
 Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen 
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 18 april 
Lezing: Joh. 21:1-19 en I Joh. 1:1-2:2 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
De collecten zijn voor Algemeen onderhoud gebouwen en voor de kerk. 
 
Zondag 25 april 
Themadienst: Wat doet corona met ons geloof? 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
De collecten zijn voor Stichting De Hoop en voor de kerk. 
 
Zondag 2 mei 
10.00 uur: ds. A.A.S. ten Kate uit Bergen op Zoom 
De collecten zijn voor het dovenpastoraat 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. 
 
Terugblik op Passie en Pasen 
Op dit moment van schrijven moet de evaluatie met de Veertigdagencie. van onze diensten in de 
Goede Week nog plaats vinden. Toch wil ik persoonlijk al wel even iets met u delen.  
Om voor de tweede maal Passie en Pasen te gaan vieren onder het juk van de corona-beperkingen, 
daar zag ik best wel een beetje tegenop. Vorig jaar (na een reeks van diensten over de verdrukkingen 
van het volk Israel in Egypte) waren we vol goede moed om aan het slavenbestaan te ontkomen en 
door de zee heen te trekken. Maar een jaar later hebben we de overkant nog steeds niet bereikt. 
Wordt het dan geen loden last die alles neerdrukt? 
Sprekend vanuit me zelf, kan ik zeggen: neen, dat was het niet! We moesten veel missen: het contact 
met elkaar, de samenzang in de kerk, de sobere maaltijd in Rond-Inn, geen echte Paaswake. Maar des 
te waardevoller werd voor mij alles wat wel mogelijk was: de avondgebeden van de commissie op de 
woensdag- en zaterdagavond, de sprekende bloemschikkingen, het avondmaal van de Witte Donder-
dag, de kinderen in de Paasdienst en tenslotte maar niet in het minst, de medewerking van de Muziek-
groep aan onze Paasviering. Ik was en ben er blij mee, dat we zo – midden in alle armoe – toch echt de 
Goede Week gevierd hebben. En het meest van alles – wellicht mede door de gelijktijdige debatten in 
het kersvers gekozen parlement – trof mij dit jaar toch wel de figuur van Petrus: de haan die tot twee-
maal toe moest kraaien voordat hij zijn loochening erkende, maar ook de persoonlijke paas-aanbieding 
die Petrus desondanks krijgt om zijn Heer te volgen naar Galilea. En op zondag 18 april horen we Jezus 
tegen Petrus tot driemaal zeggen: Heb je mij lief? Hoed dan mijn schapen! 
Er is altijd een weg terug mogelijk.  Zo houden we het als mensen van Pasen vol om de crisis het hoofd 
te bieden. ‘Kwaad is niet om te buigen...!’ 
 
Themadienst over ervaringen met corona 
 De oproep om iets van uw eigen ervaringen met deze corona-tijd tot uitdrukking te brengen en dat 
wellicht ook met anderen te willen delen, heeft al tot verscheidene en geheel verschillende bijdragen 
geleid. Er zou zeker nog wel iets aan toegevoegd kunnen worden. Dus voor wie nog iets in wil brengen: 
een verhaal, een gedicht (van jezelf of iemand anders) een kunstafbeelding, een lied..., etc.  stuur het 
even over de mail naar ronde@solcon.nl of breng  het naar de Braillestraat 7.  Zondag 25 april willen 
we dat gaan bundelen in een themadienst. Wellicht zullen anderen dan ook bij hun bijdrage een toe-
lichting geven. Ook via de uitzending van de kerkomroep/YouTube hopen we met elkaar tot een inspi-
rerende viering te komen. Al is het op de valreep tot dinsdag 20 april is uw bijdrage welkom. 

http://www.kerkomroep.nl/
mailto:ronde@solcon.nl


 
Korte vakantie 
In week 17, van dinsdag 27 april tot maandag 3 mei neem ik een vakantieweekje op. Voor pastorale 
noodsituaties zijn onze wijkouderlingen en ook ds. Piet de Graaf beschikbaar.  
Daarna gaan we ons richten op een bijzondere viering van Pinksteren. U leest daar in het volgende 
nummer van Kerkelijk Leven meer over. 
 
Met hartelijke paasgroet, ds. Leen de Ronde, 06-28302624 
 
Agenda 
Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige crisissituatie in Ne-
derland, kan doorgaan.  
 

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen 
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