
Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen 
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 28 maart 
Zesde zondag 40-dagentijd, Palmpasen 
10.00 uur: mevrouw ds. C. Biemond-Spek uit Bergen op Zoom 
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40 
De collecten zijn voor algemeen onderhoud gebouwen en voor de kerk 
 
Woensdag 31 maart 
19.30 uur: Avondgebed Stille Week 
Wordt verzorgd door de 40-dagentijdcommissie 
De collecte is voor het werk van Stichting Vluchteling in Noord-Kameroen 
 
1 april 
Witte donderdag – Heilig Avondmaal 
19.30 uur: ds. Leen de Ronde 
De collecte is voor het werk van Stichting Vluchteling in Noord-Kameroen 
 
2 april 
Goede vrijdag:  
Viering met lezingen en gebeden 
19.30 uur: ds Leen de Ronde en anderen 
Wordt verzorgd door de 40-dagentijdcommissie 
De collecte is voor het werk van Stichting Vluchteling in Noord-Kameroen 
 
3 april 
Stille zaterdag –  Avondgebed 
19.30 uur: de eredienst wordt verzorgd door de 40-dagentijdcommissie  
 
Zondag 4 april 
Eerste Paasdag 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezingen: Jesaja 53:5-12; Marcus 16:1-8 en 9:2-8 
Met medewerking van de muziekgroep 
De collecten zijn voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Zuid-Afrika) en voor de kerk 
 
Zondag 11 april 
10.00 uur: ds. D.J.H. Steenks uit Wemeldinge 
De collecten zijn voor diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst, voor het werk van Stich-
ting Vluchteling in Noord-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. 
 
Bij de Diensten: Passie en Pasen 
Met de viering van Pampasen breekt ook de Goede Week aan. Rijdend op een veulen – of  volgens 
andere evangeliën: een ezeltje (Joh.12:14) – is Jezus door de menigte feestelijk tot koning uitgeroe-
pen en is hij Jeruzalem als de stad van zijn koningschap binnengegaan. Dit koningschap over Israel en 
alle volkeren zal niet ongedaan gemaakt worden, maar het neemt wel een totaal andere wending. 

http://www.kerkomroep.nl/


Jezus wordt de koning aan het kruis. Op bevel van Pilatus staat 
het als titelbord in drie talen boven hem geschreven: Jezus van 
Nazareth, koning van de Joden. Deze 'man van smarten' toont 
ons nu hoe en waar God onze koning is in deze wereld. Een groot 
raadsel én een diep geheim. 
Ook voor dit jaar is er een complete cyclus aan vieringen voor de 
Goede Week voorbereid. Vanaf woensdag is er elke avond, aan-
vang 19.30 uur in onze kerk een korte viering. De voorbereiding 
en uitvoering wordt samen met de predikant verzorgd door de 
40-dagencie. Ook zijn er weer passende bloemschikkingen aan-
wezig van de hand van Tineke Harthoorn en Jeannet Verijzer. Dit 
jaar lezen we in de Goede Week met name uit het evangelie vol-
gens Marcus. En binnen het verhaal van dit oudste evangelie letten we dan met name op de rol, die 
Simon Petrus hierin heeft. Volgens overlevering waren Marcus en Petrus goed bekend met elkaar en 
had Marcus zijn informatie dus uit de eerste hand. 
Wel heel bijzonder hoe scherp dan het licht juist ook op de zwakheid en het ongeloof van deze  
'Rotsman' (Petrus betekent rots) valt. Zowel bij het lijden als de opwekking van zijn Heer, gaat Petrus 
een weg met vallen en opstaan, in wie wij ook onszelf vermoedelijk nog altijd kunnen herkennen. 
Zaterdagavond 3 april is er geen Paaswake, maar wel om 19.30 uur een eenvoudig Avondgebed. 
Zondag 4 april vieren we Pasen en zal de Muziekgroep weer medewerking geven. Ook terwijl we 'nog 
op slot zitten', vieren we Pasen. Want Gods bevrijding zal komen, hoe dan ook! 
 
Ter gedachtenis 
In Moerzicht te Yerseke is op vrijdag 12 maart 2021 het leven van Wilhelmina Anna (Mientje) Bauer 
– Eckhardt ten einde gegaan, in de leeftijd van 81 jaar. De laatste jaren kon zij niet meer thuis bij 
haar man Huib Bauer aan het Eindje de Rondte wonen, maar wel ontmoetten ze elkaar bijna dage-
lijks. Mientje was de trotse moeder van drie zonen: Laurent, Hugo en Dinant en vier kleinkinderen. 
En heel Kruiningen kende haar als een blijmoedige en meelevende vrouw. Woensdag 17 maart heeft 
in besloten familiekring het afscheid in het crematorium te Bergen op Zoom plaats gevonden. In het 
gemis om haar wordt nu pijn én dankbaarheid gevoeld. Haar geliefden wensen we hierin kracht en 
verbondenheid toe.    
 
Actie Kerkbalans 
De voorlopige stand van toezeggingen in de Actie Kerkbalans komt op € 43.883. Een prachtige toezeg-
ging waarvoor wij u hartelijk danken. Er zijn echter nog vele enveloppen niet ingeleverd. Wij zouden 
het zeer op prijs stellen als wij die op korte termijn toch van u mogen ontvangen. De nog niet ingele-
verde antwoordenveloppen kunnen in de brievenbus gedaan worden van de penningmeester, Hugo 
de Grootstraat 2 (telefoon: 06-185 11 090) , of van de voorzitter, Snellemarkt 11 (telefoon: 0113-381 
988). U kunt ook contact opnemen met een van hen en dan komen zij de antwoord enveloppe bij u 
ophalen.  
 
Dank voor uw medewerking, de Kerkrentmeesters 
 
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 de rond te brengen Paasgroeten op woensdag 31 maart vanaf 14.00 uur bij 
u thuisbezorgd. Daarna kunt u ze rondbrengen. 
 
Bij voorbaat dank! Maatje en Lina 
 



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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