
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN 

9 februari 
10.00 uur: ds. Karin van den Broeke uit Wissenkerke 
Lezing: Exodus 1 
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40 
Kindernevendienst: Chantal 
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056 
Collecten tijdens de dienst:  

− voor Algemeen onderhoud gebouwen 

− voor het werk van Stichting Vluchteling in het noorden van Kameroen 
Collecte aan de uitgang: voor de kerk 
 
16 februari 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Exodus 2: 1-10 en Math. 5: 17- 26 
Met medewerking van de Zanggroep 
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40 
Kindernevendienst: Linda 
Oppasdienst: Emma 
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. 
 
Met Exodus op weg 
Het is nog geen Veertigdagentijd, maar toch verschijnt Pasen al aan de horizont. Dit jaar vanaf zondag 
9 februari worden de zondagen naar Pasen toegeteld, en de eerste daarvan wordt genoemd: Septua-
gesima, dat wil zeggen de Zeventigste, namelijk zeventig dagen voor Pasen. Secure dagtellers zullen 
opmerken dat dit niet klopt, want het is dan om precies te zijn nog 62 dagen naar Pasen. Maar de 
symboliek wil ook wat, vandaar de Zeventigste, en een week later al de Zestigste ! 
Op weg naar Pasen (en ook daarna nog) gaan we dit jaar het boek Exodus (d.w.z. Uittocht) in onze 
lezingen volgen. Zondag 9 februari is de opening met Exodus 1 en de volgende zondag Exodus 2:1-10. 
Het volk van Israel is door hongersnood in Egypte terecht gekomen. Maar na verloop van tijd maakt 
de Farao deze Hebreeën  (wat zoiets betekent als: die van de overkant) tot zijn slaven, met geweld. 
En een volgende stap is, dat hun pasgeboren kinderen, de jongentjes, vermoord worden. Genocide! 
Op dit gruwelijke toneel komt een kind ter wereld, dat 'tov' is om te zien.  (Exodus 2). Het is verrassend 
en tegelijk beangstigend hoe actueel deze verhalen 3200 jaar later in onze menselijke geschiedenis 
nog altijd zijn. Voor de Joodse synagoge heet dit Bijbelboek geen Exodus, maar Sjemooth, wat bete-
kent: Namen...Immers: Dit zijn de namen..., zo begint het verhaal. Door heel dit boek heen zijn ‘namen’ 
inderdaad uiterst belangrijk: de namen van mensen en de naam van God.  
Want waar namen genoemd worden, kan terreur geen stand houden.  
 
Vrijwilligersmiddag op zaterdag 8 februari 
Waar zouden we als kerk zijn zonder alle mensen die 'zomaar' iets doen in en voor de kerk? 
In onze eigen ogen is datgene wát we doen nooit zo bijzonder, maar voor de ander kan dat van waar-
devolle betekenis zijn! Er wordt veel werk verzet vóór de schermen, maar erachter gebeurt minstens 
net zoveel. Daar zijn we als kerkenraad ons zeer van bewust, en daar willen we graag onze dank voor 
uitspreken. Daarom willen we u/jou van harte uitnodigen voor de vrijwilligersmiddag die we organise-
ren op zaterdagmiddag 8 februari a.s. Van 15.00 uur tot 17.00 uur bent u van harte welkom in Rond- 
Inn, voor een hapje en een drankje. We zien er naar uit om u op deze middag eens in het zonnetje te 
zetten, en hopen met elkaar een gezellige middag te hebben! 

Namens de kerkenraad,  Elly van den Berge 



 

 
Zondag 16 februari met Zanggroep 
Deze zondag, de tweede die naar Pasen telt, lezen we Exodus 2:1- 10  en daarbij een gedeelte uit Jezus 
onderwijs, volgens de Bergrede: Mattheus 5:17- 26.  Dinsdag 11 februari bespreken we deze Bijbelge-
deelten tijdens de Preekvoorbereiding tussen 19.30- 21.00 uur in Rond-Inn. Ieder van harte welkom. 
Het thema voor de dienst zal waarschijnlijk worden: Onverwacht mededogen ! 
Aan deze dienst zal ook de Zang- en muziekgroep o.l.v. Marc v.d. Berge weer medewerking geven. 
En wellicht kunnen we ook metterdaad iets voor mensen die in deze tijd getroffen zijn door onder-
drukking en terreur. Mededogen wil zich immers uiten in daden. 
 
Workshop met Lizzie Kamerling op 20 febr. 
De cijfers van de statistieken spreken duidelijke taal: Ouders die gezin en werk met elkaar moeten 
combineren – met name moeders van jonge kinderen – lopen een verhoogde kans om in een burn-out 
terecht te komen. En dan ook nog actief willen zijn in je geloof en voor de kerkelijke gemeente, dan  
heb je er nog eens een extra stress-factor bij. Of kan het ook anders? 
Op donderdagavond 20 februari is Lizzie Kamerling te gast in Kruiningen om een workshop te leiden 
over vragen waar gelovige ouders in deze tijd mee worstelen. 
Iedereen – ook van buiten de PG van Kruiningen – is van harte welkom op deze avond waar we deze 
belangrijke dingen onder deskundige leiding met elkaar kunnen delen. Vanaf 19.45 uur welkom in 
Rond-Inn,  Hoofdstraat 77A in Kruiningen. Hopelijk kunt er u er tijd voor maken (om ook tijd te winnen). 
 
Diaconaal doel maandelijkse extra collecte  
Met ingang van het nieuwe jaar hebben we de maandelijkse extra collecte tijdens de dienst op de 
tweede zondag van de maand, weer opnieuw ingevoerd. Het hele jaar door ondersteunen we hier-
mee één doel en voor dit jaar is dat het werk van Stichting Vluchteling in Kameroen. 
De werkzaamheden van Stichting Vluchteling richten zich met name op: 

− het voorzien in basisbehoeften en het helpen van de lokale bevolking om inkomen te genereren 
om zelf in hun levensonderhoud te kunnen voorzien; 

− het verbeteren van waterpunten, sanitaire voorzieningen en hygiëne. 
Sinds eind 2016 wordt Kameroen intern verscheurd door een conflict, waarbij het leger soms met 
veel geweld optreedt. Daarnaast heeft Kameroen in het noorden van het land last van Boko Haram, 
een Islamitische terreurorganisatie. Hierdoor zijn veel inwoners van het land ontheemd geraakt en 
kunnen daardoor zelf niet meer in hun basisbehoeften voorzien. De extra collecte in de dienst op de 
tweede zondag van de maand bevelen wij daarom van harte bij u aan!  
 
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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