
Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen 
Alle diensten alleen te volgen via www.kerkomroep.nl 
 
Zondag 17 mei 2020, 
6e zondag van Pasen 
10.00 uur: dhr.  W. Bevelander uit Dordrecht 
Lezingen: Exodus 20:1-21 en Lucas 10:25-29 
 
Donderdag 21 mei 2020,  
Hemelvaartsdag 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezingen: Exodus 20:18 – 26 en Lucas 24:44- 52 
 
Zondag 24 mei 2020, 
7e zondag van Pasen 
10.00 uur: ds. B. van Ginhoven uit Ouwerkerk 
Lezingen: Exodus 23:1 -17 
 
Collectedoelen in deze periode:  

− hulpmiddelen voor de eredienst (17 mei) 

− Kerk in Actie: Werelddiaconaat (24 mei)  

− 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 
 
Hemelvaartsdag, do. 21 mei 
Op de veertigste Paasdag vieren we in de kerk 
het feest van Jezus´ hemelvaart. Altijd een 
welkome vrije dag, zo midden in de week. Maar 
toch ook nog wel iets meer dan dat alleen.  
Op de weg van Gods komen tot mensen is het 
een hoogtijdag, die volop feestelijk gevierd mag 
worden. Het is immers de hemelse bevestiging 
van Jezus koningschap. Dat Christus de Levende 
is, is geen willekeur of toevalligheid, maar vindt 
z´n bekroning in de verhoging aan Gods 
rechterhand. 
Op die plek is dus ook onze toekomst veilig. 
Zonder Hemelvaart is Pasen nog niet voltooid.  
We gaan ditmaal proberen ook op deze feestdag de doorgaande lezing uit het boek Exodus voort te 
zetten. Aan het slot van Exodus 20 (hetzelfde hoofdstuk als de Tien Woorden) krijgt Mozes aan-    
wijzingen hoe de hemelse God door mensen op aarde gediend wil zijn. Dat is opmerkelijk genoeg 
geen nabootsing van de hemel, maar juist een gerichtheid op de aardse plekken waar de enige Naam 
zich heeft laten kennen. Opdat die gedachtenis ons tot zegen zal blijven, ook als de Heer al 
voor ons uit in Gods glorie is opgenomen. Hemelvaart heeft dus ook voeten in de aarde en geeft ons 
veel te denken, te zingen en te vieren. Zoals gebruikelijk begint om 10.00 uur de via 
www.kerkomroep.nl uitgezonden dienst. 
 

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


In memoriam: Corrie van Paasschen 
Maandag 20 april 2020 is het leven ten einde gegaan van Cornelia Geertruida (Corrie) van Paasschen 
– Zeevaart, in de leeftijd van 91 jaar. De laatste maanden verbleef zij in het ADR-Ziekenhuis en in het 
Zorgcentrum Ter Valcke te Goes.  Daarvoor woonde zij vele jaren aan de Rijksweg 65, waarvan bijna 
60 jaren samen met haar man Chris van Paasschen, die op 20 nov. 2011 is overleden. Ook haar 
ouders Ko en Bet Zeevaart hebben vele jaren aan de Rijksweg naast hen gewoond, en voor hen heeft 
Corrie als hun enig kind ook intensief gezorgd. Het werken had ze als jong meisje al geleerd bij de 
fam. Blok – Zwartepoorte, die aan de overkant van de Nieuwstraat  (nu Nijverheidsstraat) woonde in 
Kruiningen waar ze opgroeide. Corrie was een opgewekte, levenslustige en ook realistische vrouw.. 
Samen met haar man - die een echte humorist was – kon ze ook uitbundig lachen. Tot het laatst was 
ze  scherp van tong en helder van geest. 
Hun huwelijk bleef kinderloos, maar ook bij het ouder worden en na het overlijden van haar man, is 
Corrie niet vereenzaamd. Een kleine kring van mensen uit familie, buren en anderen, bleef trouw om 
haar heen, ook de laatste maanden die zo zwaar waren. Van hen heeft ze ook nog bewust afscheid 
kunnen nemen. Op vrijdag 24 april heeft het afscheid in Rond-inn plaats gevonden met de woorden 
uit Psalm 121:5 `De HERE is je Bewaarder, de HERE is je schaduw aan je rechterhand´, als belofte ter 
bemoediging: Daarna is haar lichaam uitgeleide gedaan naar de plek waar ook haar man begraven is. 
 
Naar de kerk gaan in corona-tijd 
Voorzichtig aan krijgen we weer het uitzicht om als gemeente in ons kerkgebouw samen te kunnen 
komen voor onze diensten. Vanaf 1 juni zijn samenkomsten mogelijk met maximaal 30 deelnemers. 
En als er geen nieuwe uitbraken van het virus plaats vinden, vanaf 1 juli met 100 mensen. 
Dit zou betekenen dat we vanaf die tijd midden in de zomer weer ´gewoon´ diensten kunnen gaan 
houden. Daar zijn we dan ook wel weer aan toe...! 
Maar toch niet zonder een aantal aanpassingen en veiligheidsmaatregelen te treffen. Het 
moderamen gaat zich daar binnenkort op bezinnen en komt dan met voorstellen naar de kerkenraad. 
Let u dus op:  in het volgende nummer van Kerkelijk Leven komt u te weten welke regels er vanaf 1 
juni voor de diensten in de Johanneskerk gaan gelden.   
We zullen voorlopig nog  - voor elkaar - op onze hoede moeten blijven ! 
 
 Met hartelijke groet,  ds Leen de Ronde,   tel. 06 28302624; email: ronde@solcon.nl  
 
Orgelconcert Evert van de Kamp 
Op maandag 1 juni a.s., 2e pinksterdag, zal Evert van de Kamp, een van onze vaste organisten, een 
orgelconcert geven op het Van Vulpen orgel in de Johanneskerk. Dit concert kunt u live of op een 
ander moment beluisteren via Kerkomroep.nl. De live-uitzending zal beginnen om 20.00 uur. We 
hopen dat u in deze verwarrende tijden een steun mag ondervinden naar het luisteren van mooie 
muziek. 
 
Veel luisterplezier en vriendelijke groet, Marijn Heiboer 
 
Agenda 
Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige crisissituatie in 
Nederland, 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 
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