
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 19 februari 
dienst voor jong en ouder, m.m.v. Muziekgroep 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: I Korintiërs 2:10-16 en Mattheus 13:44-46 
Collecten: diverse hulpmiddelen voor de eredienst en kerk 
 
Zondag 26 februari 
1ste zondag in de 40-dagentijd, Heilig Avondmaal 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Mattheus 4:1-11 en Deut. 8:1-10 
Collecten: voor Kerk in Actie: Zending in Zambia en voor de kerk. 
10.00 uur: Tienerdienst, Rond-Inn 
 
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 19 februari werkt onze Muziekgroep weer mee aan de dienst, door weer een paar mooi zang-
nummers te laten horen. In principe een dienst voor jong en ouder, die dus ook voor onze kinderen 
iets te bieden heeft. Ook pakken we de draad van ons jaarthema over de gelijkenissen weer op. Mat-
theus 13: 44-46 is het uitgangspunt. In deze korte lezing vertelt Jezus twee kleine gelijkenissen, o.a. 
over één parel van grote waarde. En ja, parels hebben in deze omgeving aan het water natuurlijk al-
tijd onze bijzondere belangstelling....! 
Zondag 26 februari is de eerste zondag van de Veertigda-
gen ter voorbereiding op Passie en Pasen.  
De commissie geeft weer medewerking aan de dienst. 
Voor alle gemeenteleden is er een Veertigdagenboekje ter 
bezinning beschikbaar, met als thema: Uit liefde voor jou..! 
De lezing voor deze eerste zondag is uit Deuteronomium 8 
en Mattheus 4, over Jezus beproeving in de woestijn. Het 
thema is: Waar leven we van...? Ook vieren we aan het 
begin van deze bijzondere tijd het heilig Avondmaal met 
elkaar. 
 
Ds. Leen de Ronde 
 
Collecten 
Collecte 26 februari: voor Kerk in Actie: Zending: maatjes voor gezinnen zonder ouders in Zambia 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 jaar 
als gezinshoofd. Lange tijd zorgen opa's en oma's voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids wa-
ren overleden. Maar als ook de opa's en oma's overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De 
Raad voor Kerken in Zambia stimuleert lokale kerken om naar deze kinderen om te zien. Kerkleiders 
en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen. 
 
Namens de Diaconie, Ella Baas 
 

http://www.kerkomroep.nl/


Vrijwilligersmiddag op zaterdag 25 februari 
Waar zouden we als kerk zijn zonder alle mensen die 'zomaar' iets doen in en voor de kerk? 
In onze eigen ogen is datgene wát we doen nooit zo bijzonder, maar voor de ander kan dat van waar-
devolle betekenis zijn! Er wordt veel werk verzet vóór de schermen, maar erachter gebeurt minstens 
net zoveel. Daar zijn we als kerkenraad ons zeer van bewust, en daar willen we graag onze dank voor 
uitspreken. Daarom willen we u/jou van harte uitnodigen voor de vrijwilligersmiddag die we organi-
seren op zaterdagmiddag 25 februari a.s. Van 15.00 uur tot 17.00 uur bent u van harte welkom in 
Rond-Inn, voor een hapje en een drankje, een leuk spelletje wellicht ook. We zien er naar uit om u op 
deze middag eens in het zonnetje te zetten, en hopen met elkaar een gezellige middag te hebben! 
 
De kerkenraad 
 
Gemeente-avond op woensdag 8 maart 
Woensdag 8 maart is het Biddag, aanvang 19.00 uur met aansluitende de gemeenteavond om 20.00 
uur in Rond-Inn. Zoals gebruikelijk bestaat de gemeenteavond ook dit keer weer uit een formeel en 
een infomeel deel. In het formele deel komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

− een toelichting op het doel van de extra collecte op de tweede zondag van de maand, het werk 
van Mercy Ships, door Remy van den Bogaerdt; 

− de jaarrekening en de toelichting daarop door penningmeester Piet de Graaf. 
Tot ziens dus op onze gemeenteavond van woensdag 8 maart in Rond-Inn, ca. 20.00 uur. 
 
Wim Huissen, voorzitter 
 
Meeleven met elkaar 
Onze kosteres Anneke Dominicus – Voogt verblijft momenteel met ernstige gezondheidsproblemen 
in het ziekenhuis. Uw medeleven is mogelijk d.m.v. een kaartje te bezorgen aan de Röntgenstraat 16. 
Giften (contant ontvangen) 
Voor de bloemendienst: anoniem € 7,50. 
 
Agenda 
Zondag 26 februari:  

− Tienerdienst met Keetie in Rond-Inn, aanvang 10.00 uur. 
Zaterdagavond 18 maart: 

− Uitvoering Kindertheater 'Knettergek' met 'Amazing Teens & Voices' 
 

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


