
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN 

Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 20 juni 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 4: 27- 42 
Collecten: voor Kerk in Actie (noodhulp Griekenland) en voor de kerk. 
 
Zondag 27 juni 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 4:43-52  
Collecten: voor Algemeen onderhoud gebouwen en voor de kerk. 
 
Zondag 4 juli 
Doopzondag 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 5:1-18 
Collecten: voor Kerk in Actie (NL-Aktie vakantietas) 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. 
 
Bij de diensten 
De komende drie zondagen, waarin ik als uw eigen predikant ook steeds hoop voor te gaan, zullen in 
teken staan van onze lezingen uit het Johannesevangelie. Na de ontmoeting tussen Jezus en Nicodemus  
(Joh 3.) dat uitliep op het laatste getuigenis van Johannes de Doper: ´De bruid behoort aan de bruidegom 
en de vriend van de bruidegom verheugt zich om de stem van de bruidegom te horen. Dat hij zal groeien 
en ik minder zal worden, zo moet het ook!’ Daarna volgt in Joh. 4 een nieuwe ontmoeting tussen Jezus 
en de vrouw uit Samaria. Een prachtig verhaal dat meer dan de moeite waard is om eens voor u zelf in  
alle rust te lezen en te overwegen. Zondag 20 juni haken we in vanaf 4:27. Jezus heet dan niet alleen de 
Messias van Israel maar ook Redder van de wereld. Hoe is dat mogelijk: de wereld redden? 
Voor de zondagen daarna lezen we telkens uit dit evangelie een stukje verder, waarbij zondag 4 juli 
mogelijk ook een Doopzondag zal zijn. We zijn dan bij het badwater van Bethesda (of: Betzata) 
aangekomen in Joh. 5:1-18. 
 
Uit de gemeente 
 
Geboren 
Vrijdag 11 juni 2021 is Nina (Anna Jacoba) Walravens geboren, als dochter van Max Walravens en Ellen 
van de Klooster, wonend aan de Donkervliet 4. De kleine Nina is het zusje van Fenna. Van harte geluk en 
zegen voor jullie met dit geschenk van nieuw leven. 
 
  

http://www.kerkomroep.nl/


Verhuizing 
De ons zeer vertrouwde gemeenteleden, Adri en Marie Kole van de Rijksweg 87, zullen ons dorp gaan 
verlaten. Per 1 juli wordt hun nieuwe woonadres: Paardenmarkt 27, 4401 EE te Yerseke. Een omgeving 
die hen ook vanuit hun jeugd niet vreemd is. Adri en Marie behouden hetzelfde telefoonnummer en zijn 
van plan om vanuit hun nieuwe woonplaats ook de Kruiningse kerk nog regelmatig aan te doen. 
Tussen beide Schelde-armen voor hen samen een goede levensavond toegewenst. 
 
Met hartelijke groet, uw predikant, Leen de Ronde, tel. 06-28302624 
 
Vanuit de kerkenraad: versoepelingen 
Nu het aantal nieuwe besmettingen dagelijks afneemt en meer mensen gevaccineerd zijn, mag er in de 
samenleving steeds meer, ook in de kerk. Om die reden heeft de kerkenraad besloten geen limiet meer 
te stellen aan het aantal gemeenteleden dat per dienst de dienst mag bijwonen. Daarnaast mogen we 
ook weer wat proeven aan het samen zingen in de kerk, al blijft dit vooralsnog beperkt tot het slotlied. 
De zangroep blijft met vier gemeenteleden plus de voorganger de diensten vocaal begeleiden. 
De algemene hygiëne maatregelen blijven voorlopig wel gelden. 
 
persoonlijke gegevens 
Met het stoppen van ons eigen kerkblad Rond-Uit, werd ook besloten om bepaalde informatie vanwege 
de privacy van onze gemeenteleden niet meer te publiceren. Dat leverde veel kritiek op. Veel 
gemeenteleden vinden het toch belangrijk om kennis te kunnen nemen van deze feiten en willen graag 
de mogelijkheid hebben om mee te leven door middel van een kaartje of iets dergelijks.  
Op verzoek van de bloemendienst is dit onderwerp nogmaals besproken in de kerkenraad. De 
kerkenraad heeft besloten om het publiceren van jarigen en huwelijks jubilea weer toe te staan. 
Voorwaarde is dan wel dat de persoon of personen van wie informatie wordt gepubliceerd daar vooraf 
hun toestemming voor verlenen. Dat hoeft niet per geval, maar wel per persoon. Er zal een lijst van 
worden aangelegd. Kortom, zonder uw toestemming wordt er niets over u in het kerkblad of op de 
website gepubliceerd. Dit betreft overigens alleen de huwelijksjubilea en verjaardagen met een 
kroonjaar. Ook de binnengekomen giften zullen vanaf heden in dit blad verantwoord worden. 
 
Wim Huissen, voorzitter 
 
Wisselingen bij bloemendienst 
In de laatste vergadering van de bloemendienst is afscheid genomen van Rina Heijboer. Rina heeft vele 
bezoekjes afgelegd in de 43 jaar dat zij deel uitmaakte van de bloemendienst. We willen haar daarvoor 
heel hartelijk bedanken. Vorig jaar heeft ook Corrie Wisse moeten stoppen met de bloemendienst 
vanwege veel ziekenhuisopnames en toenemende lichamelijke beperkingen. Ook haar willen wij nog 
hartelijk bedanken voor haar inzet. 
Groet namens de bloemendienst, Lina Burgel 
 
Pastoraat 
Jarigen 
Op 16 juni is mevrouw J.A. de Munck -van der Jagt, Ravenstein 6, 80 jaar geworden. 
En op 29 juni wordt de heer M. van Noorden, Langeviele 43, 90 jaar. 
Namens onze kerkelijke gemeente beiden een gezegend nieuw levensjaar toegewenst. 
 
  



Jubilea 
Op 2 juli is het echtpaar H.J. Verijzer en J. Verijzer, Burg. Elenbaasstraat 36, 50 jaar getrouwd. 
Namens onze kerkelijke gemeente van harte gefeliciteerd met dit gouden huwelijksjubileum. 
 
Giften 
Voor de bloemendienst: via Rina Heiboer twee maal € 10 en via ds. Leen de Ronde € 20.  
Voor de geluidsinstallatie: via Riet van Stel € 50. 
Voor de kerk: via Barbara van den Bogaerdt € 10 en via Lina Burgel € 10; via Leen de Ronde: 
€ 50,- en € 10,-. 
 
Alle gevers en geefsters hartelijk dank! 
 
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. 
 


