
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 5 juni, Pinksteren 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Met medewerking van de Muziekgroep 
Lezing: Ruth 1 
Collecten: voor de Pinkstercollecte (Zuid-Afrika) en voor de kerk 
 
Zondag 12 juni 
Kindernevendienst 
10.00 uur: ds. Gerrit van Dijk uit Driebergen 
Collecten: voor het dovenpastoraat, voor St. Vluchteling Kameroen (extra) 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 
De aanstaande zondagen van 5 en 12 juni zijn – hoewel verschillend – beide feestelijk van karakter. 
De eerste natuurlijk omdat het dan, zondag 5 juni, de vijftigste dag ván Pasen, ofwel Pinksteren is. 
We vieren ‘de uitstorting’ van de Heilige Geest, die alle grenzen gaat doorbreken. Op de Joodse 
feestkalender is Pinksteren (in het Hebreeuws: Sjawoeoth, zeven weken na Pesach) ook het feest van 
het begin van de oogst, de zgn. eerstelingen werden dan als offer in de 
tempel aangeboden. Dit horen we ook terug in het verhaal van Ruth: 
het was aan het begin van het maaien van de gerst (1:22). 
Het boekje Ruth zal de komende zondagen onze aandacht krijgen...en 
Pinksteren kan daartoe een mooi uitgangspunt zijn. Aan dit Pinksterf-
eest zal ook onze Muziekgroep weer medewerking geven. 
Zondag 12 juni is het zondag Trinitatis, zondag van de drie-eenheid 
dus. De feestelijke witte kleur mag dan nog één keer de toon aange-
ven, om pas bij het Kerstfeest weer terug te keren. Je zou kunnen zeg-
gen deze zondag vat alles wat we in de kerk gevierd hebben, Kerst (de 
Zoon), Pasen (de Vader) en Pinksteren (de Heilige Geest) nog een keer 
samen in één drievoudig verbond. 
Deze zondag zal onze oud-predikant ds Gerrit van Dijk de gastvoorgan-
ger zijn. 
 
Terugblik op Hemelvaartsdag 
Donderdag 26 mei hebben we als gemeente de dag van Hemelvaart gevierd. Dat was om te beginnen 
natuurlijk de viering in de kerk, die voor deze gelegenheid een half uur eerder begon en waar ieder 
blijkbaar ook rekening mee had gehouden. Het was ook de laatste lezing uit het evangelie volgens 
Johannes, dat we een jaarlang op de voet gevolgd hebben. In Joh. 14:28 zegt Jezus tot zijn leerlingen: 
´Ik ga heen én ik kom tot jullie! ´ samen met de woorden: Vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. 
Na deze ernstige maar toch ook feestelijke viering, dronken we koffie in de wandelkerk en vervolgens 
gingen zo´n 25 mensen mee naar Rond-Inn. Daar stonden allerlei oudhollandse spelen opgesteld en 
andere gezelschapspellen. Het spelende kind in ons werd weer wakker gekust. En eigenlijk waren we 
nog helemaal niet uitgespeeld, toen de bel al voor de lunch luidde. In goede onderlinge sfeer 
smaakte het allemaal heerlijk. De evaluatie van de kerkenraad moet nog plaats vinden, maar voor 
mezelf vond ik het een mooie Hemelvaartsdag. Wellicht ook voor herhaling vatbaar. Met veel dank 

http://www.kerkomroep.nl/


aan alle mensen die aan dit welslagen hun bijdrage gegeven hebben. Op de website vindt ook nog 
wat foto´s van dit gebeuren. 
 
Gift voor de Bloemendienst 
In dit nummer van Kerkelijk Leven is voor de Kruiningse gemeenteleden nog een brief toegevoegd. 
Namens onze vrijwilligers van de Bloemendienst wil ik u vriendelijk vragen om daar kennis van te ne-
men en wellicht ook aan dit verzoek gevolg te geven. Waar u anders wellicht gewend was iemand 
van de bloemendienst aan de deur te krijgen met het verzoek om een bijdrage, willen we het nu op 
deze wijze organiseren. Zo hopen we sneller en meer gemeenteleden te kunnen bereiken. Op het 
vermelde banknummer is uw gift aan de Kruiningse Bloemendienst zeer welkom.  Door uw bijdrage 
blijft het geven van bloemen vanuit de zondagse dienst, bij verjaardagen (80-plus) en jubilea moge-
lijk. Onze vrijwilligers doen de rest. Dus let u even op dit inlegvel. 
 
Met hartelijke Pinkstergroet, ds Leen de Ronde 
 
Collecten 
Collecte 5 juni: Collecte Kerk in Actie - Zending (Pinksteren, Zuid-Afrika) 
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. 
Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie door-
breekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen 
met Bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen 
verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen 
zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt. 
  
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
Meeleven met elkaar 
Giften 
Voor de bloemendienst: via Janny van Nieuwenhuizen tweemaal € 10 en via Tineke Harthoorn € 10.   
Voorde kerk: via Lina Burgel € 20 en via Leen de Ronde € 5, € 20 en € 50. 
 
Woord van dank 
Via deze weg wil ik mijn dank uitspreken voor jullie gebed van voor, tijdens en na mijn operatie. Ook 
de kaartjes, appjes, bloemen, fruit en bezoekjes waren hartverwarmend! Het heeft zeker bijgedragen 
aan een voorspoedig herstel. Maar bovenal gaat mijn dank uit naar onze Heer Jezus Christus die al 
deze dingen in ons uitwerkt en ons nabij is in goede en moeilijke tijden. 
 
Hartelijke groet, Barbara van den Bogaerdt 
 

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


