
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 6 maart 
Eerste zondag 40-dagentijd, viering Heilig avondmaal 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Joh. 11:45 – 12:11 
Kindernevendienst 
Collecten: voor Hospice 'Het Clarahofje' en voor de kerk. 
 
Woensdag 9 maart 
Biddag (geen Gemeente-avond) 
19.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Lucas 8:4 -15 en Joh. 12:20-26 
De collecte is voor de kerk. 
 
Zondag 13 maart 
Tweede zondag 40-dagentijd 
Met medewerking van de Muziekgroep 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Joh. 12: 27 -36 
Collecten: Binnenlands diaconaat, St. Vluchteling Kameroen en 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 
Woensdag 2 maart is dit jaar zgn. Veertigdagentijd begonnen ter voorbereiding op de week van Pas-
sie en Pasen (ofwel de Goede Week, 10-17 april). Om dit moment te markeren krijgt u in de kerk een 
kalender uitgereikt met voor elke dag in deze Veertigdagen een paar woorden ter bezinning. 
Ook het oude christelijke gebruik om in deze periode te vasten kan waardevol zijn, door bijv. geen 
vlees te eten en/of geen alcoholische drank te drinken. Als kleine oefening ter navolging in het lijden 
van on ze Heer, en tot vergroting van de vreugde met Pasen. 
Onze lezingen gaan in deze periode verder met het evangelie volgens Johannes. Nadat we de afgelo-
pen weken geluisterd hebben naar Joh. 11, over het laatste teken dat Jezus deed door Lazarus uit de 
dood op te wekken, gaan we nu – als een direct gevolg  - de gewelddadige dood van Jezus  zelf tege-
moet. Want, zoals hogepriester Kajafas het profeteert: ´Het is in jullie eigen belang, dat één mens 
sterft voor het volk, en niet het gehele volk verloren gaat...´! (Joh.11:50) 
Zondag 6 maart horen we dan met name over de zalving door Maria, ook ter voorbereiding op Jezus, 
begrafenis: Joh. 12:1-11. We vieren ook het Heilig Avondmaal met elkaar en er is Kindernevendienst. 
Woensdag 9 maart is het Biddag. De dienst begint om 19.00 uur, maar is er dan geen Gemeente-
avond aansluitend. We lezen uit Lucas 8 over de gelijkenis van de Zaaier en het zaad, dat gezaaid 
wordt om te sterven en op te staan. Het vervolg uit Joh. 12: 20-26 sluit daar mooi op aan. 
Zondag 13 maart, is de tweede zondag van de Veertigdagen.  De Muziekgroep zal dan weer aan de 
viering meewerken. Vanuit Joh. 12:27-36 klinkt er uit de mond van Jezus tweemaal ´nu´.  Nu slaat de 
angst mij om het hart... (v.27) en: Nu gaat er een oordeel over deze wereld...(v.31). Wat heeft dit  
´nu´ van Jezus te betekenen als het geweld losbreekt en ook de angst ons zelf om het hart slaat?      
 

http://www.kerkomroep.nl/


Cantateconcert op zaterdagmiddag 26 maart 
Via de website  www.Zingenindekerk/agenda.nl kunt u zich aanmelden om in de Johanneskerk van 
Kruiningen gratis een bijzonder kerkmuzikaal concert bij te wonen, op zaterdagmiddag 26 maart, 
aanvang 15.30 uur. 
Dit concert wordt u gratis aangeboden door de Cantorij van de Protestantse Gemeente Goes in sa-
menwerking met musici van het conservatorium te Antwerpen. Het geheel staat onder leiding van 
dirigent Rutger Valentijn Mauritz. Het programma voor dit concert bestaat uit een aantal meerstem-
mige zangstukken uit de Lutherse traditie voor de lijdenstijd. De passiemuziek van J.S. Bach is ons 
zeer vertrouwd geworden. Zijn bewerking van ´Christe du Lamm Gottes´ (BWV 23) zal dan tot klinken 
komen. Daarnaast staan ook werken van tijdgenoten als Johann Kunau, Michael Praetorius, Heinrich 
Schütz en Johann Daniël Pucklitz (nooit eerder in Nederland uitgevoerd) op het programma.  
Een prachtig moment van muzikale bezinning midden in de tijd voor Passie en Pasen. 
Het concert wordt u gratis aangeboden, wel met een inzameling na afloop. 
Haal tijdig uw reservering op voordat alle zitplaatsen vergeven zijn. U mag het niet missen, lijkt mij. 
 
Met vriendelijke groet, ds Leen de Ronde 
 
Geen gemeente-avond 
Normaal gesproken houden we na de dienst op Biddag een gemeenteavond. Aankomende Biddag 
doen we dat niet. De spreker die we hadden uitgenodigd, meldde zich onlangs af vanwege andere 
verplichtingen. Zijn verhaal houdt u dus nog tegoed. Vervolgens was op het moment van beslissen 
nog niet duidelijk welke coronamaatregelen er zouden gelden op Biddag. Het idee is toen ontstaan 
om na de dienst op Hemelvaartsdag (do. 26 mei) een activiteit voor de gemeente te organiseren. Dit 
idee wordt eerst verder uitgewerkt en dan hoort u er meer van. Er zal in elk geval volop gelegenheid 
zijn voor het onderlinge contact dat we in de afgelopen jaren zo hebben moeten missen. 
 
Wim Huissen, voorzitter 
 
Collecten 
Collecte 13 maart: Binnenlands diaconaat 
Deze collect is bestemd voor de ondersteuning van het diaconaat in arme regio’s. In Oost-Groningen 
en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn 
weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein 
en hebben ze niet veel financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in 
kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die opgroeien in 
armoede? Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo 
nodig financieel. 
 
De Diaconie 
 
Meeleven met elkaar 
 
In memoriam mevrouw F.A. Vogel-Meijer 
Zondag 20 februari is mevrouw Francina Adriana Vogel-Meijer in de leeftijd van 90 jaar overleden. 
Mevrouw Vogel is geboren en getogen in Kruiningen. De ouders van mevrouw Vogel ontvingen een 
tweeling. Twee meisjes. Alleen de sterkste overleefde en dat was mevrouw Sien Vogel. Ze is enig kind 
gebleven. Ze trouwde met Jan Vogel en kregen een woning in de Langeviele waar mevrouw Vogel 62 
jaar heeft gewoond. Hun huwelijk is gezegend met een dochter en een zoon. Haar man is in 1976 op 
42-jarige leeftijd overleden. Vanaf 2019 woonde mevrouw Vogel in Hof Cruninghe. Als jonge vrouw 
volgde zij de opleiding tot coupeuse. Ze was een ster in het maken van kleding en dat niet alleen tot 
vreugde van haarzelf maar ook tot vreugde van haar kinderen en kleinkinderen. Naast creativiteit 
was bij mevrouw Vogel ook veel muzikaliteit te vinden. Ze speelde gitaar in het mandoline-orkest 

http://www.zingenindekerk/agenda.nl


Excelsior en gaf zelf ook gitaarles. Mevrouw Vogel was een bescheiden, integere en zeer sociale 
vrouw, die genoot van alledaagse mooie kleine en grote dingen. De Westerschelde was haar favo-
riete plek en het Zeeuwse volkslied in haar hart gegrift. Tijdens de afscheidsdienst van Woord en Ge-
bed, vrijdag 25 februari, in het dorpshuis MeerWaarde te Waarde is met dankbare woorden door kin-
deren en kleinkinderen stil gestaan bij het leven van mevrouw Vogel. Maar niet alleen met woorden 
maar ook met muziek. Oma heeft haar muzikale genen doorgegeven aan haar kleindochter. Klein-
dochter Sonja op klarinet en haar man Alexander op piano speelden een door hen zelf gecompo-
neerd stuk speciaal voor oma. Het stuk heette 'Omi-Stap voor stap'. Op onnavolgbare mooie ontroe-
rende en onvergetelijke wijze kwam het leven van oma in muziek en beeld voorbij. Juist voor die mu-
ziek hadden we uit Prediker gelezen over alle tijden die in het leven voorbijgaan. In de 90 levensjaren 
van mevrouw Vogel is veel gelachen en hartverscheurend gehuild, gerouwd en gedanst, gescheurd 
en hersteld. Oorlog, ramp, dood en leven alles had een plek in Omi-stap voor stap. Op de rouwbrief 
stond de tekst 'Huil niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was'. Toch is er de 25e 
februari veel gehuild maar dat alles in de kracht van de glimlach, die de dankbare herinneringen op 
het gezicht doet verschijnen tot een lengte van een heel leven van hen die haar hebben gekend. De 
begrafenis heeft plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Kruiningen. Ga met God en Hij zal 
met je zijn. Dat zongen we aan het einde van de afscheidsdienst. Het is ons gebed dat God zijn vleu-
gels van liefde spreidt over Marleen en Ad, Frans, Sonja en Alexander en Lisette en Arjan. Correspon-
dentieadres familie Vogel is: Stortenbekerstraat 41, 2421 ET Nieuwkoop. 
 
Ds. Piet de Graaf 
 
Giften 
Voor de bloemendienst: via Riet van Stel € 5, via Lina Burgel € 5 en € 10, via Moni de Ronde € 10 en 
via Annie Sinke € 7. 
Voor de kerk via Leen de Ronde: € 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. 
 


