
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 22 januari 
Bediening van de heilige Doop 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: I Korintiërs 1:1-17 en Math. 5:1-12 
Collecten: Missionair werk in Nederland en de kerk. 
 
Zondag 29 januari 
Herdenking watersnoodramp 1 febr. 1953 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: I Korintiërs 1:18-31 en Math. 4:12-22 
Collecten: Algemeen onderhoud gebouwen 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 
Tussen Epifanie en het begin van de Veertigdagen (22 febr.) is er een betrekkelijk korte tijd dat de 
groene kleur weer in de kerk terugkeert. Jezus wordt gevolgd in zijn woorden en werken, terwijl zijn 
lijdensweg nog op enige afstand is. Maar klopt dat wel? Als we naast de evangelielezing ook de brief-
lezing (volgens het zgn. alternatieve spoor) uit I Korintiërs 1 beluisteren, dan worden we toch al di-
rect geconfronteerd met de uitersten. Want Paulus vat de boodschap van het evangelie samen als 
´het woord van het kruis´, dat niet tot een holle klank gemaakt mag worden. 
Wat er de komende weken in de dienst nog meer aan de orde komt, sluit daar treffend op aan. 
Zondag 22 jan. zal de doop bediend worden aan Livia Adriana (Mia) de Koster, dochter van Jan-Jaap 
en Krystyna de Koster, wonende nu te Goes, Stikkerstraat 19, 4463CN.   
Zondag 29 jan. willen we aandacht geven aan de herdenking van de watersnoodramp nu 70 jaar ge-
leden, waarin ook treffende beelden uit Kruiningen getoond worden, hoe alles toen in het water lag. 
Deze zijn door Bertus Verijzer geselecteerd. Ook andere gemeenteleden zullen wellicht een bijdrage 
aan deze dienst geven. Gedenken kan je alleen samendoen.  
 
Ds. Leen de Ronde 
 
Collecten 
Collecte 22 januari: voor Missionair werk in Nederland 
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol die de  
kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag nog.  
Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. De 
Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij erva-
ringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun  
omgeving. 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 

http://www.kerkomroep.nl/


Actie Kerkbalans 2023 
Deze en volgende week tot zaterdag 28 januari is weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans. 
In die periode worden de enveloppen thuisbezorgd bij de leden van onze gemeente. 
Leest u vooral ook de brief die is bijgevoegd. 

Het toezeggingsformulier kan worden ingevuld en in de retourenveloppe worden gestopt. In de bij-
behorende brief staan adressen vermeld waar de retourenveloppen kunnen worden bezorgd. De en-
veloppen worden dus niet bij u opgehaald. 
 
Terugblik op concert 
Zaterdagavond 7 jan. was de St. Maria Magdalena Cantorij o.l.v. Rutger Mauritz weer in Kruiningen 
voor een Cantate-concert. Onder andere zijn twee cantates van J.S. Bach met betrekking op Drieko-
ningen uitgevoerd. Helaas was ik zelf vanwege een corona-besmetting verhinderd om erbij te zijn, 
maar van meerdere kanten werd mij verzekerd dat het een prachtig concert is geweest. Ook van de 
dirigent kreeg ik na afloop goede berichten dat de musici in Kruiningen met veel plezier gespeeld en 
gezongen hebben. Er waren naar schatting 70 muzikale liefhebbers in de kerk aanwezig en de col-
lecte na afloop bracht het mooi bedrag op van € 595,- Alle gevers van harte bedankt! 
De volgende uitvoering zal op zaterdag 1 april zijn in Schore (15.30 uur) en Kattendijke (20.00 uur). 
Dan met een Palmpasenprogramma. Safe the date! 
 
Zaterdagmiddag 28 januari: Kruiningen op televisie 
Met het programma ´Petrus in het land´ brengt de KRO-NCRV wekelijks een kerkelijke gemeente in 
beeld.  Uitgezonden op NPO 2, op zaterdagmiddag na het NOS-journaal van 17.00 uur. Wellicht kent 
u het. Voor zaterdag 28 januari komen de opnamen uit Kruiningen, in en rondom de kerk maar ook 
andere plekken van ons dorp komen in beeld, mét natuurlijk een veelkleurig palet aan mensen van 
onze gemeente en uit ons dorp die daarbij aan het woord komen. 
Dit heeft ook alles te maken met de herdenking van de stormramp van 1 febr. 1953, waarin Kruinin-
gen zwaar getroffen werd en wat nog altijd doorwerkt. 
Het thema van deze aflevering van 'Petrus in het land' zal dan ook zijn: Herdenken waartoe..? 
Tenslotte geef ik u nog een tip voor een bijzonder herdenkingsconcert dat ook in de kerk van Kruinin-
gen plaats vindt op zaterdagavond 4 febr. Het Zeeuws Vocaal Ensemble zal dan o.a. het Psalmen-re-
quiem van onze oud plaatsgenoot en componist Daan Manneke ten gehore brengen. Op de site van 
het ZVE zijn nu nog kaarten voor € 15,- te koop. Maar wacht u niet te lang.  
Ik hoop van harte dat het voor ons allen een goede en verbindende gedenk-tijd zal worden, die ook 
wakker en waakzaam maakt naar de toekomst.  
 
Meeleven met elkaar 
Giften (contant ontvangen) 
Voor de bloemendienst: via Lina Burgel € 10 en € 20. 
 

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


