
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 21 augustus 
10.00 uur: de heer E. Tramper uit Krabbendijke 
Collecten: voor Mercy Ships en voor de kerk 
 
Zondag 28 augustus 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Lucas 14:1-14 
Collecten: voor Algemeen onderhoud gebouwen en voor de kerk 
 
Zondag 4 september 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Lucas 14:25-35 
Collecten: voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Myanmar) 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 
Na een aantal vakantiezondagen wil ik de draad van onze lezingen uit Lucas weer oppakken, 
en wellicht dat ook onze gastvoorgangers dit pad gevolgd hebben.  
Zondag 21 augustus is de lezing uit Lucas 13:22-35, op de weg die Jezus met zijn volgelingen gaat, 
komt Jeruzalem al meer in zicht. Maar ook wordt steeds duidelijker dat deze bestemming niet zonder 
strijd en verdrukking bereikt kan worden. 
Zondag 28 augustus lezen we Lucas 14:1-14. In contrast met de voorgaande lezing wordt de toon nu 
gezet door de sabbat, die zich bij Jezus ook uitstrekt tot hen die nooit rust krijgen. 
Zondag 4 september lezen we Lucas 14:25-35 en horen we over menigten die met Jezus meereizen, 
maar door Jezus toch persoonlijk aangesproken worden: Wie oren om te horen heeft, hore!  
Allemaal lezingen dus, waarin Jezus onderwijs geeft over hoe hem te volgen. Ook in de kerk worden 
we dus weer bij de les geroepen om te leren voor het leven. Tot ons geluk en zegen voor elkaar. 
 
Collecten 
Collecte 4 september: Kerk in Actie » Werelddiaconaat (Myanmar) 
Gezinnen in Myanmar (is gelegen in Azië ) waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra 
kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medi-
sche) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt 
mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeen-
schappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kun-
nen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen. 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
Concert op vrijdagavond 19 augustus 
Ik herinner u ook nog even aan het concert dat vrijdagavond 19.30 uur in de Kruiningse Johanneskerk 
gegeven wordt. André Knevel bespeelt het orgel en Jeanette Lelier de dwarsfluit. Een mooi uur zo-
merse muziek in de kerk voor € 8 entree, kinderen tot 12 jaar gratis. Van harte aanbevolen. 
  

http://www.kerkomroep.nl/


Monumentendag, zaterdag 10 september 
Zaterdag 10 september (en ook zondag 11 september) is het weer de Nationale Monumentendag. 
Nadat er in de twee coronajaren geen mogelijkheden voor waren, wordt de draad van deze mooie 
traditie nu weer opgepakt. Natuurlijk opent ook het mooiste en beste bewaarde monument van het 
dorp Kruiningen dan haar deuren, de Johanneskerk. Van 10.00 uur tot 16.00 kunt u die zaterdag de 
kerk binnenlopen. Indien gewenst kunt ook een historische rondleiding door het gebouw krijgen, en 
is er voor de kinderen een speurtocht door de kerk. 
Misschien dat u de kerk van buiten en van binnen al kent? Maar de consistorie dan? Ook die is nu te 
bezichtigen. Verspreidt door de tijd zal er gemusiceerd worden door onze organisten en andere mu-
sici. Ook ziet u een kleine expositie van afbeeldingen rond Passie en Pasen in de kerk. Alles helemaal 
gratis. 
Zondag 11 september is er geen opening van de kerk vanwege Monumentendag, maar wel voor het 
vieren van onze eredienst, aanvang 10.00 uur. Ook dan bent u van harte welkom. Want onze kerk is 
niet slechts een monument, maar vooral een levende gemeenschap voor de Levende. 
 
Namens de commissie Monumentendag, Leen de Ronde, tel. 06-28302624 
 
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 
 
Meeleven met elkaar 
Verjaardagen 
Op 28 augustus wordt mevrouw S.M.L. Maas-van de Wouwer, Cederhof 14, Cederlaan 9 4421 BZ Ka-
pelle, 80 jaar. 
En op 2 september wordt mevrouw A. van de Velde, Langeviele 43, 90 jaar. 
Wij wensen beiden een fijne verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe. 
 
Giften (contant ontvangen) 
Voor de bloemendienst: via Janny van Nieuwenhuizen € 10. 
Voor de kerk: via Lina Burgel € 15. 
 

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


