
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 11 september 
Kindernevendienst 
10.00 uur: ds. W. Vermeulen uit Bergen op Zoom 
Collecten: Hulpmiddelen t.b.v. de eredienst,  
                   St. Vluchteling Kameroen (extra) en de kerk  
 
Zondag 18 september 
Startzondag voor jong en ouder 
Met medewerking van de Muziekgroep 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde e.a. 
Lezing: Lucas 16:1-13 
Collecten: Kerk in Actie: Zending (Syrië) 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. 
 
Uit de gemeente 
 
In memoriam mevrouw J.C. Bal-Schipper 
Zondag 21 augustus is overleden mevrouw Jannetje Cornelia Bal-Schipper in de leeftijd van 90 jaar. 
Mevrouw Janny Schipper is 45 jaar getrouwd geweest met de heer Kees Bal die in juni 2002 is overle-
den. Hun huwelijk is gezegend met drie dochters en een zoon. Direct na hun huwelijk konden me-
vrouw Bal en haar man gaan wonen in een splinternieuwe woning aan de Langeviele 17 in Kruinin-
gen. Mevrouw Bal heeft daar tot eind verleden jaar gewoond. De laatste maanden woonde zij om-
ringd door de zorg die zij nodig had in Wooncentrum Sint Maarten in de Groe te Goes. Mevrouw 
Janny Bal was een zeer geziene vrouw in de gemeente. Zij heeft zich tot op hoge leeftijd ingezet voor 
de opbouw van de kerkelijke gemeente. Zo heeft zij onder andere als diaken prachtige sporen getrok-
ken door Kruiningen. Tijdens de dankdienst voor haar leven, vrijdag 26 augustus in de Johanneskerk, 
klonken woorden die ook 65 jaar geleden op haar trouwdag te horen waren. Het zijn woorden uit het 
Lucasevangelie en wel uit Lucas 19 waarin Jezus zegt tegen Zacheüs: Vandaag moet ik in jouw huis 
verblijven. Het zijn woorden die dagelijks onder ogen kwamen van mevrouw Bal. Het was een houten 
bordje waarop deze woorden geschreven stonden en op een prominente plek in huis was opgehan-
gen. Niet alleen kreeg mevrouw Bal die woorden dagelijks onder ogen maar ze droeg die woorden 
haar hele leven lang mee in haar hart. Het maakte haar tot een dankbaar mens omdat zij zich in alle 
omstandigheden van haar leven gedragen wist door de Heer van haar leven. Het is niet vanzelfspre-
kend dat je na oorlog, watersnood, corona en al het andere wat zo in je leven voorbijkomt aan zor-
gen, verdriet en vreugde, dat in je dan nog gelooft met hart en ziel. We hebben troost gezocht in het 
vertrouwen dat God mevrouw Bal in dat geloof niet zal teleurstellen en dat het geschenk van genade 
haar ten deel is gevallen. Ook hoorden wij prachtige woorden van dank voor wat mevrouw Bal bete-
kend heeft als moeder en oma. Na de dankdienst heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Alge-
mene Begraafplaats in Kruiningen. Het is ons gebed dat de kinderen, kleinkinderen en allen die ver-
drietig zijn troost vinden bij de Heer die ook in hun huis wil verblijven. Correspondentieadres is: Van 
Tilburghstraat 50, 4438 AK Driewegen. 
 
Ds. Piet de Graaf 
 

http://www.kerkomroep.nl/


In memoriam Jacobus Gerard (Ko) de Pree 
Dinsdag 23 augustus 2022 is Ko de Pree overleden, in het ziekenhuis te Goes op de leeftijd van 80 
jaar. Mede vanwege zijn afnemende krachten was hij enkele maanden daarvoor samen met zijn 
vrouw Jo vanuit Kruiningen (Eindje de Rondte) verhuisd naar een zorgwoning van Ter Weel in Krab-
bendijke, Willem Kosterlaan 35. Door extra zorg en therapie hoopte hij weer nieuwe energie te krij-
gen. Want Ko wilde het leven niet opgeven en zag ook altijd nog wel een lichtpuntje. Een zware long-
ontsteking werd hem echter toch te machtig.  
Ko groeide samen met zijn oudere broer Gerard op in Schore, waar zijn moeder naast het gezin en 
huishouden een café runde. Op 19-jarige leeftijd werd Ko als dienstplichtig marinier uitgezonden 
naar Nieuw-Guinea, waar het toen (1961) ook werkelijk oorlog was. Een ervaring die levensbepalend 
voor hem werd: vriendschap en onderlinge verbondenheid zijn onmisbaar om te overleven. 
Na zijn huwelijk met Jo van Houte uit Gawege op 1 dec. 1967, wonen ze in een nieuwgebouwd huis 
aan de Boomweidelaan 13 te Schore, maar vertrekken al spoedig naar Heemskerk om daar een dub-
bele slijterij te bedienen. Met twee kinderen, Franklin en Ilona, keren ze echter weer terug naar 
Zeeland. Ko werkte voortaan als timmerman in de bouw en lange tijd wonen ze met genoegen aan 
de Slotstraat in Kruiningen. De verhuur van garageboxen levert wat extra inkomsten en bovenal ook 
sociaal contact op. Ko had een warm menselijk gevoel en was een zorgzaam mens. Dat was ook nodig 
bij de vele en langdurige ziekteperioden die met name zijn vrouw Jo doormaakte. Buurman Rinus 
Westdorp werd daarbij zijn beste vriend en ook zijn kinderen en (schoon)familie hebben veel voor 
hen gedaan. Zaterdag 27 aug. heeft in de kerk te Kruiningen de afscheidsdienst plaats gevonden, 
waarbij woorden gelezen en overdacht zijn uit Psalm 146:5-7: Gelukkig, wie de God van Jacob tot zijn 
hulp heeft..... Daarna is zijn lichaam op de Kruiningse begraafplaats te rusten gelegd. 
 
In memoriam Annie (Zus) Pieper 
Na een ongelukkige val is Annie Pieper enkele maanden in het Gasthuis te Middelburg verzorgd en 
de laatste weken verbleef zij in Tholen, aan het Zwink 6, waar op woensdag 31 augustus 2022 haar 
leven ten einde is gegaan, in de leeftijd van 92 jaar. Afkomstig uit Waarde heeft zij echter meer dan 
vijftig jaar – eerst samen met haar moeder – gewoond aan de Molenmeet 20 te Kruiningen. Daar had 
ze aanvankelijk ook haar werk in de kledingzaak van Quaak aan de Hoofdstraat. Later stond ze in 
Goes bij Kreyenborg in de winkel. En ook haar eigen kleding en kapsel was altijd tiptop in orde. 
Naast haar dagelijks werk is Annie ook op intensieve manier mantelzorgster geweest, eerst voor haar 
ouders, tot haar moeder als laatste in 1978 overleed en later ook voor haar broer Adri, die in Rotter-
dam woonde en daar ongeneeslijk ziek werd. 
Gedurende ongeveer zestien jaar heeft zij het leven mogen delen met Johan van Westende, afkom-
stig uit Hansweert, en werkzaam in Limburg, maar na zijn pensionering woonde hij bij Annie aan de 
Molenmeet. Door hem kwam zij in aanraking met (orgel)muziek, die hij graag en goed speelde. 
Maar na deze mooie jaren moest zij ook hem missen en ging haar leven zonder levensgezel verder. 
Gelukkig kon ze goed voor zichzelf zorgen en hield zij zich daarbij aan een vast levensritme. 
Vriendschappen onderhield ze trouw, o.a. de buurmeisjes van Fam Weststrate in Waarde, en ook na 
hun overlijden werden zij niet vergeten. Ook de buren van de Molenmeet waren belangrijk voor 
haar. 
Gaandeweg werden zij nu mantelzorgers voor haar. Zonder familie en buiten haar woning was Annie 
de laatste tijd vaak verdrietig. Maar des te meer was zij ook dankbaar voor alle mensen die haar on-
der  
ondersteunden en tot in haar laatste uren was zij met liefde omringd. Maandag 5 sept. heeft te Ber-
gen op Zoom de crematie plaats gevonden, en is haar leven herdacht mét de woorden uit Psalm 
139:5-6:                 
               ‘Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt Uw hand op mij. 
                Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij..’ 
 
Ds. Leen de Ronde 
 



Startzondag 18 september 2022 
Zondag 18 september gaan wij ons nieuwe seizoen in de kerk weer feestelijk opstarten. De dienst be-
gint zoals altijd om 10.00 uur en enkele gemeenteleden zijn gevraagd 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 pannenkoekenfes-
tijn 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) kunnen zich dus heerlijk 
uitleven! We hopen op een gezellig tentenkampje! 
U voelt hem misschien al aankomen: Pannenkoekenbakkers gezocht! 
U kunt zich 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 pan-
nenkoeken. 
 
Hartelijke groet namens het voorbereidingsteam Startzondag 2022, 
Barbara van den Bogaerdt, e-mail: ebogae@zeelandnet.nl   tel.: 383 015 
 
Collecten 
Collecte 18 september: Kerk in Actie » Zending (Syrië) 
Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel religieuze 
gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie on-
dersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, 
kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen.  
Herstel van de kerk – het hart van de christelijke gemeenschap – betekent immers herstel van de 
hele samenleving en hoop voor de toekomst. 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
Monumentendag zaterdag 10 september 
Zaterdag 10 sept is de Kruiningse Johanneskerk de gehele dag (van 10.00 tot 16.00 uur) opengesteld 
ter bezichtiging. Dit in het kader van de Nationale Monumentendag. Ieder welkom!  Kent u bijv. de 
schilderstukken die zich in de consistorie bevinden? Het bekijken zeker waard. 
En natuurlijk hoort er in de kerk ook muziek gemaakt te worden. Het prachtige Van Vulpen-orgel 
wordt bespeeld door onze organisten. Maar er zal meer te horen zijn.  
Hieronder ziet u het gehele programma:  
11.00 uur Evert van de Kamp, orgel 
12.00 uur Mandoline orkest Excelsior o.l.v. Cor Roozendaal. 
13.00 uur Leo Polderman, orgel 
13.30 uur Trio ‘Makadio’: Marite Heiboer, klarinet, 
                  Karin Besuijen, dwarsfluit en Dion Schieman, slagwerk. 
We gaan er in onze aloude Johannes met elkaar vast een mooie zaterdag van  maken. 
 
Namens de werkgroep Monumentendag, Leen de Ronde, tel. 06-28302624 
 
Bijbelstudiegroepen 
We starten zeer binnenkort weer met de Bijbelstudiegroepen. De Bijbelstudiegroepen worden om de 
14 dagen gehouden in de oneven weken, een op de maandagmorgen en een op de woensdagavond. 
Bent u/ben je geïnteresseerd? 
Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Barbara van den Bogaerdt, ouderling pastoraat. 
Tel.: (0113) 383 015. E-mailadres: ebogae@zeelandnet.nl 
 
  

mailto:ebogae@zeelandnet.nl


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. Die 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. 
Heeft u interesse of weet u iemand meld u dan graag bij: jongerenpuntkruiningen@gmail.com. 
 
Met vriendelijke groet, Berry Witteveen 
 
Meeleven met elkaar 
Giften (contant ontvangen) 
Voor de bloemendienst: via Annie Sinke € 5 en via Ada de Bat € 20., via Moni de R. €10,-  
Voor de kerk: via Jeanet Verijzer € 10. 
 

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