
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 1 augustus 
10.00 uur: ds. G.J. Smit uit Middelburg 
Collecten: voor het Leger des Heils en voor de kerk. 
 
Zondag 8 augustus 
10.00 uur: dhr.  W. Bevelander uit Dordrecht 
Collecten: voor diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst, voor St. Vluchteling Kameroen en 
voor de kerk. 
 
Zondag 15 augustus 
10.00 uur: ds. W. Quak uit Rockanje 
Collecten: voor Kerk in Actie: zending in Pakistan en voor de kerk. 
 
Indien u ten behoeve van één van de collecten een donatie wilt doen, kunt u deze overmaken naar bank-
rekeningnummer 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 
Zondag 18 juli had ik mijn laatste dienst in Kruinin-
gen voorafgaande aan een vakantieperiode van 
vier weken. De dienst stond in het teken van 'af-
sluiting'. Want dingen goed afsluiten is belangrijk, 
ook om weer een nieuwe start te kunnen maken. 
Voor Elisabeth Verschoore de la Houssaije was het 
de afsluiting van haar deelname aan de Kinderne-
vendienst. Diana Bruijn, onze jeugdouderling heeft 
haar daarbij met passende woorden en een mooi 
geschenk uitgeleide gedaan. 
Ook was het de afsluiting van ons jaarthema: 'Als 
een bloem in het veld...' Daarvoor heb ik mij laten 
inspireren door het werk van enkele amateur-kunstenaars uit onze eigen gemeente. Onder meer het 
beeldverhaal van Nanda Slabbekoorn, helemaal opgebouwd uit gerecycled materiaal (herschepping). 
Zie deze zwart-wit afdruk. De benaming van dit werk: Het land in bloei... sloot ook prachtig aan bij de le-
zing van Psalm 72, die we in drie delen gelezen en overdacht hebben. En natuurlijk was het fijn om deze 
psalm als gemeente ook weer met elkaar te kunnen zingen. Als afsluiting van dit thema kon aan het 
einde van de dienst een bloemengroet natuurlijk niet ontbreken. Ik zie er met dankbaarheid op terug. De 
weken die deze uitgave van Kerkelijk Leven beslaan, ben ik vrij van diensten, maar ook in vakantietijd is 
de kerk elke zondagmorgen geopend en vrij toegankelijk. Daar is ook altijd wel iets goeds te vinden. Als 
uw eigen predikant hoop ik u zondag 22 augustus weer te ontmoeten. 
 
Vakantie en vervanging 
Terwijl er in de wereld om ons heen en ook in onze eigen Kruiningse gemeenschap best heel wat aan de 
hand is, ga ik deze weken toch even van vakantierust genieten. Van tijd tot tijd is dat nodig en weet ik 
dat het me ook gegund wordt. Ook dat is belangrijk om tot rust te kunnen komen. 

http://www.kerkomroep.nl/


Maandag 16 augustus hoop ik dan weer met frisse krachten van start te gaan. Zo nodig en gewenst is ds. 
Piet de Graaf in deze periode voor vervanging beschikbaar, maar neemt u dan eerst even contact op met 
onze scriba, Corrie Heiboer: tel. 383 026 of: 06-57 20 91 76. 
 
Nieuw Jaarthema 
Het voorliggende seizoen 2021-22 willen we ook weer met een nieuw jaarthema aan de gang gaan. Na-
denkend wat en goede leidraad zou kunnen zijn, is een groepje gemeenteleden tot het voorstel geko-
men, om het komende jaar met name aandacht te geven aan de gelijkenisverhalen die door Jezus verteld 
worden. Ogenschijnlijk eenvoudige beeldverhalen (parabels), maar bij nader inzien toch vaak met een 
verrassende pointe. In zulke vergelijkingen spreekt (en handelt) Jezus over het Koninkrijk van God. De 
belijdeniscatechisanten hebben met Pinksteren daarover al een mooi boekje als geschenk gekregen, nl. 
´Koninklijk rijk, gelijkenissen over Gods koninkrijk' van André F. Troost, met illustraties van Jedi Noorde-
graaf, met bespreking van 24 Bijbelse gelijkenissen. En we kunnen het iedereen aanbevelen. Ook in het 
Lucasevangelie dat we vanaf de Adventstijd het komende jaar gaan lezen, komen we veel gelijkenissen 
tegen. Het nieuwe jaarthema wordt dus: 't Is alles een gelijkenis! 
Misschien dat de zomerrust u ook uitnodigt om dit thema alvast een beetje bij u zelf 'in de week te zet-
ten'. 
 
In herinnering: Rinus de Kok 
Het leven van Marinus Willem (Rinus) de Kok is op zondag 11 juli 2021 nog betrekkelijk onverwacht ten 
einde gegaan, in de leeftijd van 85 jaar. Rinus woonde samen met zijn vrouw Janny aan de D.J. Blom-
straat 9. Geboren en getogen is hij op Krabbendijke als jongste telg van acht kinderen. Toen zijn vader in 
1952 nog betrekkelijk jong kwam te overlijden, was hij als enige zoon, 16 jaar oud, de aangewezen per-
soon om kostwinner voor het gezin te worden. Van militaire dienstplicht werd hij daarom vrijgesteld. Op 
de ambachtsschool had Rinus geleerd voor metaalbewerking en lastechniek. Eerst werkte hij op zijn ge-
boortedorp in de landbouw-mechanisatie, later op de scheepswerf in Hansweert en de langste tijd voor 
de fam. Maas te Kruiningen. Hier leerde hij ook Janny Poleij van de Sandeeweg kennen. Op 12 aug. 1965 
gaven zij elkaar de trouwbelofte en zo zijn ze bijna 56 jaren in lief en leed verbonden geweest.  
Rinus was een bedrijvig en nauwgezet mens, die altijd doende was. In zijn vrije tijd bewerkte hij op meer 
dan één plek tuinen, zodat er aan aardappelen en groenten nooit gebrek was. Vaak was hij te vinden bij 
de familie Poleij op de geboorteplek van Janny, waar hij ook kippen hield, voor de dieren in de wei 
zorgde en andere werkzaamheden deed. Ook was hij nooit om een rake uitdrukking verlegen. 
Hij hield er van met anderen te kletsen en liet zich dan ook door de jongelui nog graag uitdagen. Tijdens 
de zomermaanden werden de weekenden op de camping in Kamperland doorgebracht en heeft hij sa-
men met Janny heel wat fietstochten ondernomen. Maar het laatste jaar waren zijn krachten uitgeput en 
moest hij tegen wil en dank leren daarin te berusten. Ook een laatste operatieve ingreep aan zijn hart 
kon geen baat meer brengen. Zo is Rinus de Kok, werkend én (be)rustend, pratend én vragend, mens ge-
weest, die op zijn vrijheid gesteld was, maar bovenal ook de erkenning en waardering van anderen nodig 
had. En zo was hij ook gelovig in relatie tot zijn Schepper. Vrijdag 16 juli heeft in het crematorium te 
Goes het afscheid plaats gevonden. Daarbij is op zijn leven teruggezien en zijn de woorden van Psalm 8 
gelezen en overdacht. Over de mens die zijn eigen eindigheid beseft, maar niettemin door de Schepper 
'met eer en glorie gekroond is'. 
En zo mag hij bij God en mensen ook bewaard blijven. 
 
Met hartelijke zomergroet, ds. Leen de Ronde 
 
  



Pakistan - Christenen staan sterker in hun geloof 
In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs 
burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. 
Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en 
ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesdui-
zend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
Bijbelstudiegroepen 
De meesten onder ons zijn nu gevaccineerd en we mogen weer bij elkaar komen op gepaste afstand. 
Daar zijn we allemaal heel blij mee! De tweewekelijkse Bijbelstudiegroepen gaan weer van start. Ook 
daar zijn we heel dankbaar voor. 

• Op 27 september begint de maandagochtendgroep van 10.00 – 12.00 uur in Rond-Inn. 

• Op 29 september begint de woensdagavondgroep van 19.30 – 21.30 uur in Rond-Inn. 
Bij voldoende belangstelling willen we DV ook weer een Alpha I cursusgroep opstarten in overleg met de 
deelnemers. Deze is bedoeld voor mensen die de grondbeginselen van het christelijk geloof nog eens 
willen doornemen; voor het eerst of ter opfrissing. Bekijk ook eens de site www.alphacursus.nl. 
Informatie en opgave: Barbara van den Bogaerdt, ouderling pastoraat tel.: 383 015, e-mailadres: ebo-
gae@zeelandnet.nl. 
 
Hartelijke groet, Barbara 
 
Bedankt! 
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten en felicitaties die wij mochten ontvangen voor ons 50-
jarig huwelijk. 
 
Jeanet en Bertus Verijzer 
 
Medeleven met elkaar 
Giften 
Voor de bloemendienst: Janny van Nieuwenhuizen € 10, via ds. Leen de Ronde € 50 en via Riet van Stel 
€ 5 en € 10. 
Voor de kerk: via Janny van Nieuwenhuizen € 10 en via ds. Leen de Ronde € 10 en € 20. 
 
Alle gevers en geefsters hartelijk dank! 
 
Agenda 
Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige crisissituatie in Neder-
land, 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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