
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 10 juli 
Kindernevendienst 
10.00 uur: ds. Piet de Graaf 
Collecten: Algemeen onderhoud gebouwen, St. Vluchteling Kameroen (extra) en voor de kerk 
 
Zondag 17 juli 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Lucas 10:25-37 
Collecten: Stichting De Mangoboom en voor de kerk 
 
Zondag 24 juli 
Viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing:  Lucas 10:38-42 
Collecten: Stichting Salchazorg 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 komende zondagen vallen allemaal in de maand juli en het is hartje zomer. Het vakantieseizoen  
begint op gang te komen en dat is in heel Zeeland altijd goed te merken. 
Voor deze periode zijn we in onze erediensten met Jezus op reis en zijn weg is gericht op Jeruzalem. 
Bij de evangelist Lucas is dat ook het beeld voor het nieuwe Jeruzalem, waar alle dingen tot vervul-
ling komen. Op weg naar die bestemming proberen we onderweg te leren ‘bij het leven’. 
Want dat is wel kenmerkend voor het onderwijs van Jezus. Dat is geen brok theorie die er in ge-
stampt moet worden (en waarom scholieren ook vakantie nodig hebben). Nee, Jezus leert ons over 
God zijn Vader en ons menselijk leven vooral vanuit concrete situaties. Een wetgeleerde die hem een 
vraag stelt (is het een strikvraag of is het gemeend?) over hoe we ‘eeuwig leven’ kunnen verkrijgen 
en Jezus die  op vriendenbezoek is, waar ineens de vlam in de pan slaat... 
Het zijn taferelen uit het leven gegrepen, maar leerzaam genoeg... Voldoende reden om de kerkgang 
ook in de zomer aan te houden! 
Zondag 10 juli zal ‘ons gemeentelid’ ds. Piet de Graaf voorgaan. Er is ook Kindernevendienst, voorlo-
pig de laatste voor het vakantieseizoen. 
Zondag 17 juli horen we uit Lucas 10:25-37 de gelijkenis van ‘de barmhartige Samaritaan’. 
Zondag 24 juli vieren we het Heilig Avondmaal en zijn we ook getuigen van een stevige botsing tus-
sen twee de zussen Martha en Maria, als Jezus bij hen op bezoek is. Zie ook de afbeelding. 
 
Remco Campert (1929-2022) 
Zojuist bereikt mij het bericht van het overlijden van de dichter Remco Campert, de laatste die van 
zijn generatie (de zgn. Vijftigers) nog in leven was. Zijn vitale poëzie heeft velen een hart onder de 
riem gestoken, ook mij, en daarin heeft hij het verzet van zijn vader Jan Campert (De achttien doden) 
voortgezet. Hierbij nog een kenmerkend gedicht van zijn hand, uit: Een standbeeld opwinden, 1952 
 
  

http://www.kerkomroep.nl/


Gaan  
 
Ik zal gaan  
O met genoegen zal ik gaan  
met diepe vreugde en trompetgeschal  
ik zal gaan  
   
Als jij roept zal ik gaan  
mijn werk mijn eten en mijn handen  
zal ik laten staan  
als jij roept zal ik gaan  
   
Als jij roept in de morgen  
in de middag in de avond  
in mijn dromen in mijn waken  
als jij roept zal ik gaan  
   
Ik zal gaan  
al breken ze mijn benen  
al moet ik kreupel gaan  
engelen binden dan mijn wagen  
vleugels aan  
Ik zal gaan  
 
Meeleven met elkaar 
Verjaardagen 
Op 9 juli wordt mevrouw C. Heiboer-Schoe, Langeviele 99, 85 jaar. 
En op 29 juli wordt de heer H. Loois, Marconistraat 2a, 80 jaar. 
Wij wensen beiden een fijne verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe. 
Jubilea 
Op 7 juli zijn de heer en mevrouw Oostdijk (John en Donna), Burgemeester Elenbaasstraat 8, 50 jaar 
getrouwd. Wij wensen hen een mooie huwelijksdag toe met allen die die om hen staan. 
 
Giften (contant ontvangen) 
Voor de bloemendienst: via Riet van Stel € 5, via Moni de Ronde € 10 en via Lina Burgel € 5, € 10 en 
€ 20. Voor de kerk: via Riet van Stel € 5 en via Lina Burgel € 10 en € 20. 
Voor de kerk: via Leen de Ronde € 25 
 

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


