
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 1 mei, 3e van Pasen 
geen Kindernevendienst 
10.00 uur: proponent mevrouw E. Bakker uit Sommelsdijk 
Collecten: voor Stichting 'De Hoop' en voor de kerk 
 
Zondag 8 mei, 4e van Pasen 
10.00 uur: ds. D. de Roest,  Kapelle 
Collecten: Kerk in Actie: noodhulp (Nigeria),  St. Vluchteling Kameroen (extra) en voor de kerk 
 
Zondag 15 mei, 5e van Pasen 
Viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Kindernevendienst 
Lezingen: Num. 27:12-23 en Joh. 13:31– 14:3 
Collecten: voor Project Moqimi 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. 
 
Zondagen van Pasen 
Op deze mei-zondagen bevinden we ons voluit in de tijd ván Pasen. En deze zondagen dragen ook 
nog prachtige namen, die daarop aansluiten, zoals Misericordia Domini (goedertierenheid van de 
Heer), Jubilate (jubel!) en Cantate (zing!). Er is dus alle reden om de lofprijzing gaande te houden. En 
dat willen we als gemeente ook doen, ondanks dat het ook voorjaarsvakantie is. Daarom slaat de kin-
dernevendienst (op zondag 1 mei) een keer over en zal ook uw eigen voorganger vanwege een korte 
vakantie twee zondagen niet in de eigen gemeente voorgaan. Maar waar de gemeente samenkomt, 
daar is ook de levende Heer!  Om de lofzang van Pasen aan te houden. 
Zondag 15 mei (Cantate) hoop ik weer bij u voor te gaan en dan ook het Heilig Avondmaal te vieren. 
Er zal dan ook weer Kindernevendienst zijn. Welkom dus allen, jong en ouder. 
 
Collecten 
Collecte 8 mei: Kerk in Actie: noodhulp (Nigeria) 
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor  geweld in 
eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn te-
recht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van 
de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne.  
Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke terugkeer 
en het verwerken van trauma's. 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
Opnieuw Cantate-concerten: 14 en 15 mei 
Zaterdag 26 maart hebben we in de Kruiningse kerk een prachtig cantate-concert meegemaakt o.l.v. 
Rutger Mauritz, met medewerking van de Maria Magdalena-cantorij uit Goes en musici en zangers 
van het Antwerps Conservatorium. Er wordt nog over gesproken, hoe mooi dat was en nog met gratis 
entrée ook. Deze reeks concerten wordt voortgezet met weer een vers programma aansluitend – hoe 

http://www.kerkomroep.nl/


kan het anders – bij zondag Cantate, met muziek uit de traditie van de Lutherse kerkmuziek. Dan zul-
len zangstukken te horen zijn van o.a. Buxtehude, Hanff en natuurlijk de grote Bach. 
Wie nog eens zo’n mooi (en nog steeds gratis) concert bij wil wo-
nen, kan in het weekend van 14-15 mei terecht – nu niet in Kruinin-
gen – maar wel in de kerken van Kortgene (za. 14 mei, 15.30 uur), 
Wemeldinge (za. 14 mei, 20.00 uur) of zondag 15 mei, 17.00 uur, in 
de Maria Magdalenakerk van Goes. 
Ditmaal o.l.v. Rutger Mauritz in samenwerking met leerlingen van 
het conservatorium in Den Haag. 
Schoonheid en stichting die ons zomaar in de schoot geworpen 
worden. Aanbevolen! 
 
Hemelvaartsdag en Gemeente-morgen: donderdag 26 mei 
Misschien goed om alvast in uw agendaplanning rekening mee te houden: op donderdag 26 mei  
houden we -aansluitend bij de viering van de feestdag van Hemelvaart - een gemeentemorgen. 
De dienst beginnen we dan om 9.30 uur, daarna drinken we koffie – met vast ook iets lekkers – en 
zijn er diverse mogelijkheden om elkaar een beetje speels te ontmoeten.  We sluiten de morgen af 
met een gezamenlijk lunch. Vanaf 13.00 uur is de dag weer aan uzelf. Omdat we - door de coronape-
rikelen – al zolang geen gemeente-avond meer gehad hebben, lijkt het ons goed om deze Hemel-
vaartsmorgen nu te reserveren voor het samen-gemeente-zijn. We hopen op een goed samenzijn 
met mooi weer in en rondom de kerk en anders gaan we naar Rond-Inn. Safe the date! 
 
Namens de kerkenraad, Leen de Ronde 
 
Korte vakantie predikant 
In de week van vrijdag 29 april tot en met zondag 8 mei hoop ik van een weekje vakantie te genieten. 
Waarnemende voorgangers zijn geregeld en voor noodgeval is ook pastorale zorg beschikbaar.  
Neemt u altijd eerst even contact op met onze scriba, Corrie Heiboer, tel. 383026 of: 06-57209176. 
Vanaf maandag 9 mei hoop ik weer op mijn post te zijn voor u. 
 
Leen de Ronde 
 
Meeleven met elkaar 
Verjaardagen 
Op 4 mei wordt dhr. A. Hoogendijk, Edisonstraat 23, 80jaar. 
Wij wensen hem een fijne verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe. 
Jubilea 
Op 8 mei zijn de heer en mevrouw Verburg-Krijnsen, Langeviele 83, 70 jaar getrouwd. 
Op 18 mei zijn de heer en mevrouw Wisse-Dek, Sandeeweg 5, 55 jaar getrouwd. 
Wij wensen beide echtparen een mooie huwelijksdag toe met allen die die om hen staan. 
 
Giften 
Voor de bloemendienst: via Janny van Nieuwenhuizen € 2, € 6 en twee maal € 10, via Lina Burgel 
€ 10, via Nanda Slabbekoorn € 20, via Marie Kriekaard € 5, via Maatje Dijke € 5, via Tineke Harthoorn 
€ 5, via Jeanet Verijzer € 5 en € 10, via Ella Baas € 5 en via Annie Sinke € 2. 
Voor de kerk: via Aart Plaisier € 10, via Lina Burgel € 10 en via Leen de Ronde € 25 en twee maal € 10.  
 

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


