
Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen 
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 7 maart, 3e zondag Veertigdagen 
Lezing: Johannes 2:13 -22 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
De collecten zijn voor Kerk in Actie: zending in Libanon en voor de kerk. 
 
Woensdag 10 maart 
Biddag  (geen Gemeente-avond) 
19.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing:  
De collecte is voor de kerk. 
 
Zondag 14 maart, 4e zondag Veertigdagen 
Viering: Heilig Avondmaal 
Lezing: Johanns 6:1-15 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
De collecten zijn voor Kerk in Actie: Diaconaat (Nederland), voor het werk van Stichting Vluchteling in 
het noorden van Kameroen en voor de kerk. 
 
Zondag 21 maart, 5e zondag Veertigdagen 
Lezing: Johannes 11:54-12:11 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
De collecten zijn voor Kerk in Actie: voor het werelddiaconaat in Indonesië 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: lezen uit Johannes 
Drie zondagen op rij in het midden van de Veertigdagen, waarbij we afwij-
ken van de lezingen uit Marcus, en, zoals het oecumenisch rooster aangeeft, 
Johannes onze gids zal zijn. Wat bij Marcus maar éénmaal voorkomt, wordt 
door Johannes drievoudig herhaald: En het Pascha was nabij...! Je kan dus 
wel stellen, dat heel dit evangelieverhaal één voorbereiding op Passie en Pa-
sen is. Wat daarbij aan de orde komt is echter geen koekoek-één-zang. Uit 
Joh. 2 horen we hoe Jezus in actie komt om de tempel (eredienst) vrij te ma-
ken uit de macht van geld en commercie. Op zondag Laetare (Verheug je, 14 
mrt) krijgen we een voorproef op Pasen als Jezus aan een grote menigte brood en vis uitdeelt 
(Joh.6:1-15). Deze zondag vieren we ook het Heilig Avondmaal. De laatste aankondiging van Pascha 
(Joh.11:55) hangt samen met de opzet tot Jezus’ overlevering en veroordeling. Maar juist dit wordt – 
hoe donker dit raadsel ook is – door Johannes ook Jezus’ verheerlijking genoemd. Zo gaan we als ge-
meente onze weg in deze weken om steeds dichter bij het feest van Passie en Pasen te komen.  
 
Geen gemeente-avond op Biddag 
De reden laat zich raden, maar aankomende Biddag is er aansluitend geen gemeenteavond. Met u 
hoop ik van harte dat we na de zomer wel weer zonder belemmeringen als gemeente bij elkaar mo-
gen komen. Is dat het geval, dan houden we de eerstvolgende gemeenteavond na afloop van de 
dienst op de Dankdag. Via dit blad (of een bijlage) zullen wij u wel op de hoogte houden van alle be-
langrijke zaken die ons gemeente-zijn aangaan, ondermeer ook de financiële stand van zaken. Onze 

http://www.kerkomroep.nl/


nieuwe penningmeester is drukdoende momenteel om de jaarrekening 2020 af te ronden en de ge-
gevens voor de Kerkbalans 2021 in te voeren.  
 
Herinnering actie kerkbalans 
Indien u uw antwoordenveloppe, met daarin uw toezegging voor de actie Kerkbalans 2021, nog niet 
heeft ingeleverd, verzoeken wij u dit alsnog te doen. Het kan natuurlijk zijn dat het voor u niet mogelijk 
is om de enveloppe zelf te bezorgen op een van de in de brief aangegeven adressen. In dat geval kunt 
u contact opnemen met een van de kerkrentmeesters. Een kerkrentmeester komt dan alsnog bij u 
langs om de enveloppe op te halen. 
 
Bloemendienst - Paasgroeten 
Graag willen we ook dit jaar weer de Paasgroeten bezorgen. Dat willen we doen op woensdagmiddag 
31 maart en donderdag 1 april. Wie wil ons helpen om de Paasgroeten rond te brengen? Aanmelden 
kan via een telefoontje naar Lina Burgel, tel.: 382 025 of Maatje Dijke, tel.: 383 391.  Helpt u mee, 
dan worden deze Paasgroeten op woensdag 31 maart vanaf 14.00 uur bij u thuisbezorgd. Daarna 
kunt u ze rond gaan brengen bij onze gemeenteleden. Bij voorbaat dank! 
 
Maatje Dijke en Lina Burgel 
 
Wat kunnen we elkaar nu geven? 
Bij het vorige nummer van Kerkelijk Leven trof u als lid van de Protestantse Gemeente Kruiningen ook 
een Veertigdagenkalender aan en een begeleidende brief. We hopen dat het kalendertje in deze bij-
zondere tijd goede diensten doet. Maar ook vraag ik nog even uw aandacht voor de brief. Met name 
de oproep aan het slot daarvan: Wat kunnen we elkaar nu geven?  
Het is geen goede zaak als ons kerkelijke leven uit een consumptief éénrichtingsverkeer bestaat, waar-
bij de predikant de enige actieve zender en de gemeente de altijd passieve ontvanger is. Gods Geest 
wil tot ieder komen en we hebben elkaar dus iets te bieden. Vandaar mijn vraag: Wat wilt u delen met 
anderen om elkaar moed en inspiratie – juist in deze tijd – te schenken? Zoals de apostel Paulus ook 
schrijft aan de gelovigen van Korinthe: ‘Telkens als jullie samenkomen, heeft ieder iets...’ (I Kor. 14:26). 
Op een zondag na Pasen kan dit materiaal in een dienst wellicht samengevoegd worden. Uw bijdrage 
graag aanleveren op Braillestraat 7, of het emailadres: ronde@solcon.nl. Neem er even tijd en aan-
dacht voor... en u zal zien dat het iets oplevert dat waardevol is, al is het maar voor jezelf. 
 
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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