
Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen 
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 9 mei 
6e zondag van Pasen 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: I Joh. 3:11-24 en Joh. 15:9-17 
De collecten zijn voor Kerk in Actie: noodhulp Libanon, voor het werk van Stichting Vluchteling in 
Noord-Kameroen en voor de kerk. 
 
Donderdag 13 mei  
Hemelvaartsdag 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: I Joh. 2:28-3:5 en Hand. 1:1-11 
De collecten zijn voor het werk van Stichting Vluchteling in Noord-Kameroen en voor de kerk. 
 
Zondag 16 mei 
7e zondag van Pasen 
10.00 uur: mevrouw ds. B. van Ginhoven 
De collecten zijn voor diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst en voor de kerk. 
 
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. 
 
Terugblik op themadienst 
Met dankbaarheid en voldoening kijk ik terug op onze dienst van 25 april met als thema: Wat heeft 
corona het afgelopen jaar met ons gedaan?  Het werd een veelkleurig mozaïek van grote en kleinere 
bijdragen, die door gemeenteleden over dit thema ingezonden waren: gedachten, meditaties, lie-
deren, gedichten, een prachtig kunstwerk en zo meer. Het meeste kon in de viering ook een zinvolle 
plek krijgen. Ook aan de uitvoering van de dienst wilde een aantal gemeenteleden van harte mee-
werken. En zo hebben we elkaar een hart onder de riem kunnen steken voor deze nog altijd zware en 
spannende tijd.  Dat moeten we vaker doen, hoorde ik na afloop. 
Ja, wat mij betreft zeker. Dus: het licht van onze gaven niet onder de korenmaat, maar op een kande-
laar plaatsen! Gods inspiratie om elkaar te dienen en te bemoedigen is zeker niet aan dominees 
voorbehouden. 
 
Eerste Johannesbrief in de Paastijd 
Tijdens een aantal zondagen van deze Paastijd hebben we al kennis gemaakt met de eerste brief van 
Johannes. Een brief zonder adres en zonder afzender maar onmiskenbaar afkomstig uit de kring van 
de apostel op wiens naam het vierde evangelie staat: 'volgens Johannes'.  Dit epistel leent zich heel 
goed voor deze zondagen tussen Pasen en Pinksteren, zowel qua omvang als qua inhoud. Direct bij 
de inleiding klinkt immers al die glorieuze uitroep: Het leven is geopenbaard! 
Het is misschien de moeite waard zo'n brief voor uzelf eens 'in één adem' uit te lezen. Dan zult u ws. 
ontdekken dat de brief cirkelt om twee of drie brandpunten. Allereerst dat de mens Jezus ons van 
God gegeven en gezonden is als Zoon van God. Ten tweede dat 'de liefde uit God is'. En ten derde dat 
God liefhebben niet mogelijk is zonder ook de broeder en zuster lief te hebben. Maar er zijn nog 
meer mooie thema's in deze brief. We hopen ze komende weken verder te gaan verkennen. 
Ook voor de dienst op Hemelvaartsdag op do. 13 mei hoop ik hier inspiratie uit te putten. 
 
  

http://www.kerkomroep.nl/


Pinksterzondag 23 mei 
Zondag 23 mei is de afsluiting van de grote christelijke feesten. Na Kerstmis en Pasen volgt immers 
zeven weken later: Pinksteren. Afgeleid vanuit het Griekse woord voor vijftig: pentekostè. Pinksteren 
is de vijftigste dag van Pasen.  
Op deze zondag willen vijf jongeren uit de gemeente in het openbaar hun geloof belijden. Dat is geen 
kleinigheid in deze tijd. Zij mogen ondersteund worden door onze verbondenheid en gebed.  
Omdat vermoedelijk ook deze zondag nog niet 'corona-vrij' zal zijn, zien we ons helaas genoodzaakt 
het kerkbezoek te limiteren. Dit betekent, dat we het-in-de-kerk-aanwezig-zijn bij deze dienst van 
Pinksteren beperkt willen houden tot hen, die aan deze dienst meewerken én zij die door de belijde-
nis-catechisanten genodigd zijn. Helemaal openbaar kunnen we deze belijdenisdienst dus nog niet 
maken. Maar uiteraard volgt u ook deze bijzondere viering via de bekende kanalen van www.kerk-
omroep.nl of YouTube-kanaal van de Protestantse Gemeente Kruiningen. In het volgende nummer 
van Kerkelijk Leven leest u er nog meer over. 
 
Met hartelijke paasgroet, ds. Leen de Ronde, 06-28302624 
 
Livestream muziekuitvoering vanuit de Johanneskerk in Kruiningen 
 
De Livestream muziekuitvoering vindt plaats op zaterdagavond 8 mei 2021 en begint om 19.30 uur.   
De uitvoering zal ongeveer een uur duren en wordt rechtstreeks uitgezonden op www.kerkomroep.nl 
en YouTube-kanaal van de Protestantse Gemeente Kruiningen. De inhoud zal in het teken staan van 
eenvoudige en/of bekende liederen. 
Aan de muziekuitvoering wordt meegewerkt door: 

− Johan Petersen – zang; 

− Carina Petersen-Bossenbroek op de panfluiten en; 

− Tim Adriaanse op het orgel en de piano. 
Marijn Heiboer hoopt het welkomstwoord en de sluiting te verzorgen. 
 
Johan Petersen werkt vaak (ook als solist) mee aan o.a. concerten en zangavonden in het hele land en 
is ook vaak te bewonderen en te beluisteren bij het TV programma Nederland Zingt. Zijn vrouw Carina 
werkt ook vaak mee aan deze programma's, tevens geeft zij ook concerten in het buitenland. Het echt-
paar woont sinds kort in Harderwijk. 
Deze twee aardige mensen heb ik leren kennen tijdens diverse concerten in het land, waar ik als hob-
byfotograaf regelmatig bij aanwezig ben. Zelf mag ik één keer per maand de dienst begeleiden in jullie 
Johanneskerk, wat ik ook erg graag doe. 
 
WELKOM! Om deze uitvoering te bekijken en te beluisteren! 
 
Met vriendelijke groet, Tim Adriaanse 
 
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 
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