
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 26 september 
Gemeentezondag met koffie en lunch na afloop 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 7:37-52 
Collecten: Hospice ‘Het Clarahofje’ en voor de kerk. 
Na afloop: koffie- of theedrinken in de wandelkerk met aansluitend een gezamenlijke lunch in Rond-Inn. 
 
Zondag 3 oktober 
Doopzondag 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 8:12-20 
Collecten: Kerk en Israël 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. 
 
Bij de diensten 
Zondag 26 september houden we met elkaar Gemeentezondag. Vo-
rige week 19 sept. hebben met medewerking van velen al een mooie 
Startdienst gehad, met als thema: ’t Is alles een gelijkenis!  Zondag 26 
sept. richten we ons vooral op de onderlinge ontmoeting. Dat is geluk-
kig nu ook weer mogelijk. De maatregel om op 1,5 van elkaar te moe-
ten blijven is opgeheven. Als gemeente kunnen we weer contact zoe-
ken met elkaar. Dat hebben we ook hard nodig.  Na afloop van de 
dienst gaan we dus weer koffie drinken en op 26 september houden 
we ook een lunch met elkaar. En als het mooi weer is, kan die wellicht 
ook in de openlucht gehouden worden. Alle meegenomen benodigd-
heden voor de lunch zijn vanaf 9.30 uur welkom in Rond-inn of in de 
consistorie van de kerk. Graag tot nader! 
Zondag 3 oktober zal het Doopzondag zijn. We zullen dan de doop be-
dienen aan Anna Jacoba Walravens, geboren op 11 juni 2021 als doch-
ter van Max en Ellen Walravens, Donkervliet 4, Kruiningen. En aan 
Mozi Nieuwenhuijse, geboren op 15 juni 2021, als zoon van Kees en Angela Nieuwenhuijse, Bolwerk 7 te 
Oostdijk. Tevens geeft onze PKN op deze eerste zondag van oktober ook aandacht aan ‘de onopgeefbare 
band’ met het Joodse volk vanuit de christelijke gemeente. Voor het werk van Kerk en Israel is op deze 
zondag dan ook de inzameling bestemd. Ook dat wordt vast een mooie zondag! 
In naam van onze Heer, die het Licht voor ons leven is, hebben we elkaar veel te geven.   
 
Ds. Leen de Ronde 
 
Ter herinnering: Marieke Kok 
Op 30 augustus 2021 is in de leeftijd van 82 jaar te Gorinchem Maria Jacoba (Marieke) Kok overleden, bij 
leven muziekdocente en organiste. Ze was al een tijdlang ernstig ziek. Oudere gemeenteleden zullen zich 
haar wellicht nog herinneren. Ze was afkomstig van Krabbendijke en van 1960 – 1975 als organiste aan 
de Hervormde Gemeente van Kruiningen verbonden. Met veel deskundigheid en enthousiasme hield zij 

http://www.kerkomroep.nl/


jarenlang mede de lofzang in de Johanneskerk gaande en gaf ook de introductie van het (toentertijd 
nieuwe) Liedboek voor de Kerken (1973) in Kruiningen gestalte.  
Naast haar werk als muziekdocente te Gorinchem en Dordrecht verzorgde ze orgelconcerten in Kruinin-
gen en wijde omgeving en werkte ze mee aan radio- en Tv-opnames. Tijdens optredens van de vm. ora-
toriumvereniging ´Willem ’t Hooft´ uit Goes bespeelde Marieke regelmatig het klavecimbel. Ze verlangde 
ernaar om met de engelen te mogen musiceren. Dat ze nu mag rusten in vrede.   
 
Uit naam van de nabestaanden: Sjaak van Loo 
 
Ter herinnering: Lina Sinke – Joossen 
In de mooie leeftijd van 95 jaar is op zondagmiddag 5 september 2021 het leven van Cathalina Jacoba 
(Lina) Sinke – Joossen ten einde gegaan. De laatste jaren werd zij verzorgd op de afdeling Abbeskinderen-
hof van Ter Weel in Goes. Voorheen woonde zij in Kruiningen aan de Snellemarkt 2, samen met haar 
man Engel Sinke, die zij ruim vijftien jaar overleefd heeft. Uit de verbintenis van hun huwelijk vanaf 
6 april 1950 zijn twee dochters geboren: Lenie en Conny.  
Lina is geboren te Oostdijk als oudste van zeven kinderen in het gezin Joossen. Met name met haar 
(enige) zus Coba, die direct onder haar kwam, had ze een sterke band. Toen Coba en haar man Ko de Bel 
kort na de ramp van 1953 naar Canada emigreerden, was dat voor haar eerst een enorm gemis. Later 
heeft zij de oversteek naar haar zus nog meermalen gemaakt. In haar sociale contacten bleef Lina altijd 
voorzichtig. Ze leidde een huiselijk en enigszins terug- getrokken bestaan in tegenstelling tot haar man 
die graag onder de mensen kwam. 
Na zijn overlijden werd haar neiging tot afzondering nog sterker. Gelukkig heeft ze in deze periode veel 
steun gekregen van haar achterburen, Annet en Evelein de Putter. Ook had ze een sterke band met haar 
kleinzoon Jeroen, die graag knutselde op het erf en nu ook de bewoner van de Snellemarkt 2 is gewor-
den. Uitgeput naar lichaam en geest heeft zij die zonnige zondagmiddag van de 5e september haar ogen 
gesloten, nadat kinderen en kleinkinderen haar nog een laatste groet konden meegeven. Donderdag 
9 september heeft in de Johanneskerk te Kruiningen het afscheid plaats gevonden. Jeroen heeft daarin 
zijn oma herdacht en ook hebben de woorden uit Psalm 139 daarbij geklonken: HEER, U doorgrondt en 
kent mij...al mijn wegen zijn U vertrouwd!  Aansluitend is haar lichaam naast het graf van haar man in de 
aarde uitgezaaid. 
 
Ds. Leen de Ronde 
 
Alpha I cursus 
Op donderdag 23 september a.s. starten wij weer met de Alpha I cursus. De Alpha I cursus is bedoeld 
voor mensen die nog niet zo bekend zijn met het christelijk geloof of die hun geloof nog eens willen op-
frissen. We starten om 19.30 uur – 21.30 uur. Opgave is nog mogelijk bij Barbara van den Bogaerdt, ou-
derling pastoraat tel.: (0113) 383 015, e-mailadres: ebogae@zeelandnet.nl.  
Hartelijke groet, Barbara van den Bogaerdt en Inge Breedijk 
 
Medeleven met elkaar 
Giften 
Voor de bloemendienst: via Lina Burgel € 10 en € 20. Voor de kerk via LdR: € 30,- en € 20,- 
Alle gevers en geefsters hartelijk dank! 
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Agenda 
Bijbelstudiegroepen: 

→ Iedere twee weken in Rond-Inn op maandagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur met ingang van 27 
september a.s. 

→ Iedere twee weken in Rond-Inn op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur met ingang van 29 
september a.s. 

 

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


