
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 24 oktober 
Herstart van kindernevendienst 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 8:37-57 
Collecten: voor Algemeen onderhoud gebouwen en voor de kerk. 
 
Zondag 31 oktober 
Hervormingszondag 
10.00 uur: ds. A.A.S. ten Kate 
Lezing: (Johannes 9:1-41) 
Collecten: voor diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst 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: Johannes nog altijd 
Vanaf Trinitatis (zondag na Pinksteren) al lezen we uit het Johannesevangelie. Dit evangelie is in het drie-
jaarlijkse oecumenische leesrooster geen vaste jaarlezing, zoals Mattheus, Marcus en Lucas dat wel zijn. 
Johannes wordt er steeds hapsnap doorheen gevlochten, wel is er vaak juist op de feestzondagen een 
lezing uit dit evangelie. Maar nu zijn we via 'een alternatief spoor' (dat naast het oecumenisch rooster 
aangeboden wordt) dus al een hele zomer en herfst doorgaand uit Johannes aan het lezen. 
Ik hoop, dat het u nog altijd geboeid houdt. De hoofdstukken 7 en 8 zijn ook voor mij nog tamelijk onbe-
kende stof. Hier predikt Jezus in de tempel, ten tijde van het Loofhuttenfeest (en daarna). Enerzijds is het 
verrassend hoe Jezus' verkondiging aansluit op de liturgie van de tempel ('Laat wie dorst heeft komen tot 
mij...'(7:37) en 'Ik ben het licht der wereld..' (8:12)) terwijl water en licht ook bij de viering van dit na-
jaarsfeest (Soekkoth) aan de orde komen.) Anderzijds is Jezus in heftige polemiek met 'de Joden', waar-
mee Johannes dan met name Joodse leiders bedoelt. Zij ervaren zijn spreken en optreden 'in Gods naam' 
als aanmatigend en godslasterlijk. Vanuit zijn Zender spreekt Jezus immers: IK BEN er! 
Dit leidt tot wederzijdse uitsluiting, ja zelfs demonisering (Joh.8:44 en 48). Geen fraaie stijlbloempjes dus, 
deze discussie, en misschien zelfs wel gevaarlijk voor wie er (antisemitisch) mee aan de haal wil gaan. 
Maar ook een scherpe spiegel naar onszelf. Durven wíj het met Jezus aanspraak: 'Ik BEN er' wel te wa-
gen? Er lijkt inderdaad geen tussenweg mogelijk: Of deze mens is volkomen gestoord... of hij is toch het 
Woord van God in eigen persoon.  
 
Herstart kindernevendienst: zondag 24 oktober 
Alle ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd hebben een brief 
ontvangen over de herstart van onze Kindernevendienst. De reacties 
daarop zijn nog niet overweldigend. Maar we gaan het er toch op wa-
gen. Wie niet waagt, wie niet wint!  Zondag is 24 oktober is onze eer-
ste nevendienst weer, na de lange tijd dat dit door corona niet moge-
lijk was. Graag zien wij u dus weer terug in de kerk met alle kinderen. 
Het verhaal uit Johannes 9 over een jongen die blind was, maar door 
Jezus weer ziende wordt gemaakt, is dan in de nevendienst het uit-
gangspunt. De volgende nevendienst zal dan zijn op 7 november zijn, 
ook een Doopzondag.  

http://www.kerkomroep.nl/


Meeleven met elkaar 
Jarigen 
Op 1 november wordt mevrouw Vogel-Meijer, Langeviele 41, 90 jaar. Namens onze kerkelijke gemeente 
wensen wij haar een gezegend nieuw levensjaar toe. 
 
Giften 
Voor de kerk: via ds. Leen de Ronde € 20. 
 
Agenda 
Bijbelstudiegroepen: 

→ In de oneven weken in Rond-Inn op maandagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

→ In de oneven weken in Rond-Inn op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
 

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


