
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 25 september 
10.00 uur: dhr. B. Kreeft uit Kloetinge 
Collecten: Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Colombia) en de kerk  
 
Zondag 2 oktober 
Kindernevendienst 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Lucas 16:19-31 en Gen. 21:1-21 
Collecten: Kerk en Israël 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. 
 
Terugblik: bij de diensten 
Zondag 18 sept. hebben we in de Johanneskerk onze Startdienst gehouden, ter opening van een 
nieuw seizoen. Het weer had misschien beter gekund, buitenactiviteiten waren niet mogelijk. 
Maar toch kijk ik met een goed en dankbaar gevoel op deze zondag terug. In een mooi gevulde kerk 
met de medewerking van de Muziekgroep samenkomen is al bezielend. Vanuit het thema van de 
rentmeester uit Lucas 16:1-12 hebben Barbara v.d. Bogaerdt en Marco Sinke een stukje van hun le-
vensverhaal met ons willen delen. Dat maakte indruk. Verrassend ook hoe herkenbaar die oude gelij-
kenissen van Jezus ook voor onze eigen (crisis)tijd kunnen zijn. Zo hebben we met elkaar het thema: 
‘Bewust verantwoordelijk zijn...als kinderen van het licht!’ uitgewerkt. 
Ook was er een mooie groep kinderen in de kerk, die onder leiding van Angela naar hun nevendienst 
in Rond-Inn vertrokken.  En toen ze terugkwamen kon er met ‘een verlengde arm’ gezwaaid worden. 
Na de dienst werd de kerk door de kinderen aardig verbouwd en werden er samen tenten opgezet  
(waarvoor je vriendschap en liefde nodig hebt). De pannenkoeken smaakten daarna uitstekend, in en 
buiten de tentjes. Met dank aan iedereen die een bijdrage gegeven heeft! 
En nu maar proberen het spoor van deze mooie start vast te houden. Blijven komen om het evange-
lie van Jezus ter harte te nemen... als kinderen van het licht, met verstandigheid en betrouwbaar-
heid!   
 
Vooruitblik: bij de diensten 
De eerste zondag van oktober, dit jaar dus 2 okt, is het de zondag van Kerk en Israel, om ons als chris-
telijke gemeente bewust te zijn van onze oudste broeders en zusters in het 
geloof: het Joodse volk. 
Deze datum is niet willekeurig gekozen. Want in deze tijd worden doorgaans 
ook de grote Joodse feesten van het najaar gehouden. Deze feesten worden al 
een maand tevoren dagelijks aangekondigd door het blazen op de sjofar 
(ramshoorn). Het eerste feest is dan Rosh Hasjana ofwel het Joods nieuw-
jaarsfeest, dit jaar op 26-27 sept. (2 dagen).  De Joodse kalender geeft dan het 
jaar 5783 aan. 
Het Nieuwjaarsfeest wordt gevolgd door Jom Kippoer (Grote Verzoendag) op 5 okt. Deze beide fees-
ten hebben een diepe ernst. Want aan een nieuw jaar mogen beginnen voor het aangezicht van de 
ENIGE is een gave en opgave. Daar komt zelfonderzoek en omkeer (teshuvah) aan te pas. 

http://www.kerkomroep.nl/


Op de Israëlzondag van 2 okt. lezen we in onze dienst ondermeer Genesis 21:1-21. Deze lezing over 
de kinderen van Abraham (Ismael en Izaäk) heeft dan al in de synagoge geklonken op de eerste dag 
van het nieuwejaar. Maar sluit, lijkt mij, ook mooi aan bij onze evangelielezing uit Lucas 16:19-31. 
Zondag 2 okt. is er ook weer Kindernevendienst tijdens de dienst. 
 
Collecten 
Collecte 25 september: Kerk in Actie; Werelddiaconaat (Colombia) 
Colombia werd tientallen jarenlang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vre-
desakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeu-
ren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor 
een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en 
zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van Bijbelverhalen is hierbij een 
belangrijke inspiratiebron. 
Collecte 2 oktober: Kerk en Israël (Israëlzondag) 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen 
identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het ge-
sprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland worden rus-
ten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steu-
nen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap. 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
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; emailadres: ebogae@zeelandnet.nl  
 
Gespreksgroep voor jongvolwassenen: 5 oktober 
Wie boven de 18 en jonger dan 40 is, mag zich melden bij de gesprekskring voor jongvolwassen men-
sen, die  op woensdag 5 oktober van start zal gaan, om 19.30 uur in Rond-Inn. 
We willen 1x per 3 weken een avond bij elkaar komen en nemen de gelijkenissen van Jezus als uit-
gangspunt. Het boekje ‘Koninklijk rijk’ van ds André Troost geeft daar een mooie handleiding bij. 
Wie zich via email of tel. aanmeldt krijgt een kopie voor de eerste bijeenkomst in de bus. 
Van harte welkom!     
 
Ds. Leen de Ronde,  tel.: 06-28302624,  e-mailadres: ronde@solcon.nl  
 
Meeleven met elkaar 
Verhuizing: 
Fam.  W. van Nieuwkerk (Wim en Lijntje) zullen vanuit hun woning aan de D.J. Blomstraat 12 over-
gaan naar de Korteviele 19, per ingang van 8 oktober 2022. We wensen hen alle sterkte toe bij het 
verhuizen en een goede start in hun nieuwe woning. 
Giften (contant ontvangen) 
Voor de bloemendienst: via Riet van Stel € 5, via Leen de Ronde € 10, via Jeanet Verijzer € 5 en via 
Lina Burgel € 15. 
Voor de kerk: via Riet van Stel € 5 en via Leen de Ronde twee maal € 10. 
Voor de Diaconie: via Leen de Ronde twee maal € 10. 
 

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