
23 februari 
10.00 uur: ds. F.C. de Ronde uit Fijnaart 
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40 
Kindernevendienst: Diana 
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056 
Collecte tijdens de dienst: hospice Het Clarahofje  
Collecte aan de uitgang: voor de kerk 
 
1 maart 
Viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezingen: Exodus 3:1-18  en Math. 4:1-11 
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40 
Kindernevendienst: Keetie 
Oppasdienst: Carola 
Collecte tijdens de dienst: voor Kerk in Actie: Voorjaarszending 
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. 
 
Uit de gemeente 
 
Geboren 
Van Kees en Ilona van Hoepen – Dominicus, tegenwoordig wonend in Wemeldinge, Wilhelmina-
staat 4, ontvingen we een vreugdevol bericht. Op zaterdag 8 februari  2020 zijn ze de ouders gewor-
den van een tweede dochter. Na Vienna is hun gezin nu verblijd met Jalíze. Haar volledige namen 
zijn: Jalíze Francisca Willempje Marina van Hoepen.  Zij schrijven: 'We voelen ons rijkelijk gezegend 
met dit prachtige wondertje.'  Van harte gefeliciteerd met dit geschenk van nieuw leven! 
 
Van Voor-vasten naar Veertigdagentijd 
De komende zondagen staan in het teken van overgang en verdieping. We maken namelijk de bewe-
ging vanuit de Voorvasten naar de Veertigdagentijd, ofwel in kleuren uitgedrukt: de groene kleur 
gaat in de kerk vervangen worden door de paarse, als teken van boete en omkeer.  
De drie zondagen van de Voorvasten zijn een soort opmaat. We tellen de zondagen al naar Passie en 
Pasen toe. Met mooie namen als Septuagesima (70e), Sexagesima(60e) en Quinquagesima (50e), om 
dan op Aswoensdag, – 26 februari dit jaar – aan de 40 dagen te beginnen. 
Zondag 23 februari is dus nog de Voorvasten. Ook wel genoemd naar de psalm van de zondag: Esto 
mihi: Wees mij een beschuttende rots (Psalm 31). In Kruiningen zal dan onze zoon, ds. Franc de 
Ronde uit Fijnaart, voorgaan. Hij zal ook de lezing uit het boek Exodus vervolgen. 
Zondag 1 maart, de eerste zondag van de 40-dagentijd, heet Invocabit: 'Hij zal aanroepen', ontleend 
aan Psalm 91. We lezen dan uit Exodus 3:1-18: de roeping van Mozes bij het braambos; en uit Mat-
theus 4:1-11: de duivelse verzoekingen aan Jezus. Twee woestijn-ervaringen die richtinggevend zijn 
voor wat daarna gaat komen.  Zo is dan de weg naar Passie en Pasen echt begonnen. We vieren op 
deze zondag ook het Heilige Avondmaal met elkaar. 
 
Met hartelijke groet, ds. Leen de Ronde 
 
  



Kinderen in actie voor gewonde koala's 
Bij de verschrikkelijke bosbranden van de laatste maan-
den, die grote delen van Australië verwoest hebben, zijn 
mensen én dieren getroffen. We zijn immers afhankelijk 
van dezelfde natuur. 
Veel dieren zijn in de vlammen omgekomen..., maar ande-
ren zijn gered. In speciale dierenhospitalen worden bij-
voorbeeld gewonde koalabeertjes behandeld, zodat zij 
kunnen overleven. Maar dat kost wel wat. Zie ook de foto. 
De Kindernevendienst van Kruiningen heeft een verkoop-
actie van oliebollen opgezet voor deze gewonde dieren. U 
krijgt zes heerlijke bollen voor € 5,-- geleverd waarschijn-
lijk op zaterdag 14 maart. 
De kinderen komen langs aan de deur of achter in de kerk 
vindt u een intekenlijst. Zo geeft u met onze kinderen om 
de gewonde koala's van Australië en u smult ook nog van 
een heerlijke oliebol (die natuurlijk ook heel goed houdbaar is in de vriezer). Bestellingen graag inle-
veren voor 4 maart bij:  
Keetie Verschoore de la Houssaije, Gatenisse 29 (Veerhaven) in Kruiningen,  
tel.: 06-36 52 30 76,  
e-mailadres: keetie.verschoore@gmail.com. 
We hopen met uw medewerking op een mooie opbrengst voor al die prachtige, kwetsbare dieren. 
 
De Kindernevendienst van PG Kruiningen. 
 
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: / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR  Kruiningen 

 
Met vriendelijke groet, 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kruiningen 
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