
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 20 maart 
Derde zondag 40-dagentijd 
10.00 uur: mevrouw Ds. C. Biemond-Spek,  Bergen op Zoom 
Kindernevendienst:  
Collecten: voor het Werelddiaconaat (Indonesië) en voor de kerk 
 
Zondag 27 maart 
Vierde zondag 40-dagentijd 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 15:1-17 
Collecten: voor Algemeen onderhoud gebouwen en voor de kerk 
 
Zondag 3 april 
Vijfde zondag 40-dagentijd 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 15:18-16:4 
Kindernevendienst 
Collecten: voor Kerk in Actie (Moldavië) 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 
Naar Passie en Pasen toe volgen we nog altijd het spoor van het evangelie volgens Johannes. Vanaf 
het 13e hoofdstuk begint het tweede hoofddeel van dit evangelie, dat geheel in het teken van de  
voorbereidingen voor Pesach (Joods paasfeest) en Pasen staat. Bij Johannes ook veel aandacht voor 
de laatste gesprekken tussen Jezus en zijn leerlingen, die als het ware een geestelijk testament  vor-
men. Zondag 20 maart is ds Corrie Biemond -Spek onze gastvoorganger en is er voor de kinderen 
weer nevendienst. 
Zondag 27 maart, zondag Laetare (verheug je) is al een kleine voorproef op Pasen. We lezen dan uit 
Joh. 15 over de wijnstok en de ranken, en het ‘blijven in de liefde’, om vrucht te dragen. 
Natuurlijk kan het zingen van Lied 546 niet ontbreken: Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden...  
Zondag 3 april is het zondag Judica, met een thema dat wel bijna haaks op de voorgaande zondag 
staat: gehaat worden in de wereld..! Ook deze zondag weer Kindernevendienst. Onze ‘Vastenactie’ is 
dit jaar voor het Moqimi-project onder de Yezidi’s in Koerdistan van Arianne Willeboer. Zie hieronder. 
 
Collecten 
Collecte 20 maart: Werelddiaconaat (Indonesië) 
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat.  De organisatie Dreamhouse kijkt 
naar hen om. Ze zoekt kinderen op straat op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die 
niet meer straat willen wonen is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen 
dat kinderen op straat belanden en ondersteunt hun ouders daarom om financieel zelfredzaam te 
worden. Zo kunnen zijn hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan. 
  

http://www.kerkomroep.nl/


De diaconale collecte van zondag 13 maart voor de vluchtelingen uit Oekraïne heeft (voor zover nu 
bekend) het prachtige bedrag van € 1350,- opgebracht. Alle gevers ten zeerste bedankt! 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
40-dagentijdproject - Stichting Moqimi 
Stichting Moqimi ondersteunt onder andere het kindercentrum in Koerdistan voor Yezidi vluchtelin-
gen uit Sinjar (regio in Irak). Het doel van het centrum is om een veilige plek te bieden aan kinderen 
die in grote armoede leven in een gemeenschap die zeer getraumatiseerd is door het geweld van IS. 
We ontvangen wekelijks meer dan 200 kinderen in het centrum. Daarnaast zijn er tienerprojecten: 
zoals de Ultimate Frisbee clubs. Om de armste gezinnen te helpen, delen we ook regelmatig voedsel-
pakketten uit.  
Hoe de toekomst voor de kinderen en de jongeren eruit zal zien, weten we niet. De meeste Yezidi 
vluchtelingen zijn nu al bijna 8 jaar ontheemd en velen wonen nog steeds in tenten en andere bouw-
sels. Wij willen er alles aan doen om de kinderen een zo normaal mogelijk leven te laten leiden, hen 
op te bouwen met sociale en educatieve vaardigheden en hen meer perspectief te geven. 
Stichting Moqimi is opgezet door Arianne Willeboer (afkomstig uit Kruiningen). 
Zij werkt en woont al ruim 3,5 jaar in Koerdistan tussen de Yezidi-vluchtelingen in Sharia bij Dohuc. 
Wilt u haar nieuwsbrieven ontvangen of meer informatie kijk dan op de website www.moqimi.nl  
 

 
Kindercentrum 
 
Sobere maaltijd: wo. 13 april  
Dit jaar willen we in de 40-dagentijd weer een sobere maaltijd houden. Dit hebben we gepland op 
woensdag 13 april aanstaande om 18.00 uur in Rond-Inn. Aansluitend is er dan een avondgebed in de 
kerk. Meer informatie volgt tijdens de kerkdiensten en in het volgende kerkblad. Maar u kunt de da-
tum alvast in uw agenda zetten. We hopen op een grote opkomst. 
 
Met vriendelijke groet namens de taakgroep 40-dagentijd, Marijn Heiboer 
 
Passieconcert op za.-middag 26 maart 
Nog even ter herinnering voor wie zich nog niet heeft aangemeld: Zaterdagmiddag 26 maart om 
15.30 uur wordt er in de Kruiningse Johanneskerk een concert uitgevoerd dat geheel in het teken van 
Passiemuziek vanuit de Lutherse traditie zal staan. De grote Bach kan daarin natuurlijk niet ontbre-
ken, naast andere componisten die ten dienste van de eredienst gewerkt hebben. Uitvoering is een 
samenwerking van het Antwerps Conservatorium en de Cantorij van de Maria Magdalenakerk te 
Goes, dit alles onder leiding van Rutger Valentijn Mauritz. 
U kunt hier gratis van komen genieten na uw reservering via: Zingenindekerk.nl 
 
  

http://www.moqimi.nl/


Meeleven met elkaar 
Giften 
Voor de bloemendienst: via Riet van Stel twee maal € 10. 
Voor de kerk: via Lina Burgel € 20 en via Leen de Ronde € 20 en € 10. 
 
Jaarrekening 2021 college van kerkrentmeesters  
In de kerkenraadsvergadering van 14 februari is de rekening van het college van kerkrentmeesters voor 
het jaar 2021 in ontwerp vastgesteld. Onder normale omstandigheden zou deze rekening besproken 
worden op de gemeenteavond die aansluit op Biddag. Zoals u weet is deze gemeenteavond niet door-
gegaan. Daarom treft bij deze uitgave van Kerkelijk Leven een inlegvel aan met de samenvatting van 
de rekening 2021. De gehele rekening ligt vanaf maandag 21 maart a.s. voor de gemeenteleden gedu-
rende een week ter inzage bij onze penningmeester Piet de Graaf, Hugo de Grootstraat 2. Weliswaar 
is onze penningmeester met pensioen maar is hij niet altijd thuis. Maak daarom voor de inzage van de 
jaarrekening eerst even afspraak. Dat kan via een telefoontje met de penningmeester, tel.: 06-185 11 
090. 
 
College van Kerkrentmeesters 
 
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. 
 


