
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 23 oktober 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezingen: II Koningen 2:19-25 en Romeinen 12:9-21 
Collecten: voor Kerk in Actie: Zending (Zambia) en voor de kerk 
 
Zondag 30 oktober 
Kindernevendienst 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezingen: II Koningen 5:1-19 
Collecten: voor diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst 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 
Zondag 23 oktober gaan we in onze diensten van start met een spannende serie van lezingen uit het 
boek II Koningen over de profeet Elisa. De eerste lezing uit II Koningen 2:19-25 is gelijk al helemaal 
raak. Niet uitgesloten dus dat die lezing (en de preek) u kan schokken. 
De Bijbel is soms bepaald niet kinderachtig..., hoewel de profeet Elisa juist uitgerekend wel iets heeft 
met kinderen. 
Daarom is het mooi om op zondag 30 oktober ook weer met de Kindernevendienst in de kerk te zijn. 
We lezen dan het verhaal uit II Kon. 5 over 'de grote man' uit Syrië, generaal Naäman, hoe hij bij de 
profeet in Israël terecht komt en dan weer wordt 'als een kleine jongen'. 
Ik hoop dat er weer veel kinderen (met hun ouders) van de partij zullen zijn. 
 
Ds. Leen de Ronde 
 

Collecten 
Collecte 23 oktober: Kerk in Actie: Zending (Zambia) 
In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De theologische faculteit aan 
de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike 
Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitgezonden. De predikanten 
die zij, samen met hun Zambiaanse collega's, opleiden leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en 
samenleving. 
In de opleiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstuk-
ken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering. 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
Geboren 
Een vreugdevol bericht heeft ons uit Goes bereikt: op 10 oktober 2022 is Livia Adriana de Koster ge-
boren, in het ziekenhuis te Bergen op Zoom. Zij is de dochter Jan-Jaap en Krystyna de Koster en zusje 
van Emily.  Haar roepnaam is Mia. Het gezin maakt het goed. 
Van harte geluk en zegen in dit geschenk van nieuw leven. 
Jan-Jaap en Krystyna zijn vanuit Kruiningen dus naar Goes verhuisd. Hun adres daar is nu: 

http://www.kerkomroep.nl/


Stikkerstraat 19, 4463 CN te Goes. Ze hopen voorlopig nog aan de Kruiningse gemeente verbonden te 
blijven. 
 
In memoriam Ko van de Parel 
In het zorgcentrum van Ter Valcke te Goes is op vrijdag 7 okt. 2022 het leven van Jacobus (Ko) van de 
Parel ten einde gegaan. Hij was 91 jaar oud. In zijn geboortedorp Kruiningen heeft hij ook bijna zijn 
gehele leven gewoond, samen met zijn vrouw Koos van de Parel-Waterman vele jaren aan de Lange-
viele 9. In Kruiningen groeide hij op samen met vier broers: Jan, Piet, Rinus en Bert en één zus, Lena. 
Zijn geliefde Koos verhuisde na de ramp van 1953 met haar ouders naar de Noordoostpolder. Maar 
hun liefde hield stand en in september 1956 haalde hij haar terug naar Kruiningen om te trouwen. 
Tot hun verdriet bleef het huwelijk kinderloos. Maar veel vreugde beleefden ze aan het gezin van 
Corry, de zus van Koos, en Reddy Sijtsma met hun kinderen Sélina en Edwin. Voor hen waren ze als 
een opa en oma en ook al was de afstand niet gering regelmatig waren er tussen Kruiningen en Em-
meloord bezoeken over en weer, in elk geval altijd met de Kerst. 
De geliefde sport van Ko die dagelijks beoefend werd, was sjoelen. Hij behoorde tot de besten van 
Nederland, zijn prijzenkas bewees het. Maar na het plotselinge overlijden van Koos op 12 april 2005 
had Ko het niet gemakkelijk. Hij was echter een man van tradities en vaste gebruiken. Die gaven hem 
ook nu houvast. Eigenlijk tegen z’n zin verhuisde hij enkele jaren geleden naar Ter Valcke in Goes. 
Maar de opvang was er goed, ook daar kon gesjoeld worden en zelfs kon hij daar nog zijn eigen 'peta-
ten en juun' verbouwen. Ook in de laatste weken van zijn ziekte is hij er liefdevol verzorgd. 
Vrijdag 14 oktober heeft het afscheid plaats gevonden in het Stiltehuis Peter Butler te Kapelle en is 
daarna het uitgeputte lichaam van Ko bij Koos te rusten gelegd op de begraafplaats van Kruiningen. 
 
Leen de Ronde 
 
Gebedskring 
Net als de gesprekskringen zijn we ook weer begonnen met de gebedskring. Om de 14 dagen op de 
woensdagavond (in de even weken): van 19.30 uur tot 20.30 uur. We beginnen met het zingen van 
wat liederen en luisteren naar een lezing met korte overdenking, waarna we samen in (stil) gebed 
gaan. Gebed is altijd belangrijk maar zeker nu in deze onzekere tijden.  
Meer informatie bij Barbara van den Bogaerdt: tel.: (0113) 383 015.  
Allen van harte uitgenodigd en welkom aan Hugo de Grootstaat 41 (week 44 is woensdag 2 novem-
ber). 
 
Jongvolwassen-gespreksgroep in Kruiningen 
Onze gespreksgroep is in 2018 ontstaan doordat we als jongeren vonden dat we elkaar op moesten 
zoeken. Gewoon voor de gezelligheid maar ook om van elkaar te leren en te delen in geloof. Hieruit 
zijn ook catechisanten voortgekomen die vorig jaar belijdenis van het geloof hebben afgelegd. 
We willen nu weer gaan samenkomen, ook met de mensen die geen belijdenis gedaan hebben, eens 
in de drie weken op een woensdagavond. 
De groep bestaat uit jongvolwassenen vanaf 18 jaar. Tot nu toe zijn er zo'n negen aanmeldingen, in 
de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar. We zoeken ook naar mogelijk contact van jongeren uit an-
dere gemeenten in de omgeving. Misschien willen ze ook bij deze kring aansluiten. 
We zijn nog in opstart maar komen woensdag 26 oktober om 19:30 bij elkaar in Rond-Inn (Hoofd-
straat 77A in Kruiningen) voor introductie. Het boekje Koninklijk Rijk van ds. André Troost over de ge-
lijkenissen van Jezus is ons uitgangspunt en verder kan alles ter sprake komen. Als je interesse hebt 
of info wil, stuur mij dan een appje of een e-mail.  
Van harte welkom! 
 
Marite Heiboer, tel.: 06-55017886, e-mailadres: mariteheiboer@gmail.com  
 
  

mailto:mariteheiboer@gmail.com


Meeleven met elkaar 
Verjaardagen 
Op 25 oktober wordt mevrouw L. Cok-van Dalen, Langeviele 109, 85 jaar. 
En op 28 oktober wordt de heer C.J. Komejan, Langeviele 29, 90 jaar.  
Wij wensen hen een fijne verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe. 
Giften (contant ontvangen) 
Voor de bloemendienst: via Lina Burgel € 10. 
Voor de kerk: via Lina Burgel € 10. 
 

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


