
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 23 januari 
Kindernevendienst 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 2:1-12 en Efeziërs 1:15-23 
Collecten: voor Missionair werk in Nederland en voor de kerk. 
 
Zondag 30 januari 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 2:13 -25 en I Korintiërs 3:10-22  
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 
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 zondagen die nog uitdrukkelijk in het teken van Epifanie (en 
daarmee ook van het Kerstfeest) staan, gaan nu ten einde. Zondag 23 
januari zal als de 3e zondag na Epifanie (6 jan.) voorlopig de laatste 
zondag zijn die nog de witte feestkleur draagt. Daarna bevinden we ons 
een aantal zondagen op neutraal (groen) terrein, maar zullen we ons 
ook al weer spoedig op Passie en Pasen gaan richten. Zondag 30 januari 
is dit in de lezing uit het slot van Johannes 2 zelfs al helemaal aan de 
orde. 
Want na het teken te Kana in Galilea – waar Jezus zijn glorie onthulde – 
komt bij Johannes Jeruzalem met het paasfeest direct al in zicht en doet 
de vraag zich voor: wat is nu werkelijk de tempel waar God gediend wil zijn? Dezelfde vraag, die ook 
de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe stelt. Zondag 23 januari is er ook weer 
Kindernevendienst. 
 
In herinnering: Koos Amperse-van Tiggele 
Op maandag 3 januari 2022 is in Ter Weel te Goes (Abbekindershof) Koos Amperse-van Tiggele 
overleden in de leeftijd van bijna 87 jaar. De laatste jaren en vooral de laatste maanden heeft Koos 
een zware weg moeten gaan van veel pijn en verlies. Tot driemaal toe onderging zij een 
amputerende operatie, raakte ze verward en verlangde ze naar het einde. Niettemin mag ook gezegd 
worden wat haar rouwbrief vermeldt: 'na een mooi en voltooid leven ging van ons heen onze 
zorgzame moeder en oma'.  
Koos van Tiggele werd geboren als tweede van drie kinderen te Kruiningen aan de Zanddijk net over 
het spoor. Haar ouders kwamen oorspronkelijk van Tholen, maar waren voor werk op een 
landbouwbedrijf naar Kruiningen gekomen. De oorlogsjaren maakte Koos bewust mee, de 
bombardementen bij de spoorbrug o.a., ook werd ze in haar arm getroffen door een granaatscherf. 
Kort na de ramp van 1953 leerde ze Leo Amperse uit Goes kennen, en op 19 aug. 1955 geven ze 
elkaar het jawoord. Kort daarna nemen zij het café annex pension van moeder Amperse in de St. 
Jacobstraat te Goes over. Maar als na Henk als eersteling hun tweede kind Anita geboren is, wordt 
dit bestaan te zwaar en keren ze terug naar Kruiningen. De eerste zes jaren weer aan de Zanddijk 
(maar wel andere plek) en vanaf 1969/1970 in het dorp aan de Hoofdstraat 53.  Inmiddels is ook de 

http://www.kerkomroep.nl/


jongste telg Corina geboren. Behalve de zorg voor haar gezin doet Koos ´s avonds ook 
schoonmaakwerk op het gemeentehuis. In de vakanties en tijdens de zomerweekenden gaat het 
gezin vaak naar Tholen, en geniet daar aan de dijk van Strijen- Ham van ruimte, water en zon. Koos 
koesterde zich graag in het zonnetje.  
Na een lange periode van ziekte en verzwakking is haar man Leo op 24 mei 2002 overleden. Hierna is 
Koos nog volop actief geworden in het sociale leven. Samen met haar vriendin Liesbeth onderneemt 
ze allerlei activiteiten en bezoeken ze ook samen de kerkdiensten. Begin 2019 moet zij helaas haar 
woning in Hof Cruninghe verlaten, mede vanwege de suikerziekte is meer zorg en toezicht nodig. Die 
wordt haar geboden in het Gasthuis van Goes, maar ze heeft het er maar matig naar haar zin. De 
kinderen blijven trouw komen, evenals haar zus Bettie en vriendin Liesbeth. Zij zijn haar lichtpuntjes, 
gebleven tot het einde toe. Zaterdag 8 jan. heeft de afscheidsdienst plaats gevonden. Haar geliefde 
lied 'Vaste rots van mijn behoud' is daarbij gezongen en woorden uit Jesaja 60:20 waren leidraad 
voor de overdenking: 'Je zon zal niet meer ondergaan en je maan niet afnemen. Want de HEER zal 
jullie een licht zijn voor altijd, de dagen van rouw zijn volbracht.' Tot besluit is ook het mooie en 
toepasselijke gedichtje gelezen: Ik brei een dekentje van licht.  Op de begraafplaats van Kruiningen is 
haar lichaam bij haar man te rusten neergelegd. 
 
Ds. Leen de Ronde  
 
Collecten 
Collecte 13 januari: Kerk in Actie: Missionair werk 
In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk 
en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een 
platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren 
en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) 
verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep 
van betekenis zijn. 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
Actie Kerkbalans 2022 
Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari is weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Evenals 
voorgaande jaren worden de enveloppen via de post thuisbezorgd bij de leden van onze gemeente. 
Leest u vooral ook de brief die is bijgevoegd. 
Het toezeggingsformulier kan worden ingevuld en in de retourenveloppe worden gestopt. In de 
bijbehorende brief staan adressen vermeld waar de retourenveloppen kunnen worden bezorgd. De 
enveloppen worden dus niet bij u opgehaald. 
 
Doneren voor de bloemendienst 
In de maand januari, soms wat later, kwamen wij voorheen altijd bij u langs de deur om een donatie 
op te halen voor de bloemendienst. Dit jaar willen we dat anders aanpakken. 
In de maand mei ontvangt u van ons een brief met het verzoek om uw donatie over te maken naar 
het bankrekeningnummer van de bloemendienst. In een tijd waarin steeds minder mensen contant 
geld op de pak hebben, lijkt ons dat wel zo gemakkelijk. 
 
Namens de bloemendienst, Lina Burgel 
 
  



Verhuisd 
Ons gemeentelid Bep Tange -Noppen heeft haar woning in Hof Cruninghe, Lange Viele 101, verlaten. 
In de buurt van één van haar dochters kreeg zij in Emmeloord een woon- en zorgplek aangeboden. 
Zodoende is zij nu uit Kruiningen verhuisd naar: Revelsant 16, 8303 ZD, Emmeloord. Maar we laten 
Bep niet uit ons midden vertrekken zonder haar vrede en alle goeds toe wensen bij deze nieuwe fase 
van haar leven. 
 
Meeleven met elkaar 
Giften 
Voor de kerk: via Annie Sinke € 10 (rectificatie vorig kerkblad, er stond € 5) 
Voor de kerk: via Marie Kriekaard € 5 en € 10 en via ds. Leen de Ronde: €20. 
Voor de bloemendienst: via Metje Janse € 10, via Janny van Nieuwenhuizen € 10, via Tineke 
Harthoorn € 10 en via Lina Burgel € 20 (donaties). 
 
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. 
Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige situatie in 
Nederland voor wat betreft corona, kan doorgaan. 
 

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


