
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 6 februari 
Kindernevendienst 
10.00 uur: ds. W. Vermeulen uit Bergen op Zoom 
Collecten: voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Oeganda) en voor de kerk. 
 
Zondag 13 februari 
Bevestiging ambtsdrager 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 11:17-27 
Collecten: voor Kerk in Actie: Noodhulp (Nepal), voor St. Vluchteling Kameroen 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: Lazarus volgens Joh. 11 
Zondag 6 februari zal ds. Willem Vermeulen als gast voorgaan in de dienst te Kruiningen. 
Er zal dan ook weer nevendienst zijn voor de kinderen met Marijke v.d. Berge als leiding. 
De kinderen horen dan het eerste deel over Lazarus uit Johannes 11, waar ik in de dienst van zondag 
30 jan. al mee van start gegaan ben. Die doorgaande lezing van dit vrij lange hoofdstuk gaan we de 
komende weken in onze diensten voortzetten. Lazarus blijft ons dus nog even bezig houden. En ik 
vermoed dat dit helemaal niet saai hoeft te worden, want dit verhaal maakt steeds weer nieuwe 
wendingen.  Wat te denken bijv. van de beide zusters van Lazarus: Martha en Maria? Zij stellen 
dezelfde (verwijtende) vraag aan Jezus, maar verwerken dit beiden toch weer op een heel eigen 
manier, met verstand en/of met gevoel...!  
En wie is Lazarus? Een vriend van Jezus, inderdaad...! Maar misschien toch ook nog wel iets meer... 
Blijft u de komende weken dus goed opletten, want met een serie diensten rond één Bijbelgedeelte 
kan je eigenlijk niets missen. 
Zondag 13 februari zijn we verheugd ook een nieuwe kerkrentmeester te mogen bevestigen nl. dhr. 
Arie Willemsen van de Schonewal 26. Dat zal dus vast een mooie zondag worden. 
 
Voorzichtig zingen in de kerk 
Voor koren en theatergezelschappen heeft de regering samenzang weer vrijgegeven. Daarom lijkt dit 
ook voor onze kerkdiensten het goede moment om weer samen te gaan zingen, om zodoende als 
kerkgangers ook weer daadwerkelijk aan de eredienst deel te kunnen nemen. In onze ruime kerk met 
zitplaatsen op 1,5 meter en goede ventilatie lijkt het verantwoord om als gemeente enigszins 
voorzichtig en ingetogen weer met samenzang te beginnen, ondersteund nog door onze Zanggroep. 
Dit geldt in elk geval voor de komende twee zondagen. 
 
Kranslegging bij monument op 1 februari 
Op dinsdag 1 februari zijn er bij het monument naast de kerk ter gedachtenis aan de 
Watersnoodramp van 1953 weer kransen en bloemen gelegd. Ook namens de Protestantse 
Gemeente Kruiningen hebben Maatje Dijke en ondergetekende een krans geplaatst. Het programma 
van de avondbijeenkomst kunt u nog terugkijken en -luisteren via www.kerkomroep.nl  van dinsdag 
1 februari dus. Ook al is de ramp inmiddels 69 jaar geleden, het blijft goed om te gedenken, allen die 
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voor hun leven door dit gebeuren getekend zijn. En ook om alert te blijven dat het water ons nooit 
met rust laat. 
 
Ds. Leen de Ronde 
 
Collecten 
Collecte 6 februari: Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Oeganda) 
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. 
Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk 
steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op 
demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens,  
door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat.  
De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.  
 
Collecte 13 februari: Kerk in Actie: Noodhulp (Nepal) 
Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de 
Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de 
coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren.  
Kerk in Actie creëert in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen 
omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining 
of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of 
werkgevers. 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
Meeleven met elkaar 
Van onderstaande gemeenteleden kregen ik een verhuisbericht: 

− Mevrouw Jannie Bal-Schipper heeft, vanuit haar tijdelijke woning in Krabbendijke Ter Weel, nu 
nieuwe huisvesting gevonden in Goes,  bij Ter Weel St. Maarten in de Groe, Beukenstraat 190. 

− En mevrouw Dien de Jonge – Verijzer gaat nu wonen in Ter Weel Abbekindershof, 
Johannaplantsoen 1 te Goes.  

Wij wensen hen goede gewenning en zijn natuurlijk ook blij dat ze met Kruiningen verbonden willen 
blijven. 
 
Giften 
Voor de bloemendienst: via Janet Lavooij € 20, via Janny van Nieuwenhuizen € 10, via Lina Burgel  
€ 10 en € 20 en via Moni de Ronde € 10. 
 
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. 
 


