
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 10 april, Palmpasen 
Zesde zondag van de veertigdagentijd,  
10.00 uur: mevrouw ds. B. van Ginhoven, Ouwerkerk 
Collecten: diverse hulpmiddelen eredienst,  
St. Vluchteling Kameroen en voor de kerk. 
 
Woensdag 13 april 
18.00 uur: gezamenlijke sobere maaltijd, Rond-inn 
19.30 uur: Avondgebed Stille Week in de kerk 
Wordt verzorgd door de veertigdagencom. 
Collecte voor project Moqimi 
 
14 april: Witte donderdag 

Viering met Heilig Avondmaal 
medewerking van Zanggroep 
19.30 uur: ds. Leen de Ronde 
Collecte voor project Moqimi 
 
15 april: Goede vrijdag  
Viering met lezingen en gebeden 
19.30 uur: ds. Leen de Ronde en anderen 
Collecte voor project Moqimi 
 
16 april: Stille zaterdag  
19.30 uur: Avondgebed 
wordt verzorgd door de Veertigdagencom.  
 
Zondag 17 april: Paasdienst voor jong en ouder 
Met medewerking van de muziekgroep 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezingen: Johannes 20:1-18 
Collecten: Kerk in Actie (Libanon) en voor de kerk 
 
Zondag 24 april 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezingen: Johannes 20:19-31 
Collecten voor Algemeen onderhoud gebouwen en  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: Liefde tot het einde... 
Ook voor Passie en Pasen, ofwel 'de Goede Week' zullen we dit jaar onze lezingen uit het evangelie 
volgens Johannes vervolgen. Bij Johannes begint het lijdensverhaal van Jezus al in het 13e hoofdstuk 
En direct het eerste vers is voor die weg een soort routekaart: 'Voor het feest van het Pascha, toen 
Jezus wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, terwijl hij de zijnen 

http://www.kerkomroep.nl/


in de wereld liefhad, heeft hij hen liefgehad tot het einde...'  In dit teken van 'liefde tot het einde' 
mogen we dus deze laatste gang van Jezus meemaken en met elkaar gaan vieren. 
Deze 'liefde tot het einde' is ook de uiterste 
liefde van lichamelijk en geestelijk lijden. Dit 
begint bij de voetwassing van zijn leerlingen, 
als Jezus hun minste dienaar wil zijn 
(woensdag, avondgebed), daarop volgt het 
laatste Avondmaal, waarbij Jezus ook het 
brood deelt met Judas die hem zal 
overleveren (Witte Donderdag). Goede Vrijdag 
horen we hoe Jezus gevangen genomen en tot 
de kruisdood veroordeeld wordt (hoofdstuk 
18 en 19). Zijn laatste woorden zijn dan: Het is 
volbracht – de liefde tot het einde! Stille Zaterdag is er weer een Avondgebed met woorden uit 
Johannes 15:9-17. Ook hier spreekt Jezus ten afscheid over het 'blijven in de liefde'. 
En op Paasmorgen vieren we dat deze zichzelf gevende 'liefde tot het einde' overwonnen heeft. 
Dat die niet alleen het uiterste gegeven heeft, maar ook alles tot z'n einddoel brengt in een 
gemeenschap, die zo onvoorstelbaar nieuw is... dat ze voor geen mens op aarde te vatten is 
(Johannes 20) 
Tijdens de Witte Donderdag zal onze Zanggroep onder leiding van Leo Polderman het prachtige 'Ave 
verum corpus' (gegroet waarlijk lichaam...) van Mozart als tafelgebed zingen.  
Aan de Paasmorgenviering waarbij ook de kinderen van harte welkom zijn, werkt de Muziekgroep 
mee met een aantal mooie paasnummers.  
 
Sobere maaltijd: woensdag 13 april, 18.00 uur 
Ter opening van onze vieringen in de Goede Week willen we als gemeente weer samen met elkaar 
eten. Dat kan en mag nu weer...! We doen dit in Rond-Inn met een eenvoudige maaltijd van soep en 
brood. U hoeft hiervoor niets te betalen. Wat aan kosten uitgespaard wordt mag ten goede komen 
aan het Veertigdagenproject Moqimi van Arianne Willeboer onder de Yezidi´s in Irak. 
Wie nog niet ingetekend heeft, kan zich ook aanmelden bij Marijn Heiboer: tel. 383026 of: 06-
30048840. We hopen natuurlijk op een goede deelname als opmaat naar onze vieringen van Passie 
en Pasen. Aansluitend is er om 19.30 uur in de kerk een Avondgebed. 
 
Paascollecte  
Collecte 17 april: Werelddiaconaat (Libanon) 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. 
Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren 
die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara 
Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om 
hun trauma's te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er vaktrainingen 
volgen. 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
Bloemendienst – Paasgroeten 
Graag willen we ook dit jaar weer de Paasgroeten bezorgen. Dat willen we doen op woensdagmiddag 
13 april a.s. vanaf 14.30 uur vanuit Rond-Inn. Koffie en thee staan klaar voor de vrijwilligers.  
Wie wil ons helpen om de Paasgroeten rond te brengen? Aanmelden kan via een telefoontje naar 
Maatje Dijke, tel.: 383 391, of Lina Burgel, tel.: 382 025.  
 
Alvast hartelijk dank namens de bloemendienst, Maatje Dijke en Lina Burgel 
 



Paaswandeling door Kruiningen 
Behalve door de vieringen in de kerk bij te wonen tijdens de Goede Week, kunt u ook nog op een 
andere manier stilstaan bij Passie en Pasen, nl. door een wandeling te maken door Kruiningen. 
Van maandag 11 april tot en met zondag 17 april zullen op verschillende plekken in ons dorp negen 
grote doeken met afbeeldingen te zien zijn. Elke afbeelding vertelt een episode uit de laatste week 
van Jezus´ leven op aarde, hoe hij door het lijden heen de uittocht naar Pasen heeft gemaakt. 
Dit verhaal kunt u op de doeken niet alleen bekijken, maar ook beluisteren door de QR-code met uw 
mobiel in te scannen. De tweede QR-code vertelt u de weg naar het volgende doek. 
De route begint voor de ruit van het gemeentecentrum Rond-Inn, Hoofdstraat 77A. In totaal is het 
een wandeling van ongeveer 2 km, die natuurlijk ook in etappes afgelegd kan worden en eigenlijk 
voor alle leeftijden geschikt is. De wandeling kan dus zowel persoonlijk als in groepsverband gemaakt 
worden, er is geen aanmelding of organisatie voor nodig. Alleen moet u niet vergeten om een 
mobiele telefoon met een QR-scan mee te nemen. Zo gaan we dus letterlijk al wandelend met Jezus 
op weg...! 
Mocht u vermoeden dat er iets niet in orde is op de route, bel dan even naar één van ons beide: 
Diana Bruijn( 06-30307678) en Leen de Ronde (06-28302624) 
 
Meeleven met elkaar 
Verjaardagen 
Op 14 april wordt de heer A.J. Kole, Paardenmarkt 27 in Yerseke, 85 jaar. 
Op 19 april wordt de heer J.G. de Pree, Eindje de Rondte 10c, 80 jaar. 
Wij wensen beide heren een fijne verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe. 
 
Jubilea 
Op 14 april zijn de heer en mevrouw Fraanje-Nieuwkoop, Bgm. Elenbaasstraat 42, 55 jaar getrouwd. 
Op 25 april zijn de heer en mevrouw Komejan-Van de Griek, Langeviele 29, 65 jaar getrouwd. 
Wij wensen beide echtparen een mooie huwelijksdag toe met allen die die om hen staan. 
 
Giften 
Voor de bloemendienst: via Annie Sinke € 10, via Lina Burgel twee maal € 20 en via Leen de Ronde 
€ 5.  Voor de kerk: via Lina Burgel € 10. 
 
Agenda 
Woensdag 13 april 

− rondbrengen Paasgroeten vanuit Rond-Inn, aanvang 14.30 uur; 

− Sobere maaltijd in Rond-Inn, aanvang 18.00 uur. 
 

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


