
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 10 oktober 
10.00 uur: ds. Piet de Graaf 
Collecten: Jong Protestant, St. Vluchteling Kameroen en voor de kerk. 
 
Zondag 17 oktober 
Viering: Heilig Avondmaal 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 8:21-36 
Collecten: Kerk in Actie: Kameroen (werelddiaconaat) 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 10 oktober zal ons gemeentelid ds Piet de Graaf voorgaan in de dienst. Voorafgaande is er op 
vrijdag 8 oktober tussen 19.30 uur en 20.30 uur weer een zanguurtje met onze organist/pianist Leo Pol-
derman. De liederen voor de dienst van zondag worden alvast doorgezonden en er is ruimte voor ver-
zoeknummers. Alle zangliefhebbers vrijdagavond welkom in de kerk.  
Zondag 17 oktober zetten we de lezing uit het Johannesevangelie voort. We horen scherpe woorden van 
Jezus in zijn dispuut met de Farizeeën, maar ook woorden die in al hun geheimzinnigheid een belofte lij-
ken te bevatten: 'De waarheid zal jullie vrijmaken!' Hoe moeten we dit begrijpen? Want wat verstaat het 
evangelie onder waarheid en wanneer ben je eigenlijk echt vrij? Wel de moeite van een kleine bezinning 
waard misschien. In deze dienst vieren we ook het Heilig Avondmaal, terwijl het de dag er voor (16 okto-
ber) Wereldvoedseldag is geweest. De Inzameling is dan ook voor Kerk in Actie (werelddiaconaat). 
 
Brief over herstart Kindernevendienst 
Het is de bedoeling dat alle ouders van onze gemeente met kin-
deren in de basisschoolleeftijd een brief krijgen over het herstar-
ten – na de coronatijd - van onze Kindernevendienst. Nieuwe 
mensen hebben zich als leiding beschikbaar gesteld. Voorlopig wil-
len we beginnen met éénmaal per veertiendagen Kinderneven-
dienst te houden. Maar dan moeten er wel voldoende positieve 
reacties zijn.  
Dat hopen en bidden we nu ten zeerste, want zonder kinderen in 
onze diensten, kunnen we toch eigenlijk niet ten volle gemeente 
van onze Heer zijn. Hij haalde de kinderen er juist telkens bij. Ou-
ders die geen brief ontvangen hebben, maar wel in de doelgroep 
vallen, graag even een reactie naar ondergetekende.  
 
Met hartelijke groet, Leen de Ronde,  tel. 06-28302624, e-mailadres: ronde@solcon.nl 
 
  

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


Collecten 
Collecte 10 oktober: Jong Protestant 
Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je 
dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de ge-
loofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te 
denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding. 
 
Meeleven met elkaar 
Giften 
Voor de bloemendienst: via Annie Sinke € 10 en via Lina Burgel € 10. Voor de kerk: via Lina Burgel € 10. 
 
Alle gevers en geefsters hartelijk dank! 
 
Agenda 
Bijbelstudiegroepen: 

→ In de oneven weken in Rond-Inn op maandagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

→ In de oneven weken in Rond-Inn op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
 

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


