
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 20 februari 
Kindernevendienst 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 11:32-44 
Collecten: voor Leprazending en voor de kerk. 
 
Zondag 27 februari 
10.00 uur: mevrouw ds. G. Zomer uit Burgh-Haamstede 
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 
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 
Inmiddels zijn we volgens de gang van het kerkelijk jaar aangekomen bij de zondagen van de Voor-
vastentijd. Deze drie zondagen (zondag 13 februari, Septuagesima, de zeventigste, was de eerste) be-
horen nog niet tot de Veertigdagentijd - dit jaar beginnend op woensdag 2 maart - maar deze zonda-
gen tellen al wel naar Passie en Pasen toe, als opmaat voor de Veertigdagen.  
Het is dan ook extra betekenisvol om juist op deze zondagen uit Johannes 11 te lezen. Het lange ver-
haal over Jezus ontmoeting met Martha en Maria, naar aanleiding van het overlijden van Lazarus, 
hun geliefde broer en Jezus´ vriend. Het wordt door de evangelist zeer intens beschreven, waarbij er 
zowel uiterlijk als innerlijk veel gebeurt. De macht van de dood wordt voelbaar, ruikbaar zelfs. En ook 
Jezus zelf lijkt onder te gaan in de golven van verdriet en woede, die over hem heenslaan. Tot hij 
zichzelf hervindt in het gebed, om zijn Vader te danken die altijd hoort – de God, die leeft. En met 
een grote stem schreeuwt Jezus dan: Lazarus, kom eruit! Maar dat is nog niet alles: Lazarus moet ook 
nog losgemaakt worden uit zijn doodswindselen. Niet het leven op zich, maar leven als mensen die 
bevrijd zijn, is het doel van al Gods wegen. Zo gaan we de opmaat naar Passie en Pasen maken. 
 
Collecten 
Collecte 20 februari: Leprazending 
Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose: 'Jij hebt lepra'. Mensen met lepra hebben een zeer 
lage weerstand en horen bij de meest kwetsbaren in onze wereld. Vaak worden ze gediscrimineerd, 
verstoten of weggestopt. Jezus zag om naar mensen met lepra, Hij genas hen en roept ons op: 'Ge-
nees zieken, reinig melaatsen'. 
Het is ons doel om in 2035 leprabesmetting gestopt te hebben. Dit doen we door lepra vroegtijdig op 
te sporen, snel te behandelen en zo leprabesmetting te stoppen. Wij hebben de zorgprofessionals, 
de ziekenhuizen en de kennis, maar we kunnen lepra niet verslaan zonder hulp van jou en mensen 
zoals jij. Doe mee. Laten we samen lepra geschiedenis maken. 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
Cantateconcert op zat. 26 maart in Kruiningen 
In de Johanneskerk van Kruiningen zal op zaterdagmiddag 26 maart, aanvang 15.30 uur een bijzonder 
concert plaats vinden, dat gratis bezocht kan worden. 

http://www.kerkomroep.nl/


Het is een uitvoering van de Maria Magdalena Cantorij uit Goes, in samenwerking met musici van het 
conservatorium te Antwerpen onder leiding van Rutger V. Mauritz als dirigent. 
Deze uitvoering maakt deel uit van een serie concerten, die ons kennis laten maken met kerkmuziek 
uit de Lutherse traditie. De cantates van J.S. Bach zijn velen wel bekend. Maar er is nog veel meer 
schoons op dit gebied. Het Kruiningse concert heeft de unieke primeur dat er een tweetal werken 
van Johann Daniel Pucklitz (1705-1774, kerkmusicus te Gdansk) uitgevoerd worden, die nog nooit 
eerder in Nederland te horen zijn geweest. Wel iets om mee te maken dus. 
De toegang is gratis, met een collecte na afloop. Een zitplaats moet wel tevoren gereserveerd zijn via: 
www.zingenindekerk.nl/agenda Met u verheug ik me al op dit kerkmuzikale evenement in onze Krui-
ningse Johanneskerk. 
 
Ds. Leen de Ronde 
 
Meeleven met elkaar 
 
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de post, die ik mocht ontvangen op mijn 
nieuwe adres in Emmeloord. Het doet mij goed jullie woorden van bemoediging en goede wensen te 
lezen. Ik wens jullie het allerbeste toe. Ontvang mijn hartelijke groeten! 
Bep Tange-van Noppen 
 
Jarigen 
Op 20 februari wordt mevrouw J.M. Berman-Koster, Slagveldstraat 50, 90 jaar. Namens onze kerke-
lijke gemeente wensen wij haar een gezegend nieuw levensjaar toe. 
 
Giften 
Voor de bloemendienst: via Lina Burgel € 5. 
Voor de kerk: via Lina Burgel € 10.  Via LdR: €20,- 
 
Agenda 
Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige situatie in Neder-
land 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. 
 

http://www.zingenindekerk.nl/agenda

