
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 9 oktober 
10.00 uur: Gospelkoor Laetare (Burgh-Haamstede) verzorgt de dienst.   
Collecten: Algemeen onderhoud gebouwen, St. Vluchteling Kameroen (extra) en voor de kerk 
 
Zondag 16 oktober 
Kindernevendienst 
10.00 uur: mevrouw Ria Keijzer-Meeuwse uit Voorburg 
Collecten: Kerk in Actie: Zending (Indonesië) 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 
Gospelkoor Laetare uit Burgh-Haamstede  
Aanstaande zondag 9 oktober hopen wij met ons Gospelkoor Laetare uit Burgh-Haamstede de gehele 
dienst te verzorgen. Het koor staat onder leiding van dirigent Willemdirk van den Berg. De muzikale 
begeleiding: Dwarsfluit Irene Vrolijk, pianist Eveline de Waard en drummer Jelle Stouten. 
Het thema van ons project is 'Tijd'. De liederen die wij zingen, de teksten die gelezen worden, de ge-
dichten en vertellingen zijn hier op afgestemd. Er is ook plaats voor samenzang. Wij doen dit met 
veel enthousiasme en we hopen dat u er ook van kan genieten. De betekenis van Laetare is: Ver-
heugt U! Dus: Verheugt u op een mooi en inspirerend samen zijn. 
 
Marian de Graaf (zingt ook zelf mee in Laetare) 
 
Verhalen uit het O.T. over Elisa 
Vanaf zondag 16 oktober gaan we in onze dien-
sten met een nieuwe vervolgserie van lezingen 
beginnen. Vanaf Pinksteren gaf het Lucasevan-
gelie de toon aan. Nu maken we een overstap 
naar het Oude (of misschien beter: Eerste) Tes-
tament. Tot aan de laatste zondag van het ker-
kelijk jaar (20 nov.) zullen we uit het boek II Ko-
ningen verhalen over de profeet Elisa horen. 
Elisa was de voorganger van Elia, die wel als 
boegbeeld van alle profeten wordt beschouwd. 
Elisa lijkt enigszins in de schaduw van zijn grote 
voorganger te staan. In zijn ambt moet hij door 
schade en schande heen zijn eigen weg vinden, 
als dienaar van de ENIGE. De eerste kennisma-
king met Elisa op zondag 16 okt. is direct al zeer 
heftig: Elisa vervloekt een groep joelende tie-
ners, die hem uitschelden voor 'kaalkop'. Het 
gevolg is dat 42 van hen door twee berinnen 
gedood worden. Wat zullen wij daar dan van 
zeggen...? 
 

http://www.kerkomroep.nl/


In memoriam Frans Harthoorn 
Dinsdag 27 september 2022 is in het Clarahofje te Goes het leven van Frans Jacobus Harthoorn ten 
einde gegaan, in de leeftijd van 66 jaar.  
Hoewel wonend op Hansweert, was Frans een Kruiningenaar in hart en nieren, die graag met ieder-
een een praatje maakte. Frans was nooit om een woord verlegen en via zijn 'doe-het-zelf-zaak' aan 
de Markt (voormalige HUBO) kwam hij ook bijna met iedereen in contact. 
Samen met zijn jongere broer Ko groeide hij op aan de Slotstraat 78, later verhuisde het gezin naar 
de Montessoristraat. Na de middelbare school in Goes gevolgd te hebben, kiest Frans voor een ver-
volgopleiding in Middelburg aan de Chr. Kweekschool aldaar. Maar dat werd een teleurstelling: om 
een goede schoolmeester te kunnen worden is hij te ongeduldig en bovendien is Frans niet van de 
regeltjes. Maar hij zette zich erover heen en na een poos bij Huib Bogerd in de bloembollen gewerkt 
te hebben, werd hij glaszetter - wat zijn rug geen goed deed - en vervolgens vond hij z'n bestemming 
in de winkel, waarvan ongeveer twintig jaar als zelfstandig eigenaar van het pand. Nadat hij in 2019 
door een hersenattaque getroffen was, besloot hij vorig jaar te stoppen en z'n pand te verkopen. Er 
bleven nog genoeg hobby's voor hem over, zoals het bezoeken van autobeurzen en samenscholen 
met 'de mannen van Amos' aan de Zeedijk in Hansweert. Als laatste (ambulance)wens heeft hij hen 
nog een keer kunnen ontmoeten tijdens die vijf weken dat hij wist ongeneeslijk ziek te zijn. Ook ging 
Frans altijd graag (met z'n Mercedes) op vakantie naar Oostenrijk, een liefde die hij deelde met zijn 
goede vriend Bas Geelhoed. 
In de kerk is Frans actief geweest voor het jeugdwerk en later ook als diaken in de kerkenraad van de 
Gereformeerde kerk. Hij getuigde altijd vrijmoedig van zijn geloof, en dat deed hij ook tijdens zijn 
ziekte. 'Ik ben een geloofsoptimist', zei hij dan, 'want het mooiste feest komt nog'. Bij zijn afscheid in 
de kerk moesten dan ook vooral lofliederen gezongen worden. Zo is het ook gebeurd op dinsdag 5 
oktober, waarbij ook Wilma en Jordi hun 'lieve ome Frans' herdacht hebben. Met Psalm 100:3-4: 'Er-
ken dan de HERE, dat Hij God is. Hij is het die ons gemaakt heeft, en aan Hem behoren wij toe, Zijn 
volk, de schapen die Hij weidt...' gaf Frans ons zijn laatste getuigenis. Moge hij rusten in vrede en zijn 
gedachtenis tot zegen blijven. 
 
Ds. Leen de Ronde 
 

Collecten 
Collecte 16 oktober: Kerk in Actie: Zending (Indonesië) 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met 
steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op 
te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven 
van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krij-
gen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat dit project wordt uitge-
breid tot in Midden-Sulawesi. 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
Meeleven met elkaar 
Verjaardagen 
Op 18 oktober wordt de heer Jan Janse, Langeviele 115, 85 jaar. Wij wensen hem een fijne verjaar-
dag en een gezond nieuw levensjaar toe. 
Giften (contant ontvangen) 
Voor de bloemendienst: via Annie Sinke € 10. 
Voor de Diaconie: via Leen de Ronde € 10. 
Voor de kerk: via Leen de Ronde € 10. 
 

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


