
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN 

Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 11 juli 2021 
10.00 uur: dhr. J. Verbruggen, Tholen 
Collecten: voor diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst, voor St. Vluchteling Kameroen en 
voor de kerk. 
 
Zondag 18 juli 2021 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Afsluiting van jaarthema 2020-2021 
Lezing:  Psalm 72 en Marcus 4:26-29 
Collecten: voor Stichting Salcha Zorg in Kruiningen en voor de kerk. 
 
Zondag 25 juli 2021 
10.00 uur: mevr. ds. B. van Ginhoven, Ouwerkerk 
Collecten: voor Algemeen onderhoud gebouwen en voor de kerk. 
 
Indien u ten behoeve van één van de collecten een donatie wilt doen, kunt u deze overmaken naar bank-
rekeningnummer 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 
Gedurende de gehele zomer en zelfs ten dele 
in de herfst loopt de lezing uit het Johan-
nesevangelie, 
waar we ook de laatste tijd  voor onze diensten 
uit geput hebben, nog door.  Maar nu de va-
kantietijd in aantocht is, zullen onze (gast)voor-
gangers waarschijnlijk ook vaker buiten het 
rooster om hun stof tot overdenking kiezen. 
Dat hoeft ook geen ramp te zijn. Afwisseling 
van spijs doet immers eten. En eind augustus 
kunnen we de draad van de Johanneslezingen 
weer oppakken.  
Zondag 18 juli is de laatste dienst voor mijn va-
kantie (zie beneden). Dan wijk ik ook zelf een 
keer van het lezingenrooster af, om een afsluiting te geven aan het jaarthema van het afgelopen jaar: 
'Als een bloem in het veld...!'  We doen dat door te lezen uit Psalm 72 en Marcus 4:26-29: Bloeie Zijn 
Naam in alle streken...! In deze dienst zal één van onze gemeenteleden waarschijnlijk ook een kunstwerk 
van eigen hand tonen.  
 
Picknick voor kinderen met hun ouders 
Op zondag 18 juli willen we (met goed weer) rond 12.00 uur weer gezamenlijk picknicken in Den Inkel! 
Alle ouders met hun kinderen van harte welkom op het veld tegenover de camping. 
Wat je nodig hebt: een lunchtas/mand naar eigen invulling, iets om op te zitten, en eventueel een spelle-
tje...is ook altijd leuk. Nu we elkaar weer kunnen ontmoeten – zeker in de buitenlucht – is dit een mooie 
kans. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met Keetie, 06-36523076 
 

http://www.kerkomroep.nl/


Geboorten 
In het vorige nummer van Kerkelijk Leven vermeldde ik reeds de geboorte van Nina Walravens op 11 juni 
2021, dochter van Max en Ellen Walravens – van der Klooster. Echter de adresvermelding daarbij was 
niet correct: Nina woont met haar ouders en zusje Fenna aan de Donkervliet 4, 4416 HN Kruiningen. 
Hierbij dus graag een rechtzetting van het bericht in het vorige nummer. 
Eveneens een vreugdevol bericht is ontvangen van Kees & Angela Nieuwenhuijse. Op 15 juni 2021 is hun 
zoon Mozi geboren. Mozi is de broer van Ezra en zijn wonen Bolwerk 7, 4415 AA Oostdijk.   
Dit geboortebericht gaat vergezeld van het (bijbel)woord: Blijf in mijn liefde! We willen de ouders van 
harte geluk en zegen toewensen bij dit geschenk van nieuw leven, als een parel uit Gods hand. 
 
In herinnering: Cobi Hoogendijk – de Koning 
In haar eigen woonkamer op Hof Cruninghe en omringd door haar man en kinderen is op dinsdag 8 juni 
2021 Cobi (Jacoba) Hoogendijk – de Koning uit dit leven heengegaan. 
Zij is ruim 73 jaar geworden, waarvan de laatste tien jaren in het teken stonden van de worsteling met 
de ziekte, die ook haar geestelijke vermogens steeds meer aantastte. 
Haar leven begon op een boerderijtje in het Zuid-Hollandse Waarder, als jongste van een gezin van acht 
kinderen. Op 25 juli 1972 trouwde ze daar met Adri Hoogendijk en samen werden zij de ouders van Ge-
rard, Géraldine en Bartlo. Na vier jaren in Alphen a/d Rijn gewoond te hebben, wagen zij de stap naar het 
Zeeuwse platteland, om in Kruiningen (Polderweg 5) een akkerbouwbedrijf op te bouwen. Hier sluiten zij 
zich aan bij de Gereformeerde kerk en bouwen aan een nieuw netwerk van sociale contacten. Maar ook 
de band met ouders en familie in Holland wordt niet vergeten. 
Negen jaar later verhuist het gezin naar de Edisonstraat, weer naar een burgerwoning. 
Cobi gaat koerierswerk doen voor Selektvracht. Autorijden heeft ze altijd graag gedaan en zorgvuldig en 
precies was ze niet minder. Haar artistieke talent, dat al in de tekenschriftjes van de lagere school tot ui-
ting kwam, richtte zij nu op haar spiegelreflexcamera. Ze ging op reis, o.a. naar Canada, waar haar zus 
woonde, of met vakantie naar gebieden om te wandelen in de ongerepte natuur. Cobi was graag buiten 
en zocht daar het avontuur. ´Het leven is een tas vol met uitdagingen´ was haar devies. Maar ze stond 
ook op haar post waar ze nodig was om zorg te geven aan haar gezin, ouders, familie, vrienden en ook 
anderen. 
De laatste jaren had ze zelf hulp nodig, maar bleef ze ook genieten van fietsen en wandelen in de omge-
ving. En wie haar aansprak, kon zij zomaar verrassen met een lach op haar gezicht. Woensdag 16 juni 
heeft de afscheidsdienst in de kerk plaatsgevonden, met beelden en herinneringen uit haar leven, met 
gevoelvolle muziek en zang, met licht (van haar zeven kleinkinderen) en een woord uit het evangelie (Lu-
cas 10:25-37) over het dóen van de liefde, waarin Gods liefde wordt voltooid. Haar lichaam mag nu rus-
ten in de aarde als een zaad voor Gods toekomst. 
 
Verhuizing 
Vanuit haar Kruiningse woning aan de Slotstraat 18A is mw. W.C.J. (Mien) van Boven-van de Klooster ver-
huisd naar Goes, waar ze momenteel onderkomen en ook wat meer verzorging heeft gevonden in het 
woonzorgcentrum 'Gasthuis', kamer 617, Kievitlaan 64, 4461 RB Goes. Haar telefoonnummer daar is 
(voorlopig): 0113-317164. Met Kruiningen wil zij graag het contact wel bewaren. Ook op deze nieuwe 
plek, vrede en alle goeds gewenst!  
 
Vakantie 
In deze zomertijd zal ik van 19 juli tot en met 15 augustus mijn vakantie opnemen. Tijd om lichaam en 
geest tot ontspanning te doen komen en zo de reserves weer aan te vullen. In deze weken is collega en 
plaatsgenoot ds Piet de Graaf, zo nodig bereid om pastorale zorg waar te nemen. Als dit gewenst is, 
neemt u dan eerst even contact op met onze scriba, Corrie Heiboer, tel. 383026, email: 



cmheijboer@zeelandnet.nl  Zij zal in deze weken ook op haar post zijn.   
 
Met hartelijke groet, uw predikant, Leen de Ronde, tel. 06-28302624 
 
Leiding Kindernevendienst gezocht 
Enkele maanden geleden is de leiding van de kindernevendienst gestopt. Om in september, na de vakan-
tieperiode, weer een start te kunnen maken met de kindernevendienst, worden er nieuwe mensen ge-
zocht om de kindernevendienst te leiden. 
Wat houdt het in: tijdens de eredienst wordt aan kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar de 
gelegenheid geboden om in de consistorie een eigen dienst te hebben. Deze dienst bereidt je voor aan 
de hand van een verhaal en een verwerking uit bijvoorbeeld 'Kind op zondag'. De verwerking kan iets zijn 
om te knutselen, een kleurplaat of een spel. Afhankelijk van het verloop van de dienst in de kerk duurt 
een kindernevendienst ongeveer 30 tot 40 minuten. 
Het kindermoment in de dienst in de kerk, zoals dit voorheen ook weleens door de leiding van de kinder-
nevendienst werd ingevuld, is in principe voor de predikant.  
Groepsgrootte: De laatste anderhalf jaar zijn er door de coronapandemie weinig kinderen in de kerk ge-
weest. Of en hoeveel kinderen er naar de kindernevendienst komen, is op dit moment dan ook een 
vraagteken. Feit is dat een dienst zonder kindernevendienst voor jonge ouders minder aantrekkelijk is 
om bij te wonen. Daarnaast is ook het op jonge leeftijd vertrouwd maken met het geloof en met de kerk 
belangrijk. 
Waarom de leiding van de kindernevendienst gestopt is: Sommige leden van de kindernevendienstleiding 
waren al lange tijd verbonden aan de kindernevendienst en was het tijd voor wat anders of een rust-
pauze. Bij andere leden sloeg het leven een ander pad in, waardoor de taak niet meer paste. Desalniette-
min is de kerkenraad hen allemaal even dankbaar voor hun inzet. Zonder namen te noemen willen wij 
hen dan ook hartelijk danken daarvoor!  
Aanmelden: Voelt u zich aangesproken om de handschoen op te pakken of lijkt het u gewoon leuk en/of 
belangrijk om te doen, dan kunt u zich aanmelden bij Diana Bruijn, e-mailadres: info@dvcdeninkel.nl of 
tel.: 0113-383405. 
 
Met vriendelijke groet, Diana Bruijn, jeugdouderling 
 
Medeleven met elkaar: 
Jarigen 
Op 10 juli wordt mevrouw C.J. Sinke-Joossen, 95 jaar. Haar adres is Abbekindershof, Johannaplantsoen 1, 
F101, 4462 AV Goes. Namens onze kerkelijke gemeente wensen wij haar een gezegend nieuw levensjaar 
toe. 
 
Jubilea 
Op 2 augustus is het echtpaar Fraanje-Geleedst, Langeviele 97, 65 jaar getrouwd. 
Namens onze kerkelijke gemeente van harte gefeliciteerd met dit huwelijksjubileum. 
 
Giften 
Voor de bloemendienst: via Rina Heiboer € 5 en via Lina Burgel twee maal € 10.  
Voor de Diaconie: via Ada de Bat € 10. 
Voor de kerk: via Barbara van den Bogaerdt € 5, via Lina Burgel € 3 en via Ada de Bat € 10. 
Alle gevers en geefsters hartelijk dank! 
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Agenda 
Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige crisissituatie in Neder-
land, kan doorgaan.  
 

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


