
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN 

26 januari 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezingen: Jesaja 49: 1-7 en Math. 4: 12 -22 
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40 
Kindernevendienst: Diana 
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056 
Collecte tijdens de dienst: voor het jeugdwerk landelijk en plaatselijk (JOP) 
Collecte aan de uitgang: voor de kerk 
 
2 februari 
10.00 uur: mevrouw ds. T. Don uit Oost-Souburg 
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40 
Kindernevendienst: Keetie 
Oppasdienst: Marijke 
Collecte tijdens de dienst: voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat 
Collecte aan de uitgang: voor de kerk 
 
Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen 
is het koffiedrinken in de wandelkerk. 
 
Bij de diensten 
De feestzondagen van Kerst en Epifanie 
(Verschijning) zijn nu ten einde, en dat 
betekent dat we in onze diensten van 
de witte kleur overgaan naar het ge-
wone, meer alledaagse groen. Maar 
wat is gewoon?  Groen is in elk geval de 
kleur van leven en groei.  Dat klopt want 
vanaf deze zondag 26 jan. is Jezus ook 
samen met zijn eerste leerlingen. Als 
vissers op de zee (!), roept Jezus hen tot 
vissers van mensen. Zo komt het evan-
gelie direct al in een wereldomvattend perspectief te staan. De lezing uit Jesaja 49 sluit daar ook prach-
tig op aan.  
Zondag 2 febr. is één van de zondagen waarop ingezameld wordt voor het Werelddiaconaat.  Dit ge-
beurt al sinds ons land getroffen werd door de watersnoodramp op 1 febr. 1953. Want wie hulp ont-
vangen heeft, wil zelf ook hulp bieden aan anderen die nu in nood verkeren. 
De evangelielezing volgens het oecumenisch rooster is uit Mattheus 5:1- 12: als eerste onderwijs voor 
zijn leerlingen spreekt Jezus vanaf de berg – zoals ook Mozes heeft gedaan – de zaligsprekingen. 
 
Herdenking van ramp op 1 febr. 
Kruiningen is één van de plekken waar ook dit jaar de watersnoodramp van 1 februari 1953 herdacht 
zal worden. Een waardevol gebruik, dat nu voor de tiende maal in Kruiningen plaats zal vinden 
Tussen 19.00 uur en 20.00 uur is op zaterdag 1 februari iedereen welkom in de Johanneskerk. 
De muziekvereniging E.M.M. zorgt voor de passende muzikale omlijsting, de burgemeester spreekt 
een welkomstwoord, een ‘getuige’ deelt met ons zijn herinneringen aan de stormramp en kinderen 
van de drie basisscholen noemen de namen van alle 77 slachtoffers van de ramp in de gemeente Rei-
merswaal. Na afloop worden er bloemen geplaatst bij het monument. Namens de Protestantse Ge-
meente Kruiningen wordt dit gedaan door Maatje Dijke. Het is goed om niet te vergeten en mee te 
leven met allen die door deze ramp getroffen zijn. Dit ook over de grenzen van generaties, levensover-
tuigingen en dorpsgemeenschappen heen. Ik zie uit naar een goed samenzijn.   
 



 

Kerkbalans 2020 
Vorig jaar heeft de kerkenraad het besluit genomen de enveloppen van de Kerkbalans niet persoonlijk 
af te geven en op te halen. Ook dit jaar heeft u – als het goed is – de brief over de post ontvangen. 
En is het dus de bedoeling dat u deze ook via de post retourneert. Daaruit spreekt het vertrouwen dat 
– ook zonder dat er iemand voor aan de deur komt – de leden van onze gemeente begrijpen hoe be-
langrijk het is, dat er ook voor 2020 weer voldoende financiële middelen beschikbaar komen. 
Middelen om ons prachtige kerkgebouw te onderhouden, koster en predikant hun loon te betalen en 
wat er nog allemaal komt kijken om een kerkelijke gemeente te bekostigen. 
Van harte hoop ik dus, dat we allemaal onze verantwoordelijkheid hiertoe op ons willen nemen.  
Wie geen Kerkbalans-envelop heeft ontvangen, maar wel bij wil dragen, kan zich wenden tot onze 
penningmeester Martin Jobse, tel.: 381 146; penningmeester@pknkruiningen.nl 
 
Met hartelijke groet, ds. Leen de Ronde,  tel. 06-028302624,  e-mailadres: ronde@solcon.nl  
  
Agenda 
Eerste en derde woensdag van de maand 

Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur. 
Woensdagavond even weken 

Bijeenkomst gebedsgroep in Rond-Inn. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we stop-
pen uiterlijk om 20.30 uur. 

Woensdagavond oneven weken 
Jongerengespreksgroep / belijdeniscatechisatie in Rond-Inn, aanvang 19.30 uur. 

 

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

 
Met vriendelijke groet, 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kruiningen 
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