
Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen 
 
Alle diensten alleen te volgen via www.kerkomroep.nl 
 
Zondag 5 april 
Zesde zondag 40-dagentijd, Palmpasen 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezingen: Exodus 10:21-11:10 en II Korintiërs 4:5-11 
 
Woensdag 8 april 
19.30 uur: Avondgebed - 40-dagentijdcommissie 
 
Donderdag 9 april 
Witte donderdag -  
19.30 uur: ds. Leen de Ronde 
 
Vrijdag 10 april 
Goede vrijdag   
19.30 uur: 40-dagentijdcommissie. 
 
Zondag 12 april 
Eerste Paasdag 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezingen: Mattheus 28:1-10 
en Exodus 14:9-16; 21-25 en 30-31  
 
Zondag 19 april 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezingen: Exodus 15: 22 – 16:26 
 
Collectedoelen in deze periode:  

− het 40-dagentijdproject 'Home for all' 

− hulpmiddelen voor de eredienst (5 april) 

− Kerk in Actie: Paascollecte (12 april)  

− de kerk: kerkrentmeesters PG Kruiningen 
 
Indien u ten behoeve van één van de collecten een donatie wilt doen, kunt u deze overmaken naar 
bankrekeningnummer NL10 RABO 0373 7239 97 ten name van Protestantse Gemeente Kruiningen. 
Dit onder vermelding van de datum en de omschrijving van de betreffende collecte. 
 
Uit de gemeente 
 
De eredienst in de komende weken 
Gezien de situatie in Nederland met betrekking tot het Coronavirus (COVID-19) heeft de kerkenraad 
besloten om de erediensten in de Johanneskerk tot nadere datum niet meer voor publiek open te 
stellen. De diensten zullen wel, zoals gebruikelijk, worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl. 
Wie om 10.00 uur inlogt bij de kerkomroep kan voor een teleurstelling komen te staan. Soms helpt 
het om al een kwartier tot twintig minuten van te voren in te loggen. En anders de dienst verplaatsen 
naar zondagmiddag of -avond of en een ander tijdstip dat voor u gelegen komt. 
 
Wim Huissen, voorzitter 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/


Vieringen van de goede Week 
Vanuit de Johanneskerk blijven we ook de komende weken de diensten verzorgen. Ondanks de be-
perkende maatregelen die we noodzakelijkerwijs nu in acht moeten nemen. Gelukkig is onze ge-
meente goed toegerust met een uitstekende installatie en deskundige technici om deze uitzendingen 
mogelijk te maken, zowel met geluid als beeld. Hopelijk blijft u er gebruik van maken. Wie langs deze 
digitale weg geen verbinding kan maken, kan mij ook altijd vragen om de teksten van de dienst in de 
brievenbus te bezorgen. Want ze zijn integraal ook op schrift beschikbaar.  
Ook in de Goede Week willen we als gemeente onze diensten door laten gaan. Immers we kunnen 
geen Pasen vieren, als we niet met Christus, onze Heer, zijn weg door het lijden en sterven zijn ge-
gaan. Zo is er op woensdagavond 8 april, 19.30 uur al een Avondgebed, maar zonder voorafgaande 
sobere maaltijd ditmaal. Die houden we tegoed voor volgend jaar. 
Witte Donderdag, 9 april, bieden we via de Kerkomroep een korte meditatie aan. Of daarin ook een 
element van Avondmaalsviering een plaats krijgt, is nog in overweging. 
Goede Vrijdag 10 april zal het lijden en steven van Jezus door de Veertigdagencie. herdacht worden. 
De viering van Stille Zaterdag willen we dit jaar overslaan. 
Ook uw giften voor het project ‘Home for all’  ten behoeve van de vluchtelingen op het eiland Lesbos 
blijven zeer welkom. Alle vieringen van de Goede Week beginnen ’s avonds om 19.30 uur 
 
Paasgroeten 

Onze gemeente kent het gebruik om rond de Paasdagen bij de ouderen van de gemeente  

een paasgroet te bezorgen, meestal in de vorm van een bloemetje. 

Echter, omdat we nog altijd onze contacten zoveel mogelijk moeten beperken, met name  

om onze ouderen niet aan het zeer besmettelijke coronavirus bloot te stellen, zullen we nu geen 

bloemetje bezorgen. We hopen dat dit op een ander moment in het jaar wel mogelijk is. 

Maar in de vorm van een kaart ontvangen onze ouderen de paasgroet niettemin wel in de bus. 

 

Daarnaast willen we aan al onze gemeenteleden, die bij het bezorgsysteem van Kerkelijk Leven be-

kend zijn in deze moeilijke tijden ook nog een extra Paasattentie geven. Ter bemoediging als teken 

van medeleven en verbondenheid willen we bij u enkele dagen voor Pasen (waarschijnlijk vrijdag 10 

april) een nummer van het blad ‘Open Deur’ bezorgen én ook een uitgewerkt liturgieboekje om de 

Paasdienst van zondag 12 april vanuit de Johanneskerk via www.kerkomroep.nl probleemloos te kun-

nen volgen. Het thema van de Paasviering zal zijn: Waar ben je nog bang voor...? Want uitgerekend 

op die mooie Paasmorgen blijken mensen toch nog altijd angstig te zijn...! 

Alles wat ons beangstigt desondanks wensen we elkaar een schoon Pasen toe ! 

 

O vlam van Pasen, steek ons aan 

de Heer is waarlijk opgestaan! 

De Zoon, voor wie het duister zwicht, 

de Zoon is als de zon, zo licht. 

 

Agenda 
Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige crisissituatie in Ne-
derland, kan doorgaan.  
 

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

 
Met vriendelijke groet, 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kruiningen 

http://www.kerkomroep.nl/
mailto:rond-uit@outlook.com

