
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN 

Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 6 juni 
Viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 3:22-4:3 
Collecten: voor Project Moqimi (HA) en voor de kerk. 
 
Zondag 13 juni 
10.00 uur: ds. W. Vermeulen, Bergen op Zoom 
Lezing: Johannes 4:4-26 
Collecten: voor Kerk in Actie (Oeganda), voor St. Vluchteling 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. 
 
Terugblik op belijdenisdienst van Pinksteren 
Het was zeker een bijzondere Pinksterdienst, zondag 23 mei, waarin drie jonge gemeenteleden hun 
geloof openlijk hebben uitgesproken in het midden van onze gemeente: Marite Heiboer, Chantal 
Bartelds en Eliana Maas. En niet alleen uitgesproken, maar ook uitgezongen. Want een groot deel van de 
door hen gekozen liederen hebben ze ook zelf ten gehore gebracht, onder begeleiding van Leo 
Polderman. Bijzonder vond ik ook de reacties en gelukwensen die gemeenteleden mij tevoren 
toegestuurd hadden, en die ik, sommige enigszins ingekort, aan hen door kon geven in de dienst. 
Bedankt hiervoor! Ook het slotlied dat hen meerstemmig toegezongen werd: May the road rise to meet 
you...! vond ik heel ontroerend. Met deze belijdenis hebben zij het geloof in hun doop willen beamen, 
wat zij ook zelf tot uitdrukking brachten door met doopwater een kruisteken op het voorhoofd te 
maken. Deze belijdenisdienst was in onze gemeente een bijzonder moment, maar nog meer bijzonder is 
het dat God met zijn Geest van liefde bij ons wil blijven en met ons verder gaat! 
 
Afscheid ds. T. Deelstra van Krabbendijke/ Yerseke 
Zondag 30 mei heeft de  Gereformeerde Kerk van Krabbendijke en van Yerseke afscheid genomen van 
hun predikant en pastor ds. Deelstra, die een beroep aangenomen heeft naar de Protestantse 
gemeenten van Creil-Espel en Nagele in de Noordoostpolder, terwijl  hij en zijn vrouw van plan zijn  te 
gaan wonen in het hun geliefde Friesland, dicht bij Drachten. Ds. Taede Deelstra heb ik leren kennen als 
een oprechte, betrouwbare collega, die met zijn vrouw Janneke ook altijd bereid was hun pastorie open 
te stellen voor allerlei ontmoetingen. Vorig jaar bij de herdenking van 75 jaar bevrijding was het de 
bedoeling, dat hij in de kerk van Kruiningen zou komen spreken over het werk van St. Open Doors. Dit is 
een stichting die opkomt voor christenen over heel de wereld, voor wie vrijheid niet vanzelfsprekend is. 
Zelf heeft ds. Deelstra ook meer dan eens reizen gemaakte naar gebieden waar christenen bedreigd en 
verdrukt worden, o.a. in Koerdistan. De gemaakte afspraken voor de viering van de bevrijding konden 
vorig jaar niet doorgaan vanwege de corona-maatregelen. Maar daarom was het voor mij des te 
waardevoller dat ik zijn afscheidsdienst nu kon bijwonen, waarin ook ruime aandacht was voor 'de 
verdrukte kerk.' Ook het afscheidscadeau is aan dit werk van Open Doors besteed. En hierbij geef ik dit 
waardevolle getuigenis van ds. Deelstra op de valreep toch ook nog even aan onze Kruiningse gemeente 
door. 

  

http://www.kerkomroep.nl/


Bij de diensten 
Zondag 6 juni zullen we het Heilig Avondmaal in onze dienst vieren. Natuurlijk nog altijd met de nodige 
aanpassingen. Ik ben blij dat we ondanks alle contact-beperkingen, die nog van kracht zijn, in onze 
gemeente toch steeds doorgegaan zijn om ook het Avondmaal met elkaar te vieren. Door middel van een 
lopende viering hebben we daar tenslotte een goede en ook veilige vorm voor gevonden. En misschien 
bevalt die ook wel zo goed, dat we die ook na corona-tijd nog blijven gebruiken. Maar dat zal natuurlijk 
niet zonder bezinning en overleg met de gemeente gebeuren. Wie online met de dienst verbonden is, 
kan altijd ook thuis – met eigen middelen – de maaltijd van de Heer meevieren. 
Deze zondag zullen we ook van start gaan met een serie van lezingen uit het evangelie volgens Johannes, 
die de gehele zomer en ook nog een deel van de herfst zal aanhouden. Waarschijnlijk zullen er ook wel 
predikanten zijn, die als gastvoorganger een andere keuze maken, maar zelf wil ik wel proberen zoveel 
mogelijk dit rooster aan te houden. Ook de verhalen van Kind op Zondag sluiten hierop aan en voor onze 
kinderen houden we ook een klein Kindermoment in ere. Zondag 6 juni komt Johannes de Doper aan de 
orde, die zijn blijdschap uitspreekt, bij het horen van de stem van de bruidegom! Bij dit thema van de 
bruiloft sluit ook onze Avondmaalsviering mooi aan.  
 
Doneer je gebruikte kleding  
De Diaconie van onze gemeente ondersteunt de 
kledinginzameling 'Kom over en help' ten behoeve van 
steun aan diverse projecten in Oost-Europa. De 
stichting zamelt al jarenlang kleding in ten behoeve 
van kwetsbare mensen die leven in armoede. Dankzij 
de inkomsten via de kledinginzameling kunnen 
bijvoorbeeld kinderen naar school of naar een 
dagopvangcentrum. Ze krijgen daar een voedzame 
warme maaltijd en dat levert blije gezichten op!  Meer 
informatie: www.komoverenhelp.nl/kleding 
Je kunt jouw kleding en schoenen in sterke zakken 
naar het volgende inzamelpunt brengen: Sluisweg 22, 
4416 RL Kruiningen. Hartelijk bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verhuizing 
Een verhuisbericht ontving ik van Marite Heiboer en Dion Schieman. Zijn hebben de stap gewaagd om 
hetzelfde huis met elkaar te gaan delen aan de Constantijnstraat 10, 4416 BL Kruiningen. 
Voor jullie veel geluk en vertrouwen in een toekomst met elkaar. 
 
Agenda 
Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige crisissituatie in 
Nederland, kan doorgaan.  
 

http://www.komoverenhelp.nl/kleding


Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen:  Wim Huissen » e-mail: rond-uit@outlook.com / adres: 
Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR  Kruiningen. 
 
 
 
 
 


