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Protestantse Gemeente Kruiningen 
 

Woonomgeving 
Kruiningen maakt deel uit van de gemeente Reimerswaal. Deze gemeente is ontstaan in 

1970 uit de vroegere gemeenten Yerseke, Krabbendijke, Kruiningen, Waarde en Rilland-

Bath. Reimerswaal is een levendige Zeeuwse plattelandsgemeente, gelegen tussen de 

Ooster- en Westerschelde, grenzend aan Noord-Brabant en met de steden Goes en 

Bergen op Zoom vlak in de buurt.  

Het dorp Kruiningen heeft ruim 4200 inwoners. De agrarische sector is er sterk 

vertegenwoordigd en ook agri-business is in Kruiningen aanwezig. Door de gunstige 

ligging aan de A58 is het dorp ook in trek bij forenzen. 

Kruiningen werd in 1953 zwaar getroffen door de watersnoodramp in Zeeland. Het dorp 

verloor 62 inwoners. Bij de Johanneskerk staat een beeld van Jan Wolkers, voorstellend 

een moeder met een dood kind in haar arm, als herinnering aan de watersnoodramp. 

Ook de twee gebrandschilderde ramen in de Johanneskerk herinneren aan de ramp.  

 

In Kruiningen zijn drie basisscholen: Openbare basisschool 'De Voorhoute', Christelijke 

basisschool 'De Welle' en basisschool 'dr. A. Comrieschool'. Deze laatste basisschool is op 

reformatorische grondslag. Kruiningen beschikt over een kinderopvang. Voortgezet 

onderwijs wordt meestal gevolgd in Goes of soms in Bergen op Zoom. Met beide steden 

is er een uitstekende spoorverbinding. 

In Kruiningen zijn naast de Protestantse Gemeente Kruiningen nog vier andere 

kerkgemeenschappen. Dit zijn: de Gereformeerde Gemeente, de Gereformeerde 

Gemeente in Nederland en Noord-Amerika, de Hersteld Hervormde Gemeente en de 

Vrije Gereformeerde Gemeente Kruiningen.  

 

Meer informatie over wonen in Kruiningen en Reimerswaal is te vinden op de website 

van de gemeente, www.reimerswaal.nl.  

 

 

 

http://www.reimerswaal.nl/


 

 

Geschiedenis  
Wij zijn sinds 4 juli 2006 een Protestantse Gemeente, voortgekomen uit een Hervormde 
gemeente en een Gereformeerde kerk, die in 1996 samen op weg zijn gegaan. Toen is 
gekozen voor het monumentale kerkgebouw van de Hervormde gemeente, de 
Johanneskerk. Het kerkgebouw van de Gereformeerde kerk is verkocht aan de Hersteld 
Hervormde gemeente, een kerkgemeenschap met een meer regionaal karakter.  
Verder zijn er in Kruiningen nog twee kerkgebouwen, te weten twee reformatorische, één 
Gereformeerde Gemeente in Nederland en één Gereformeerde Gemeente. De laatste 
gemeente is onlangs vaak in het nieuws geweest vanwege een conflict. Hierbij heeft een 
afsplitsing plaatsgevonden, de Vrije Gereformeerde Gemeente kerkt nu vooralsnog op 
zondag in 'Ons dorpshuis' in Kruiningen.  
  
Gemeente  
Onze gemeente kenmerkt zich door een veelkleurigheid van mensen uit verschillende 
tradities, die hun verbondenheid in onze Heer op verschillende wijze onder woorden 
brengen en ook in hun leven een plaats geven. Dat daar ruimte voor is en blijft binnen onze 
gemeenschap vinden wij erg belangrijk. 
Onze gemeente telt momenteel rond de 700 leden. De eredienst vindt plaats in de 
Johanneskerk, 's zomers om 09:30 uur en in de winterperiode om 10:00 uur.  
De eredienst wordt door gemiddeld 80 à 100 mensen bezocht. De laatste jaren zien we een 
toename van het aantal jonge gezinnen en ook jongeren. Bij speciale diensten is het aantal 
behoorlijk hoger.  
  
Kerkenraad  
Onze gemeente heeft een kerkenraad, die bestaat uit vijf ouderlingen, waarvan één met de 
speciale opdracht jeugd, één is scriba en één is voorzitter van de kerkenraad. Er zijn vier 
diakenen en drie ouderling-kerkrentmeesters.   
De kerkenraad komt eens in de zes weken bij elkaar. De laatste jaren is veel praktisch werk 
verzet, onder andere de restauratie van het kerkgebouw en het orgel. Onlangs is er een 
nieuw beleidsplan vastgesteld. Natuurlijk is er bezinning over ons kerk-zijn, waarbij Kerk 
2025 in een aantal gevallen als leidraad fungeert.  
Verder bereidt de kerkenraad jaarlijks twee gemeenteavonden voor, waar meestal een 
thema wordt besproken.  
Speciale aandacht is er ook voor onze – onmisbare – vrijwilligers. Vaak verzetten zij achter 
de schermen veel werk. Eénmaal per jaar worden deze vrijwilligers door de kerkenraad op 
een middag ontvangen met een hapje en een drankje. Op deze manier proberen we een 
band te houden met deze  vrijwilligers.  
  
Gebouwen  
De gemeente bezit een monumentaal kerkgebouw, daterend uit de 13e/14e eeuw. De toren 
is eigendom van de burgerlijke gemeente. Het kerkgebouw met de toren is beeldbepalend 
voor het dorp Kruiningen. De gemeentezang wordt ondersteund door een prachtig Van 
Vulpen orgel. De Johanneskerk is aangewezen als een officiële trouwlocatie en wordt ook 
verhuurd voor concerten en zangavonden.  
  



 

 

Op ongeveer 100 meter van het kerkgebouw beschikt de gemeente over een uitstekend 
ingericht verenigingsgebouw. De naam van dit verenigingsgebouw is 'Rond-Inn'. De jeugd 
heeft hierin haar eigen plaats, met name op de zolder. Op zaterdagavond wordt het hele 
verenigingsgebouw gebruikt door de jeugd van het dorp, hierbij zijn steeds een aantal 
ouderen aanwezig om een en ander in goede banen te leiden. De gekozen naam voor deze 
veilige plek voor de jeugd is: 'Safe Zone'.  
  
Onze gemeente heeft een ruime, moderne, vrijstaande pastorie beschikbaar op ongeveer 
zes minuten loopafstand van de kerk. De pastorie is gebouwd in 1980. 
  
Missie/eredienst  
De gemeente wil een gemeenschap zijn voor elkaar, maar ook kerk zijn midden in het dorp. 
Dit komt onder meer tot uitdrukking doordat regelmatig mensen hun uitvaartdienst laten 
verzorgen door de kerk, terwijl men vaak al jaren niet meer in de kerk komt.  
Het diaconaat wordt actief uitgevoerd door een handreiking te doen naar de arme kant van 
Kruiningen, kerstattenties aan ouderen brengen en een jaarlijks reisje te organiseren voor 
65+ mensen.  
Bij de vieringen van het heilig avondmaal vervult de diaconie een actieve rol in de uitdeling. 
Kinderen zijn ook welkom aan de tafel van de Heer en nemen ook actief deel in deze 
vieringen. Vieringen vinden over het algemeen in een kring plaats.  
In de erediensten wordt gelezen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) en wordt het Liedboek 
gebruikt, maar ook andere liederen kunnen worden gezongen. 
In de erediensten is de laatste jaren meer aandacht voor vorm en kleur, wat onder andere 
tot uitdrukking komt in het symbolisch bloemschikken. Dit beperkt zich hoofdzakelijk tot de 
periode rond de kerkelijke hoogtijdagen.  
De erediensten worden visueel ondersteund door middel van twee beamers. Daarmee 
kunnen liederen en Bijbelgedeelten worden getoond evenals ondersteunende afbeeldingen 
tijdens de preek. Alle erediensten worden zowel in beeld als geluid via de kerkomroep 
rechtstreeks uitgezonden. Leden van ons actieve beamerteam verzorgen het opmaken van 
de presentaties aan de hand van de liturgie en bedienen de apparatuur tijdens de 
erediensten.  
Naast de gebruikelijke begeleiding bij de samenzang op het mooie Van Vulpenorgel door een 
organist is er een muziekgroep actief. Deze muziekgroep verleent zes tot acht keer per jaar 
medewerking aan de eredienst. 
 
Pastoraat  
Twee ouderlingen hebben als opdracht het pastoraat. Zij coördineren, samen met de 
predikant, het bezoekwerk en vervullen daarin ook zelf een actieve rol. Een aantal 
gemeenteleden doet regelmatig pastorale bezoeken bij, voornamelijk, oudere 
gemeenteleden.  
De bloemendienst zorgt ervoor dat de bloemen uit de kerk na de dienst bezorgd worden bij 
de verschillende gemeenteleden. De bloemendienst verzorgt ook het bezorgen van bloemen 
bij de oudere gemeenteleden op hun verjaardag (80 jaar of ouder).  
  



 

 

Jeugd  
Naast de oppasdienst en de kindernevendienst is er voor de jeugd van 12-16 jaar iedere 
maand op zondagmorgen een jongerennevendienst. Hierbij wordt samengewerkt met de 
katholieke kerk te Hansweert. Onlangs is er een catechesegroep voor 18 jaar en ouder 
gestart.  
In samenwerking met de Christelijke basisschool 'De Welle' is er jaarlijks een 
schoolkerkdienst.  
Op 1e kerstdag is er een kinderkerstdienst waar op allerlei manieren invulling aan wordt 
gegeven, waaronder een gelegenheidskoor, verschillende groepen van kinderen die zingen 
of voordrachtjes doen, maar ook opgenomen filmpjes kunnen worden vertoond.  
  
40-dagentijdcommissie  
Onze gemeente heeft een actieve 40-dagentijdcommissie. Zij organiseert reeds een groot 
aantal jaren in de stille week vijf vesperdiensten, exclusief de donderdagavond waarop een 
avondmaalsviering plaatsvindt. Daarnaast voert zij de psalmlezing uit op de lijdenszondagen.  
 
Informatie/communicatie  
Informatie over onze kerkdiensten, kerkenraadsvergaderingen en andere activiteiten is te 
vinden in het streekblad 'Kerkelijk Leven' en op onze website: www.pknkruiningen.nl.  
 
 
 

http://www.pknkruiningen.nl/
http://www.pknkruiningen.nl/

