
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 5 februari 
10.00 uur: ds. Gerrit van Dijk uit Driebergen 
Collecten: voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat en voor de kerk. 
10.00 uur: Tienerkerk, Rond-Inn, Hoofdstraat 77A 
 
Zondag 12 februari 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Losmaking uit ambt: Diana Bruijn 
Lezing: I Korintiërs 2:1-9 en Mattheus 6:1-18 
Collecten: voor Kerk in Actie: voor Kerk in Actie: Noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië, voor 
Mercy Ships 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 5 febr. zal ds Gerrit van Dijk onze gastpredikant zijn, een heel vertrouwde gast! 
Tevens is dit de eerste zondag dat we naar Pasen toe gaan tellen, zondag Septuagesima, ofwel de Ze-
ventigste!  
Zondag 12 febr. is dan met Sexagesima, de Zestigste. Op deze zondag zal Diana Bruijn losgemaakt 
worden uit haar ambt van (jeugd)ouderling. Aan deze taak heeft ze met ups en downs gedurende 9 
jaren gestalte gegeven. Een respectabele diensttijd en begrijpelijk dat het voor haar nu de tijd is om 
dit af te sluiten. Vandaar dat zij op deze zondag uit haar ambt losgemaakt zal worden. En we zijn blij 
dat Keetie Verschoore bereid is een aantal taken ten behoeve van de jeugd van haar over te nemen. 
Met onze lezingen gaan we op deze zondag verder met het 2e hoofdstuk van de eerste Korintiërs- 
brief,n de eerste negen verzen. De apostel spreekt hier over ‘het mysterion’ (geheimenis) van God’. 
Dat sluit ook mooi aan bij het gedeelte van Jezus woorden uit de Bergrede van Math 6, waar Jezus 
zijn leerlingen onderwijst over ‘jullie Vader die in het verborgene is’. We hopen zo weer goede geze-
gende diensten met elkaar te beleven in deze weken voorafgaande aan de Veertigdagen. 
 
Met vriendelijke groet, ds Leen de Ronde, tel.: 06-28302624 
 
Collecten 
Collecte 5 februari: voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Vaktraining voor jongeren in Pakistan) 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, 
helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt hen na hun opleiding bij het opzet-
ten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen 
volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet  
alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achter-
gronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt. 
Collecte 12 februari: voor Kerk in Actie: Noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië 
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige 
regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. 
Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, de bo-
dem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een 

http://www.kerkomroep.nl/


weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met an-
dere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 
 
namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
Jeugd & Jongeren 
Zondag 5 februari is het om 10.00 uur weer tienerdienst in de Rond-Inn, Chantal heeft dan de leiding. 
Iedereen vanaf 12 jaar is dan van harte welkom! 
Zaterdagavond 11 februari is er Safezone in de Rond-Inn, ook hier is iedereen vanaf 12/13 jaar van 
harte welkom om wat te drinken, te chillen of een gezellig potje te snookeren.  
 
Rectificatie met betrekking tot Petrus in het land 

In het vorige nummer van Kerkelijk Leven stond vermeld dat het programma 
‘Petrus in het land’ uitgezonden zal worden op zaterdag 28 januari. Dit was 
echter onjuist. De uitzending is een week later, zaterdag 4 febr. om 17.05 uur 
op NPO 2. Ter afsluiting dus van een intensieve week van herdenken.  
Op dit moment van schrijven (maandag) zijn er ook nog kaarten te bestellen 
voor het concert ter herdenking aan de Watersnoodramp op zaterdagavond 

4 februari van het Zeeuws Vocaal Ensemble waarbij onder andere het Psalmenrequiem van de (van 
oorsprong Kruiningse) componist Daan Manneke uitgevoerd zal worden. Dit concert vindt dus plaats 
in de Johanneskerk, aanvang 20.00 uur. 
Met vriendelijke groet, Leen de Ronde  
 
Save the date: 18 maart 2023 
Zaterdagavond 18 maart hoopt het Kindertheater Knettergek samen met Amzaing Teens & Voices 
een voorstelling te brengen rondom het thema 'Do you believe?' in onze Johanneskerk te Kruiningen.  
Uit liefde voor jou stierf Jezus aan het kruis, geloof je dat? Of denk je: ik geloof het wel?  
Een avond die gevuld zal zijn met een zeer diverse voorstelling en waar zowel jong als oud meer dan 
welkom is! Geef het vast door aan je vrienden, je familie of andere mensen waarvan je vindt dat ze 

dit eigenlijk niet mogen missen      
Enne… voel jij je geroepen om hier met wat hand- en spandiensten aan mee te helpen? Neem dan 
even contact op met Keetie: 06-36523076 of stuur haar een mailtje: keetie.verschoore@gmail.com 
 
Meeleven met elkaar 
Verjaardagen 
Op 10 februari wordt de heer J.J. Cok, Langeviele 81, 85 jaar. Ook op 10 februari wordt mevrouw 
P.M. Allewijn-Cok, Johannaplantsoen 1, afdeling De Schenge 3, k185, 4462 AV  Goes, 85 jaar.  
En op 12 februari is mevrouw A. Hoek van Dijke-Quinten, Eindje de Rondte 34, jarig. Zij wordt dan 
eveneens 85 jaar.  Wij wensen hen allen een fijne verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe. 
Giften (contant ontvangen) 
Voor de bloemendienst: via Barbara van den Bogaerdt € 10, via Janny van Nieuwenhuizen € 20 en via 
Leen de Ronde € 10. 
Voor de kerk: via Leen de Ronde € 20. 
 
 

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


