
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 22 augustus 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Joh. 6:60-71; Gen. 3:9-15 en Hebr. 2:10-17 
Collecten: voor stichting 'De Mangoboom' en voor de kerk. 
 
Zondag 29 augustus 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 7:1-24 
Collecten: voor Algemeen onderhoud gebouwen en voor de kerk. 
 
Zondag 5 september 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 7: 25- 36 
Collecten: voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Ghana) 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 
Voor de komende drie zondagen pakken we de draad van onze doorgaande lezing (volgens het alterna-
tieve spoor van het oecumenisch leesrooster) uit het Johannesevangelie weer op. De eerste zondag het 
slot van hoofdstuk 6 (22 aug.) en daarna hoofdstuk 7 in twee delen. Het verbindende thema van deze 
drie lezingen is: Jezus te midden van zijn eigen (Joodse) broeders. Wat 'eigen' is, voelt als thuiskomen, 
maar kan daarom juist ook op de grootste teleurstelling uitlopen. De hevigste conflicten vinden niet zel-
den plaats in de familiesfeer. De weg die Jezus gaat is daarvan een treffende illustratie. Met name in dit 
evangelie, dat toch steeds al geneigd is in contrasten te denken. Om de tweedelingen (dualisme) van dit 
evangelie niet absoluut te laten worden, lijkt het me ook goed – misschien zelfs wel noodzakelijk – om er 
ook een tweede NT-lezing naast te horen. Voor zondag 22 aug. is die uit Hebreeën 
2. 
De vervolglezingen uit Johannes 7 sluiten ook verrassend aan bij de Joodse kalen-
der. In Israel en overal waar Joodse gemeenschappen zijn, gaat men zich in deze 
tijd voorbereiden op de grote najaarsfeesten, (Nieuwjaar, Grote Verzoendag en 
Loofhutten, allen in de maand sept.), met name door het blazen op de sjofar (rams-
hoorn). Ook vanuit het evangelie komt ons de komende weken dit doordringende 
geluid tegemoet. 
 
Weer op de basis terug 
Na goede weken van vakantie, waarbij de fiets ons naar heel wat prachtige plekken in het eigen land ge-
bracht heeft, en we ook onze kinderen en kleinkinderen uitgebreid hebben kunnen ontmoeten, zijn we 
op de basis in Kruiningen teruggekeerd. Goed om te merken, dat ook hier leven en geloven doorgang 
heeft gevonden. Met dank aan ds. Piet de Graaf voor zijn waarneming en aan de ouderlingen (en ande-
ren) voor hun extra oplettendheid en pastorale zorg. 
  

http://www.kerkomroep.nl/


Een nieuw seizoen ligt nu voor ons en ook daarvoor zijn al de nodige voorbereidingen gedaan (lees hier-
onder). Zo hoeft ook de vakantierust niet direct om te slaan in werkstress. Met elkaar gaan we weer ver-
der om medewerkers aan Gods bouwplan voor deze wereld te zijn. Dat te weten geeft zin en vreugde 
aan ons gemeente-zijn. 
 
Met hartelijke groet, ds. Leen de Ronde  
 
Stichting 'De Mangoboom' (collecte 22 augustus) 
In oktober 2013 bezochten René en Marijke van den Berge uit Kruiningen met een groepsreis hun spon-

sorkind in Burkina Faso (Afrika). Zij zagen er veel mooie dingen, maar ook de keer-
zijde. Zij kwamen bij een weeshuis, waar eigenlijk alles mis mee was, wat je maar kon 
bedenken. Er was bijna geen eten of drinken. De hygiëne was zeer slecht. De wees-
kinderen waren half of slecht gekleed en liepen op blote voeten tussen de rommel, 
waaronder glasscherven. Dit leidde tot het initiatief van een deel van de groep om 
een stichting voor het weeshuis 'De Mangoboom' op te richten.  
Stichting De Mangoboom biedt gestructureerd hulp aan de kinderen van het wees-
huis. De activiteiten richten zich niet alleen op het verschaffen van voedsel en medi-

sche zorg maar ook op bijvoorbeeld het aanbrengen van structuur, het verbeteren van de hygiëne en 
het begeleiden van de kinderen op school.  
De stichting werkt zelfstandig. Door de jaren heen heeft de stichting al aardig wat kunnen realiseren om 
de leefomstandigheden van de kinderen in en de mensen om het weeshuis heen, te verbeteren.  
Omdat Burkina Faso een van de armste landen van Afrika is, blijft sponsoring en hulp hard nodig! Voor 
meer informatie kunt u terecht op www.demangoboom.nl. 
 
Invulling Startzondag 19 sept. 
Zoals u in de vorige uitgave van Kerkelijk Leven gelezen hebt, is het jaarthema van seizoen 2021-2022: 
't Is alles een gelijkenis. In de dienst op startzondag op 19 september hopen we dan de eerste gelijkenis 
van dit seizoen te behandelen. Hoe we dat gaan doen is nog een verrassing. Na de dienst willen we dan 
samen koffiedrinken en aansluitend met elkaar lunchen. 
Natuurlijk hopen we op goed weer, zodat we dit op het gazon voor de kerk kunnen doen. Als het weer 
tegenzit, dan wijken we uit naar Rond-Inn. Voor thee en koffie wordt gezorgd.  
Daarvoor is het de bedoeling dat u allen iets van huis meebrengt om bij de koffie en/of voor de lunch 
met elkaar te kunnen 'delen'. U kunt bijvoorbeeld denken aan: een salade, wraps, gehaktballetjes, pan-
nenkoeken, noem maar op. Wees creatief! Wij hopen dat we met velen zullen zijn om de opening win-
terwerk met elkaar te beginnen. 
 
Namens de startzondagcommissie, Marian de Graaf 
 
Bijbelstudiegroepen 
De meesten onder ons zijn nu gevaccineerd en we mogen weer bij elkaar komen op gepaste afstand. 
Daar zijn we allemaal heel blij mee! De tweewekelijkse Bijbelstudiegroepen gaan weer van start. Ook 
daar zijn we heel dankbaar voor. 

• Op 27 september begint de maandagochtendgroep van 10.00 – 12.00 uur in Rond-Inn. 

• Op 29 september begint de woensdagavondgroep van 19.30 – 21.30 uur in Rond-Inn. 
Bij voldoende belangstelling willen we DV ook weer een Alpha I cursusgroep opstarten in overleg met de 
deelnemers. Deze is bedoeld voor mensen die de grondbeginselen van het christelijk geloof nog eens 
willen doornemen; voor het eerst of ter opfrissing. Bekijk ook eens de site www.alphacursus.nl. 

http://www.demangoboom.nl/
http://www.alphacursus.nl/


Informatie en opgave: Barbara van den Bogaerdt, ouderling pastoraat tel.: 383 015, e-mailadres: ebo-
gae@zeelandnet.nl. 
 
Hartelijke groet, Barbara v.d. Bogaerdt 
 
Medeleven met elkaar 
Jarigen 
Op 22 augustus wordt mevrouw E.M. Kriekaard-Jansen, 100 jaar. Haar huidige adres is Hoge Hoeve 4 in 
Ter Weel, Willem Kosterlaan 1, 4413 CP Krabbendijke. Vroeger woonde zij in de Korteviele hier in Krui-
ningen. Zij zal een kaartje voor haar bijzondere verjaardag vast op prijs stellen. 
Op 27 augustus wordt mevrouw C. Fraanje-Geleedst, Langeviele 97, 85 jaar. Op 4 september wordt me-
vrouw E.C. Blok-Menheere, Slotstraat 62, 95 jaar en op 7 september wordt de heer J.S. Smallegange, 
Langeviele 55, 90 jaar. 
Namens onze kerkelijke gemeente wensen wij hen allen een gezegend nieuw levensjaar toe. 
 
Giften 
Voor de bloemendienst: Janny van Nieuwenhuizen € 10, via Metje Janse € 10 en via Lina Burgel € 20. 
Voor de kerk: via Lina Burgel € 20. 
 
Alle gevers en geefsters hartelijk dank! 
 
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. 
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