
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 19 juni 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Ruth 3 
Collecten: voor diverse hulpmiddelen en voor de kerk 
 
Zondag 26 juni 
Kindernevendienst 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Ruth 4 
Collecten: voor Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat en voor de kerk 
 
Zondag 3 juli 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Lucas 10:1-20 
Collecten: voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat (India) 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: Joden en volkeren 
Sinds op het Pinksterfeest (zondag 5 juni) de Heilige Geest is uitge-
stort, staan we als volgelingen van Jezus onze Heer in een nieuwe 
verhouding tot de wereld. De grensmuur tussen Israel en de vol-
keren is nu immers opengebroken. Evangelie en TeNaCh (OT) is 
voortaan voor iedereen bestemd: joden én heidenen – d.w.z. niet 
joden. 
Van die nieuwe verhouding geeft het boekje Ruth ons al een voor-
proef. De Moabitische (d.w.z. niet-Joodse) schoondochter van we-
duwe Naomi blijkt een onmisbare schakel te zijn voor de toekomst 
van Israel. Juist zij handelt in geloofsvertrouwen en durft ter wille 
van de toekomst ongehoorde risico’s te nemen. Daarbij vindt zij 
Boaz als een oprechte Israëliet aan haar zijde. Hij (h)erkent haar 
trouw en geloof en is bereid om de losser van de familie te worden. 
Zoals Jezus ook de verlosser van zijn volk is geworden, één nieuw 
volk over alle grenzen heen. 
Voor de zondagen 19 en 26 juni lezen we het vervolg van het boekje Ruth, de hoofdstukken 3 en 4. 
Daarna, zondag 3 juli, komen we weer terug bij het evangelie volgens Lucas. Maar ook daar horen we 
thema’s die aansluiten bij deze nieuwe werkelijkheid van de Heilige Geest sinds Pinksteren.   
 
Collecten 
Collecte 26 juni: Kerk in Actie » Binnenlands Diaconaat 
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigran-
ten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van 
herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst 
op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de 
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Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren 
zo de veerkracht van deze mensen. 
 
Collecte 3 juli: Kerk in Actie » Werelddiaconaat (India) 
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval 
is hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het 
onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na schooltijd 
huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun 
schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie  
en het gezinsinkomen om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken. 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
High-tea in 'Theetuin de Meeze' voor oudere gemeenteleden  
We zijn verheugd om na lange tijd, weer eens wat van ons te laten horen! 
De afgelopen jaren hebben we als Diaconie, zoals iedereen wel begrepen heeft, geen reisjes kunnen  
organiseren. Afhankelijk van de situatie dan, hopen we dat volgend jaar weer op te pakken. 
Voor nu vinden we het wel heel fijn om u te kunnen uitnodigen om met elkaar te gaan genieten van: 
een high-tea in 'Theetuin de Meeze' aan de Meezeweg 2 in Waarde. We hopen dat u op eigen gele-
genheid daar naar toe kan komen. Als dat niet lukt, laat het ons dan weten. Wij zorgen er dan voor 
dat u wordt opgehaald en weer thuisgebracht. 
We hebben afgesproken voor zaterdagmiddag 9 juli 2022 vanaf 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.  
Er is plaats voor ongeveer 35 personen.  Reserveren kan alleen telefonisch bij Toos de Feijter, tel.:  
(0113) 382 222, vanaf maandag 20 juni vanaf 10.30 uur.  
Aan de high-tea zijn uiteraard ook kosten verbonden en die bedragen voor u € 10,-- per persoon.  
Deze kosten rekenen we ter plekke met u af. We hopen op een goede opkomst! 
 
Een hartelijke groet namens de Diaconie, Toos de Feijter 
 
Ter gedachtenis: Jan Marinus Boone 
Sinds een maand waren Jan en Jennie Boone vanuit de Pasteurstraat 13 verhuisd naar Mariaoord in 
Hansweert. Voor hen beiden was zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid kwetsbaar. Meer 
zorg en begeleiding was daarom onmisbaar geworden. Helaas heeft het voor Jan maar kort geduurd. 
Hij kwam te vallen, brak zijn heup en is na ruim een week verpleging in het ziekenhuis aan de gevol-
gen hiervan mét alle andere gebreken overleden. Op 8 juni 2022 is het leven van Jan Marinus Boone 
ten einde gegaan in de leeftijd van 70 jaar. 
Jan is geboren te Kruiningen als jongste van een gezin van drie kinderen. Zijn wieg stond in de Nijver-
heidsstraat, voorheen Nieuwstraat, van waaruit zijn vader vis verkocht. Als opgroeiende knaap 
breekt Jan met het Gereformeerde Gemeente-geloof van zijn ouders. Hij zoekt zijn heil elders en ei-
genlijk is dat zoeken voor Jan nooit meer opgehouden. De laatste tijd beschouwde hij zichzelf als min 
of meer ongelovig, maar wilde er toch altijd over praten. Na een eerder huwelijk dat hem geen geluk 
bracht, trouwt hij op 16 dec. 1982 in Terneuzen met Jennie van Dommelen. En bij Jennie hoort ook 
haar zoon: Pieter Harms. In 1988 wordt hun beider zoon Dave geboren.  
Door de vele en soms langdurig moeilijke perioden heen, kunnen ze het voor hun gezin met elkaar 
toch bolwerken. Zoals de apostel in Gal. 5:13 schrijft:...dient elkaar door de liefde!  
Dinsdag 14 juni is in rouwcentrum Waardig te Waarde afscheid genomen van Jan in een samenkomst 
waaraan Jennie, Dave en de kleinkinderen een bijdrage gaven. Zijn geliefde muzikale nummers zijn 
beluisterd en daarbij klonken ook de woorden uit Psalm 23 en het lied ‘Abba Vader’. 
Zijn lichaam is daarna te Kruiningen begraven. Dat goedheid en verbinding van de Eeuwige Jan én 
Jennie met haar gezin ook nu mogen volgen...  
 
Ds. Leen de Ronde  



Meeleven met elkaar 
Giften (contant  ontvangen): 
Voor de bloemendienst: via Annie Sinke € 10 en via Lina Burgel € 15. 
Voor de kerk: via Ella Baas € 10 en via Lina Burgel € 20. 
 
Op dit moment van schrijven bevindt ons gemeentelid Martin Jobse zich nog in het ADRZ, 
Maar dat zal waarschijnlijk binnenkort wel gaan veranderen. Ook al is nu nog niet duidelijk wat de 
nieuwe plek van revalideren en waarschijnlijk ook wonen voor hem zal worden. Wie Martin met een 
groet van medeleven wil bemoedigen kan dit het beste doen door iets te schrijven en dit naar zijn 
bestaande adres te sturen: Korteviele 19,  4416 CD Kruiningen.   
Van hieruit zal de post Martin ongetwijfeld bereiken, waar hij ook gaat verblijven. 
 
 

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


