
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 6 november 
Viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezingen: II Koningen 5:19b-27 en Lucas 19:41-48 
Collecten: Stichting het Clarahofje 
 
Zondag 13 november 
Kindernevendienst 
10.00 uur: ds. William Quak uit Rockanje 
Collecten: voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Golfstaten), voor St. Vluchteling Kameroen 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 
De zondagen van november staan in het teken van 
gedenken en verwachten. We naderen immers 
het einde van ons kerkelijk jaar. En vanuit ons ge-
loof mag het einde ook een voleinding zijn. 
Daarom kunnen ook zij die uit ons midden heen-
gegaan zijn bij dit gedenken en verwachten niet 
ontbreken. 
In de R.K. traditie zijn voor die gedachtenis de da-
gen van Allerheiligen en Allerzielen bestemd, op 1 
en 2 november aan het begin van de maand. Wij 
wachten daar nog even mee tot de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zogenaamde Eeuwig-
heidszondag op 20 november. 
Intussen gaan we verder met onze lezingen over de profeet Elisa uit het II Koningen-boek. 
Zondag 6 november vervolgen we de lezing van de voorafgaande zondag uit II Koningen 5:19 e.v. De 
knecht van Elisa, Gehazi, kan zich niet inhouden om toch een paar mooie geschenken van generaal 
Naäman af te nemen. Maar daarmee neemt hij ook tegelijk zijn melaatsheid over. Een waarschuwing 
tegen hebzucht. Maar wellicht heeft deze perikoop ook nog wel iets meer te bieden. Daar moet ik 
nog even goed op studeren. We vieren in elk geval ook het Heilig Avondmaal. 
Zondag 13 november zal onze oud-predikant ds. William Quak uit Rockanje in de dienst voorgaan. 
Mooi dat het nu – na alle corona-beperkingen – weer tot een echt weerzien kan worden. Op deze 
zondag is ook de Kindernevendienst weer present, met Marijke van den Berge als leiding. 
Voor de kinderen staat in elk geval II Koningen 8:1-6 op het rooster. 
 
Ds. Leen de Ronde 
 
Collecten 
Collecte 13 november: Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Golfstaten) 
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke 
omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn 
christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. 

http://www.kerkomroep.nl/


Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een vertelmethode waarbij 
Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en 
krijgen betekenis in het leven van de arbeidsmigranten. De Bijbel geeft moed en kracht. 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
Afwezigheid 
Omdat ik voor dit jaar nog een weekje vakantie tegoed heb, zal ik in de week van 7-13 november gro-
tendeels niet voor het pastorale werk in Kruiningen beschikbaar zijn. Het eerste deel van de week wil 
ik besteden aan een paar studiedagen om met een aantal collega’s me nog eens wat grondiger in een 
aantal teksten van de profeet Jesaja te verdiepen. In de Adventstijd en daarna worden die teksten 
ook in onze diensten gelezen. Dit is dus is alvast ter voorbereiding. 
Het tweede deel van de week hoop ik nog even samen met Moni van een vrij weekend te genieten. 
Voor dringende zaken kunt u onze scriba bellen (Corrie Heiboer, tel. 383026) en kan er vervangende 
pastorale zorg aangeboden worden.  
 
Begroting Kerkrentmeesters 2023 
In de kerkenraadsvergadering van 31 oktober is de begroting van het college van kerkrentmeesters 
voor het jaar 2023 in ontwerp vastgesteld. De begroting ligt vanaf maandag 7 november voor de ge-
meenteleden gedurende een week ter inzage bij onze penningmeester Piet de Graaf, Hugo de Groot-
straat 2. Voor de inzage kunt u bij de penningmeester, telefoon 06-1851 1090, een afspraak maken.  
 
Meeleven met elkaar 
Verjaardagen 
Op 17 november wordt mevrouw S. Dek-Kant, Slotstraat 20C, 80 jaar. 
Wij wensen haar een fijne verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe. 
Giften (contant ontvangen) 
Voor de bloemendienst: via Moni de Ronde € 10, via Corrie Heiboer € 10 en via Jeanet Verijzer twee 
maal € 10. 
Voor de kerk: via Leen de Ronde twee maal € 10 en € 12,50. 
Voor de Diaconie: via Leen de Ronde € 12,50. 
 

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


