
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 31 juli 
10.00 uur: mw. B. van den Bogaerdt en dhr. W. Huissen 
Lezing: Lucas 12:13-32 
Collecten: Leger des Heils en de kerk 
 
Zondag 7 augustus 
10.00 uur: ds. B. van Ginhoven uit Ouwerkerk 
Collecten: hulpmiddelen t.b.v. de eredienst en de kerk 
 
Zondag 14 augustus 
10.00 uur: dhr. A. Slabbekoorn uit Goes 
Collecten: Kerk in Actie: Zending (Egypte), St. Vluchteling Kameroen (extra) en 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 
Deze zomerse weken zal uw eigen predikant van enkele weken vakantie genieten. Ook de ingeplande 
voorganger voor zondag 31 juli moest zijn gastbeurt teruggeven. En op deze korte termijn leek er ook 
geen andere voorganger beschikbaar. Gelukkig is onze kerkenraad zo mondig en zelfstandig dat ze 
dan zelf de dienst ter hand neemt. Onze ouderlingen Barbara v.d. Bogaerdt en Wim Huissen zullen 
dus in deze dienst voorgaan. Ook zetten zij de doorgaande lezing uit het evangelie volgens Lucas 
voort. Z ie boven. De eredienst is aan de gemeente (die daartoe ambtsdragers heeft aangewezen): 
‘Waar twee of drie in mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden’, zegt Jezus. (Math. 
18:20). En het mogen er gerust meer zijn.... ook in de zomerse vakantieweken. 
Wellicht dat we ook vakantiegangers in onze diensten mogen verwelkomen...Dan kunnen we ons te-
gelijk oefenen in gastvrij-gemeente zijn. Een klein teken van welkom en belangstelling kan al zoveel 
betekenen voor ‘de gemeenschap der heiligen’, die de kerk van onze Heer toch altijd is. 
 
Vakantie 
Van vrijdag 29 juli tot en met zondag 21 augustus zal ik vanwege vakantie niet voor het gemeente-
werk beschikbaar zijn. Voor dringende pastorale bijstand is vervanging geregeld in de persoon van ds 
Piet de Graaf. Als u echter een beroep op hem wilt doen, neem dan eerst even contact op met onze 
scriba: Corrie Heiboer, tel. 0113-383026  of: 06- 57209176. 
 
Met hartelijke (vakantie)groet, ds. Leen de Ronde 
 
SAFEZONE zoekt vrijwilligers! 
(Jongerenpunt Kruiningen) 
Elke zaterdagavond is er in Rond-Inn, het verenigingsgebouw van de Protestantse Gemeente Kruinin-
gen aan de Hoofdstraat, een SafeZone-avond. Dit wordt per keer begeleid door twee volwassenen 
die toezicht houden, een praatje maken of samen met de jongeren spelletjes doen.  
De doelgroep zijn de jongeren van 12 jaar tot 18 jaar. Ze kunnen er lekker een potje pool spelen, ta-
feltennissen, films of muziek streamen op een scherm of gewoon lekker chillen onder het genot van 
een frisdrankje wat ze er kunnen kopen! Voor het nieuwe seizoen zoeken wij vrijwilligers om op toer-
beurt mee te draaien in de begeleiding. De avonden zijn van 19.30 uur tot 23:30 uur. 

http://www.kerkomroep.nl/


Heeft u interesse of weet u iemand meld u dan graag bij: jongerenpuntkruiningen@gmail.com. 
 
Met vriendelijke groet, Berry Witteveen 
 
Startzondag 18 september 2022 
Op zondag 18 september willen wij ons nieuwe seizoen in de kerk weer feestelijk opstarten. De 
dienst begint zoals altijd om 10.00 uur en we willen enkele gemeenteleden vragen daar een bijdrage 
aan te geven, waaronder de Muziekgroep. Aansluitend aan de dienst drinken we eerst met elkaar 
koffie/thee/fris binnen in de wandelkerk of buiten voor de kerk. Daarna willen we met elkaar een 
pannenkoekenfestijn houden op het grasveld rondom de kerk, op kleedjes (zelf mee te nemen) en/of 
in tenten/tentjes: zelf mee nemen en op zetten!?  De kinderen (met wat hulp van hun ouders) kun-
nen zich dus heerlijk uitleven! We hopen op een gezellig tentenkampje! 
U voelt hem misschien al aankomen: Pannenkoekenbakkers gezocht! 
U kunt zich nu al aanmelden via telefoon of e-mail en enkele weken voorafgaand aan de startzondag 
zal er ook een lijst in de kerk worden neergelegd, waarop u zich kunt aanmelden voor het bakken van 
pannenkoeken.  
 
Hartelijke groet namens het voorbereidingsteam Startzondag 2022, 
Barbara van den Bogaerdt, e-mail: ebogae@zeelandnet.nl, tel.: 383 015 
 
Collecten 
Collecte 14 augustus: Kerk in Actie » Zending (Egypte) 
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingspro-
gramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan 
en te werken aan een betere toekomst.  
In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, 
onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers 
kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
Concert met orgel en fluit in Johanneskerk 
Vrijdagavond 19 augustus opent de Kruiningse Johanneskerk haar poort voor allen die willen genie-
ten van een mooi stukje zomerse muziek, met ook nog een populair karakter. Aanvang 19.30 uur. 
André Knevel bespeelt het orgel en Jeanette Lelier de dwarsfluit. Die zullen ook ongetwijfeld in sa-
menspel te horen zijn. De entreeprijs voor dit concert is € 8,- , tot 12 jaar gratis. 
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot Tim Adriaanse (één van onze organisten): tel.: 06-
45598147. Dit buitenkansje laten we natuurlijk niet aan ons voorbij gaan. Ieder welkom! 
 
Meeleven met elkaar 
Een aantal mensen die onlangs noodgedwongen vanuit Kruiningen naar een verblijf elders moesten 
overgaan, wil ik nog even onder uw aandacht brengen. Zij vinden het ongetwijfeld fijn een teken van 
medeleven uit onze gemeente te ontvangen: 

− mevrouw Suus Sinke-Slabbekoorn: Vliedbergstraat 8, Batsen Toren II in Rilland; 

− mevrouw Annie Pieper: Gasthuis, kamer C1.3, Noordpoortplein 2 in Middelburg; 

− de heer Martin Jobse: In ’t Opper, kamer 66, Dokter de Kockstraat 13 in, Bruinisse; 

− mevrouw Jannie Bal-Schipper, St. Maarten-in-de-Groe, Beukenstraat 190 in Goes. 
 
  

mailto:jongerenpuntkruiningen@gmail.com


Giften (contant ontvangen) 
Voor de bloemendienst: via Riet van Stel € 7,50 en € 10, via Janny van Nieuwenhuizen € 10 en via 
Lina Burgel € 10.  
Voor de kerk: via Leen de Ronde € 20 en € 10. 
 

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


