bevinden, zal ook de herdenking van de watersnoodramp van 1 febr. 1953 in onze zwaar ge-
troffen gemeente Reimerswaal weer plaats vinden. Het éne leed mag immers niet tegen het andere 
weggestreept worden. En ook het gemis en de pijn van deze ramp is nog altijd onder ons. 
Maandag 1 februari zal de herdenking in de Johanneskerk van Kruiningen worden gehouden, met bij-
dragen van onze burgemeester, het herdenkingscomité, scholieren en enkele musici.  Ditmaal is het 
dus niet mogelijk de herdenking fysiek bij te wonen, maar via www.kerkomroep.nl of het YouTube-
kanaal van de PG Kruiningen zult u het programma goed kunnen volgen. Aanvang 19.00 uur.  
Ook is er op deze dag vanaf 12.00 uur gelegenheid bloemen bij het monument voor de kerk te leggen.  
 
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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