
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 12 september 
10.00 uur: ds. F.C. de Ronde uit Fijnaart 
Collecten: Missionair werk (kliederkerk) en kerk. 
Extra diaconale collecte: Stichting Vluchteling, Kameroen  
 
Zondag 19 september 
Startzondag 
Met medewerking van muziekgroep 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde en gemeenteleden 
Lezing: Lucas 15:11-32 
Collecten: voor Kerk in Actie (Syrië) 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. 
 
Startzondag 19 sept. 
Zondag 19 september is voor onze gemeente weer de start van een nieuw seizoen. 
En omdat er gekozen is het thema: ’t Is alles een gelijkenis..! als onze leidraad voor 
het komende jaar te hanteren, gaan we 
daar ook voor de Startzondag mee aan de slag. Eén van Jezus’ bekendste gelijkenis-
sen vinden we in Lucas 15:11-32, meestal aangeduid als ‘de gelijkenis van de verlo-
ren zoon’. Maar wie dit verhaal goed leest zal ontdekken dat het misschien beter 
aangeduid kan worden als de gelijkenis van de vader en zijn twee zonen. En dan is 
het nog maar de vraag wie van de twee ´de verloren zoon´ is. 
We gaan deze gelijkenis niet alleen beluisteren, maar ook uitbeelden...- en dat op 
een manier die u misschien wel een verrassen zal of misschien zelfs verwarren kan 
-  én de vragen die het verhaal en de uitbeelding oproepen willen we met elkaar beantwoorden. 
Onze Muziekgroep hoopt weer met een paar mooie zangnummers present te zijn en aan het slot van de 
dienst hebben we nog een creatieve verrassing voor u in petto.  
Deze Startdienst heeft dus geen na-programma. Zondag 26 september gaan we na de dienst met elkaar 
koffiedrinken en lunchen. Hopelijk gelden daarvoor dan geen beperkingen meer. Zie hieronder. 
 
Kindernevendienst 
Na de Startzondag hopen we ook weer een herstart met de Kindernevendienst te maken. 
In het volgende nummer van Kerkelijk Leven hoop ik u in concreto te kunnen melden  hoever de plannen 
dan zijn. Mensen die zich beschikbaar willen stellen als leiding, nog altijd welkom. 
Tijdens de Startdienst van zondag 19 september is er oppas voor de jongsten in de consistorie. 
 
Ds. Leen de Ronde 
 
Koffie en Lunch na de dienst op zondag 26 sept. 

De gezamenlijke koffie/lunch is verzet naar zondag 26 september.                                                                                       

Tijdens de Startzondag op 19 september geldt n.l. nog net de 1,5 meter maatregel. We hopen dat deze 

maatregel 20 september van tafel gaat en we dan elkaar weer face to face kunnen ontmoeten. Vandaar 

dat het gezamenlijk koffiedrinken en lunchen na de dienst verplaatst is naar zondag 26 sept.  

http://www.kerkomroep.nl/


Opgave voor deze koffie/lunch kan bij mij per e-mail: ebogae@zeelandnet.nl  of telefonisch: 383015. Ko-

mende zondagen 12 en 19 september zullen er ook inschrijflijsten klaarliggen en kunt ook aangeven via 

keuzestrookjes wat u evt. mee gaat nemen naar deze lunch op 26 september.       

Voor alle duidelijkheid: De startzondag mmv de muziekgroep blijft wel staan op 19 september. 

Ik hoop dat e.e.a. zo duidelijk is , zo niet dan kunt mij altijd bellen of mailen. 

 

Hartelijke groet, Barbara van den Bogaerdt, ouderling 

Collecten 
Collecte 12 september: Missionair werk (kliederkerk) 
De Kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'gekliederd': op een crea-
tieve manier Bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger 
trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij Klie-
derkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de 
Kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde voor jong en oud.  
Collecte 19 september: Kerk in Actie (zending in Syrië) 
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. 
En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden 
en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk 
en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan 
blijven. 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
Ambtsdragers gezocht! 
Om de kerkenraad te versterken zijn we nog steeds op zoek naar een pastoraal ouderling en een kerkrent-
meester. Wanneer u interesse heeft of informatie zou willen over de openstaande vacatures kunt u con-
tact opnemen met ds. Leen de Ronde voor de vacature van pastoraal ouderling of met Cees Bouwman 
(tel.: 381 988) voor de vacature van kerkrentmeester. Ook kunt u namen aandragen van gemeenteleden. 
Met u hopen hoopt de kerkenraad van harte dat de vacatures kunnen worden ingevuld. 
 
Bijbelstudiegroepen (herhaald bericht) 
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. 
Informatie en opgave: Barbara van den Bogaerdt, ouderling pastoraat tel.: 383 015, e-mailadres: ebo-
gae@zeelandnet.nl. 
 
Hartelijke groet, Barbara v.d. Bogaerdt 
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Medeleven met elkaar 
Jarigen 
Op 12 september wordt mevrouw P.J. van Ast- Hoogstraate, 80 jaar. Namens onze kerkelijke gemeente 
wensen wij haar een gezegend nieuw levensjaar toe. 
Giften 
Voor de bloemendienst: Janny van Nieuwenhuizen € 20, via Lina Burgel € 20, via Moni de Ronde € 10 en 
via Annie Sinke € 10. Voor de kerk: via Lina Burgel € 5 en via Leen de Ronde € 20. 
 
Alle gevers en geefsters hartelijk dank! 
 
Agenda 
22 september: 

− vergadering Bloemendienst in Rond-Inn, aanvang 14.00 uur. 
 

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


