
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN 

 
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 

 

Zondag 23 mei, Eerste Pinksterdag 

Dienst van belijdenis van geloof 

10.00 uur: ds. Leen de Ronde 

Lezing: Hand. 2:1-13 en I Joh. 4:7-19 

De collecten zijn voor Kerk in Actie: Egypte en voor de kerk. 

 

Zondag 30 mei 

10.00 uur: ds. G. van Dijk uit Driebergen 

De collecten zijn voor Jong Protestant (Diaconaat) 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. 

 

In Memoriam: Rie Brugge-van den Berg 

In zorginstelling Ter Valcke te Goes is na een aantal maanden van ziekte op 27 april 2021 Maria 

Sophia (Rie) Brugge – van den Berg overleden, in de leeftijd van 82 jaar. Geboren te Colijnsplaat 

verhuisde ze naar Zeeuws-Vlaanderen (Axel) waar ze ook haar latere man Adrie Brugge leerde 

kennen. Op 29 juli 1959 geven ze elkaar het ja-woord en komen ze aan het Clercqswegje 7 te 

Kruiningen wonen, waar Adrie een aanstelling als hoofd van het Openbaar Lager onderwijs heeft 

gekregen. Hier worden hun beide kinderen geboren: Marijke en Ard. Rie vind haar weg ondermeer 

door te gaan zingen bij zangvereniging Crescendo. Ook voor de kerkelijke gemeente doet zij 

vrijwilligerswerk bij de bloemendienst. Heel lang heeft ze ook in haar eigen buurt het Kerkelijk Leven 

bezorgd. Toen zij ziek werd, doorkruiste dit de zorg voor haar man Adrie. Dat hij bij Ter Weel in Hof 

Cruninghe een goede opvang kreeg, gaf haar tenslotte de rust die zij nodig had om heen te gaan. 

Haar zorgzaamheid en zachtaardige geest mag voor haar geliefden een kostbare schat blijven.  

 

Belijdenisdienst op Pinksterzondag 23 mei 

Zondag 23 mei 2021 is het Pinksteren, de vijftigste dag van Pasen. Pinksteren is de geboortedag van 

de kerk. Want zoals Jezus beloofd had, worden Jezus' volgelingen bezield met de Geest van God. Van 

discipelen (leerlingen) worden ze nu ook tot apostelen (gezondenen). Lucas beschrijft het in 

Handelingen 2 als een vervullingsgebeuren: het huis waar zij verblijven wordt vol van Gods levens-

adem en 'tongen als van vuur' verdelen zich over alle aanwezigen. Zo steekt deze Geest mensen aan 

tot nieuw geloof, hoop en liefde. 

Drie jonge mensen uit onze gemeente willen daarvan getuigen en openlijk hun geloof belijden op 

deze zondag. Hun namen zijn Chantal Bartelds, Marite Heiboer en Eliana Maas. Na een ruime tijd van 

catechese en voorbereiding zijn zij tot deze stap gekomen. Vanwege de nog altijd geldende 

beperkingen kan de gemeente daar helaas niet voltallig bij aanwezig zijn. Alleen genodigden en 

medewerkers mogen we in de kerk welkom heten. Maar U kunt uw medeleven met hen misschien 

wel tot uitdrukking brengen. Bijv. door naar mij een mail (ronde@solcon.nl ) of een kaartje voor hen 

te sturen. Als voorganger zal ik dan zorgen dat dit meeleven in de dienst ook een plek krijgt. Zo 

kunnen we toch gemeente zijn, al moet het helaas nog op afstand. En natuurlijk viert u de dienst met 

hen mee via de beeldverbinding van onze gemeente op www.kerkomroep.nl of het YouTubekanaal 

van de PG Kruiningen. Zo bidden en hopen we met elkaar op 'het feest van de Heilige Geest'.  

 

Met hartelijke groet in de vreugde van Pinksteren,  

ds. Leen de Ronde, tel.: 0113-202278 / 06-28302624 

mailto:ronde@solcon.nl
http://www.kerkomroep.nl/


Rekening College van Kerkrentmeesters 2020 

Het college van kerkrentmeesters heeft in de vergadering van 13 april zijn ontwerpjaarrekening 2020 

aan de kerkenraad voorgelegd. In een samenvatting treft u deze jaarrekening als losse bijlage in 

Kerkelijk Leven aan. Voor de leden van de gemeente ligt de gehele jaarrekening van dinsdag 25 tot 

en met maandag  31 mei ter inzage bij de heer C. Bouwman, Snellemarkt 13, telefoon 0113-381 988. 

Eventuele inzage uiteraard na een telefonische afspraak. Ook al laat de Rekening 2020 zien dat het 

jaar 2020 is afgesloten met rode cijfers, toch stemt het tot grote dankbaarheid dat de totale 

opbrengst aan giften en bijdragen in het coronajaar 2020 niet zijn achtergebleven t.o.v. het daaraan 

voorafgaande jaar. Uw offerbereidheid om de lofzang in de Protestantse Gemeente Kruiningen 

gaande te houden geeft goede hoop voor en vertrouwen in de toekomst.  

  

Een hartelijke groet,  

Piet de Graaf  

(penningmeester College van Kerkrentmeesters) 

 

Agenda 

Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige crisissituatie in 

Nederland, kan doorgaan.  

 

Ter gedachtenis: Jannie Paauwe-Dek 

Op zaterdag 8 mei 2021 is het leven van Adriana Neeltje (Jannie) Paauwe – Dek ten einde gegaan, 87 

jaar oud. De laatste zes jaren van haar leven verbleef zij in de zorginstelling van Ter Weel op 

Krabbendijke (afd. Hoge Hoeve), daarvoor woonde ze altijd in Kruiningen, geboren en getogen als 

tweede kind van Curséan en Antje Dek- van Iwaarden. Na de oorlogsjaren met beperkt onderwijs 

kreeg Jannie helaas niet de kans om verder te leren. Wel volgde zij de naaischool bij de nonnen in 

Hansweert. Die bleek goed aan haar besteed. Ze ontwikkelde zich tot een eersteklas coupeuse. 

In 1957 trouwde ze met haar buurjongen Jaap Paauwe, die drie jaar dienstplichtige in Indonesië was 

geweest en gingen zij wonen aan de Langeviele    ,waar ook hun vier kinderen geboren zijn: Ria, Anja, 

Peter en Chris. Naast haar eigen gezin heeft ze ook veel zorg aan haar ouders gegeven en tijdens de 

pluktijd hielp ze graag mee in de boomgaard van haar broers. Haar kinderen stimuleerde ze om door 

te leren en hun kansen te benutten. En later was ze ook voor de kleinkinderen altijd beschikbaar om 

op te passen. Jannie was een vooruitstrevende vrouw met een zuiver gevoel, die begreep wat er in 

mensen omging en erin slaagde om te verbinden en tegenstellingen te overbruggen, ook waar het 

soms kon spannen: ´Jannie naaide de lapjes telkens weer aan elkaar´. En daarvoor hield ze haar eigen 

gevoelens in. De ziekte van Parkinson vergezelde haar al sinds 2005. Jaap, haar man, heeft toen met 

veel inzet zorg voor haar gedragen, tot ook zijn krachten uitgeput raakten. Op 29 juni 2018 is hij 

overleden na nog een kort verblijf ook in Krabbendijke. 

Zaterdag 15 mei heeft de dank- en afscheidsdienst in de Johanneskerk plaats gevonden. Ria Keizer – 

Meeuwse ging als bekende van het gezin daarin voor. De leidraad voor de overdenking was I 

Korintiërs 13: ´...en de meeste van deze is de liefde´. Met ´U zij de glorie´ is de gedachtenis van Jannie 

Paauwe-Dek in de kerk afgesloten. Op de begraafplaats is zij bij haar man te rusten gelegd. 

 

Leen de Ronde    

 

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen:  Wim Huissen » e-mail: rond-uit@outlook.com / 

adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR  Kruiningen 

 


