
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 22 mei 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 14: 4-21 
Collecten: Missionair werk (Protestantse Kerk) en voor de kerk 
 
Donderdag 26 mei  
Hemelvaartsdag 
Let op! 09.30 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 14:22-31  
Collecten:  Stichting Vluchteling in Noord-Kameroen en voor de kerk. 
 
Zondag 29 mei 
Kindernevendienst 
10.00 uur: dhr. Erik Tramper uit Krabbendijke 
Collecten:  Diaconaat (Jong Protestant) 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. 
 
Afsluiting van Johanneslezingen 
In de komende vieringen waarmee de Paastijd wordt afgesloten, voordat we de Pinksterkring ingaan, 
zullen we ook onze doorgaande lezing uit het Johannesevangelie voorlopig gaan besluiten. We heb-
ben dan bijna door heel het kerkelijk jaar heen, de lezingen uit deze bron op de voet gevolgd. Een 
heel avontuur, dat zorgde voor nieuwe ontdekkingen, verrassingen en soms ook ergernis. We zijn –
met de inbreng van de preekvoorbereidingsgroep - ook te midden van alle coronaperikelen - moedig 
voorwaarts blijven gaan. En dat heeft voor mij ook zeker de moeite geloond. Met name de serie over 
Lazarus (Joh.11) en wat daar direct op volgde (begin van de Veertigdagentijd) vond ik inspirerend. 
De laatste lezingen voor zondag 22 mei en de viering van Hemelvaart (26 mei, aanvang 9.30 uur!)     
zullen gedeelten uit Johannes 14 betreffen. Dit zijn Jezus’ afscheidswoorden voor zijn leerlingen, met 
de aanmoediging dat zij in zijn Naam alles mogen verlangen en bidden en dat hij voor hen bij de Va-
der de Heilige Geest als onze pleitbezorger zal vragen.  
Zijn achterblijvende leerlingen belooft Jezus vrede na te laten en te geven, met daarbij de woorden: 
‘Niet zoals de wereld geeft, geef ik jullie...!’ Inderdaad, Johannes biedt ons nog altijd meer dan ge-
noeg om te overdenken en ‘indachtig te worden’ (14:26). Met alle andere hoorders hoop ik zo op 
een mooi en krachtig slotakkoord bij onze lezingen uit dit vierde evangelie. 
 
Collecten 
Collecte 22 mei: Missionair werk Protestantse Kerk 
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken 
bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo 
hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en Bad-
huisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protes-
tantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk-zijn door heel Nederland. 
Collecte 29 mei: Diaconaat (Jong Protestant) 
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie 
van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren 

http://www.kerkomroep.nl/


kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met 
hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om 
hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal 
actief te blijven. 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
Gemeente-ochtend op Hemelvaartsdag, do. 26 mei 
Hopelijk hebben al onze gemeenteleden er al rekening mee gehou-
den, dat we op de Hemelvaartsdag van 26 mei een gemeente-ont-
moetings-ochtend houden als Protestantse Gemeente van Kruinin-
gen. 
Die begint natuurlijk met een viering in de kerk, N.B. ditmaal aan-
vang 9.30 uur! 
Daarna nemen we ruim de tijd om koffie te drinken (met een kleine 
traktatie) en bij te praten. Vervolgens is er voor de liefhebbers een 
sportief evenement rond de sjoelbak en andere oude spelen. 
We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke lunch in Rond-inn, 
tot uiterlijk 13.00 uur. 
Het zou mooi zijn als iedereen aan kleine bijdrage aan die lunch kan 
leveren. Dit kan dan voor die tijd in Rond-inn afgegeven worden. Zo 
zijn we dan bij elkaar te gast. 
Zondag 22 mei kunt u zich nog aanmelden en ook een strookje meenemen waar voor de lunch nog 
behoefte aan is. U kan zich ook rechtstreeks opgeven bij onze scriba: cmheiboer@zeelandnet.nl , tel. 
383026. We hopen elkaar op deze ochtend te zien, te spreken en veel goeds met elkaar te delen. 
 
Namens kerkenraad, Leen de Ronde, 06-28302624 
  
Meeleven met elkaar 
Verjaardagen 
Op 2 juni wordt mevrouw Bal-Schipper (Beukenstraat 190, flat 3004 in St. Maarten in de Groe, 
4462 CB  Goes) 90 jaar. 
Wij wensen haar een fijne verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe. 
Jubilea 
Op 8 juni zijn de heer en mevrouw Janse-Smit, Langeviele 115, 60 jaar getrouwd. 
En op 8 juni zijn de heer en mevrouw Dominicus-Duinkerke, Boerhaavestraat 51, 60 jaar getrouwd. 
Wij wensen beide echtparen een mooie huwelijksdag toe met allen die die om hen staan. 
Giften 
Voor de bloemendienst: via Metje Janse twee maal € 10, via Corrie Heiboer € 5, via Nanda Slabbe-
koorn € 5 en via Riet van Stel € 5.   
Voorde kerk: via ds. Leen de Ronde twee x € 10  en € 5. 
 
Bedankje uit Emmeloord 
Langs deze weg wil ik allen bedanken, die mij voor mijn verjaardag op 9 mei een felicitatiekaart heb-
ben gestuurd. Het doet mij goed, dat er vanuit Kruiningen aan mij wordt gedacht op mijn 93-ste ver-
jaardag. Ik wens jullie allen het beste toe. 
  
Met hartelijke groet van: Bep Tange-van Noppen, Revelsant 16, 8303 ZD  Emmeloord   
 

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