
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 5 maart 
2e zondag in de 40-dagentijd 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Mattheus 17:1-9 
Collecten: voor Hospice: ‘het Clarahofje’ en voor de kerk 
 
Woensdag 9 maart 
Biddag 
19.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Mattheus 13:24-34 en 51  
De collecte is voor de kerk. 
Aansluitend is er Gemeenteavond in Rond-Inn. ca. 20.00 uur 
 
Zondag 12 maart 
3e zondag in de 40-dagentijd 
10.00 uur: ds. Karin van den Broeke uit Kortgene 
Collecten: voor Binnenlands diaconaat (Omzien naar gevangenen), 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 
Jezus zegt tot zijn volgelingen: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem… (Math 20:18). Zo zijn ook wij in ze 
onze diensten ( en niet alleen in de diensten…) onderweg naar Passie en Pasen. De komen de zonda-
gen zijn de tweede en de derde van de Veertigdagentijd:   tijd van voorbereiding en bezinning dus. 
Tussen deze beide zondagen valt ook onze Biddag voor gewas en arbeid, met aansluitend de ge-
meente-avond, op woensdagavond 8 maart. Hieronder leest u zowel over de Gemeente-avond als 
ook het goede doel waar we in deze Veertigdagentijd voor inzamelen. Van harte aanbevolen. 
 
Ds. Leen de Ronde 
 
Collecten 
Collecte 12 maart: voor het Binnenlands diaconaat (Omzien naar gevangenen) 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf 
uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex) 
gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Ac-
tie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en 
kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. 
 
Namens de Diaconie, Ella Baas 

 
  

http://www.kerkomroep.nl/


Gemeenteavond op woensdag 8 maart 
Woensdag 8 maart is het Biddag met aansluitend de gemeenteavond in Rond-Inn, vanaf 20.00 uur. 
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 
 
Rekening 2022 
In de vergadering van maandag 6 februari heeft het college van kerkrentmeesters de Rekening 2022 
aan de kerkenraad voorgelegd. Voor het eerst sinds een aantal jaren is er een positief resultaat geboekt 
van ruim € 5.500. Dat stemt tot grote vreugde. Mede is dit te danken aan bijna € 4.000 meer inkomsten 
aan vrijwillige bijdragen ten opzichte van 2021. De collecte inkomsten zijn daarentegen met ruim 
€ 1.000 gedaald. Daar staat dan ook weer tegenover dat door een aantal bijzondere gulle giften bijna 
€ 13.000 meer aan giften is bijgeschreven dan in 2021. Kortom wij zijn u als college van kerkrentmees-
ters ontzettend dankbaar voor uw gaven en giften die het mogelijk maakten dat de rekening van 2022 
niet rood kleurde. Tenminste dat voor wat betreft de afname van de financiële middelen. Een aantal 
jaren geleden is besloten jaarlijks € 15.000 te storten in het onderhoudsfond voor kerk, orgel, Rond-
Inn en pastorie. De aanvulling van het onderhoudsfonds zorgt er dan voor dat we uiteindelijk in 2022 
zo’n € 10.000 tekort zijn gekomen. Wilt u het naadje van de kous weten met betrekking tot de Rekening 
2022 dan bent u van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond op woensdagavond 8 maart direct na 
de bidstond voor gewas en arbeid. De penningmeester zal dan een uitvoerige toelichting geven op het 
financiële reilen en zeilen van onze gemeente. Ook ligt de Rekening 2022 vanaf maandag 6 maart tot 
en met maandag 13 maart bij de penningmeester, Hugo de Grootstraat 2, tel.: 06-18511090, ter in-
zage. Graag even een belletje voor de komst! 
 
Een hartelijke en dankbare groet namens het college van kerkrentmeesters, 
Penningmeester Piet de Graaf 
 
40-dagentijd voor een goed doel 
Ook dit jaar laten we de 40-dagen voor Pasen, de lijdenstijd, niet ongemerkt voorbij gaan.  
Elke zondag is er aan het begin van de dienst (i.p.v. het klein gloria)  een extra psalmlezing, die aan-
sluit bij het karakter van de zondag. We zijn begonnen met Psalm 91, de komende zondagen is dat 
Psalm 25 in twee gedeelten dus.  Zo trekken we van zondag tot zondag verder tot Passie en Pasen. In 
de stille week hopen we een sobere maaltijd te houden op woensdag 5 april, met aansluitend een 
vesperdienst, op donderdag vieren we het Heilig Avondmaal, er is een dienst op Goede Vrijdag en 
een vesper op zaterdag. De diensten beginnen allemaal om 19.30 uur. Als goede doel collecteren we 
in deze tijd voor Stichting Moqimi, waar de familie Willeboer veel voor doet, speciaal hun dochter 
Arianne die in Noord-Irak werkt onder Yezidi-vluchtelingen met name om kinderen weer een per-
spectief te bieden. De bussen waar u uw gift kwijt kunt, staan achter in de wandelkerk. U kunt uw gif-
ten ook overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk NL10 RABO 0373 7239 97, graag erbij 
vermelden dat de gift voor Moqimi bestemd is. We bevelen dit doel van harte bij u aan. 
Met vriendelijke groet en een zinvolle 40-dagentijd toegewenst,  
 
Namens de 40-dagentijdcommissie, Marijn Heiboer 
 
  



Jeugdkoor en Kindertheater in Kruiningen: zat. 18 maart, 19.30 uur 
Op zaterdagavond 18 maart komen de Amazing Teens & Voices en het Kindertheater ‘Knettergek’ 
naar Kruiningen, aanvang 19.30 uur (tot ong. 20.45 uur). Zij gaan in de kerk een bijzonder programma 
laten zien en horen, met name voor jongeren tussen 8 -18 jaar. Maar ouders en ouderen zijn ook 
welkom. Het motto van de uitvoering is: Do you believe...? 
De voorstelling wordt u gratis aangeboden, met een collecte na afloop. 
Wel graag tevoren een ticket bestellen door in te loggen op de www.thepassion40daagse.nl 
We zien uit naar een mooie avond met jong en ouder. 
Nadere info te verkrijgen bij Keetie Verschoore (06-36523076) of Leen de Ronde (06-28302624) 
 
Meeleven met elkaar 
Verjaardagen 
Op 6 maart wordt mevr. N. Simmers-Moelker, Marconistraat 16, 95 jaar. Wij wensen haar een fijne 
verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe. 
Giften (contant ontvangen) 
Voor de bloemendienst: via Lina Burgel € 10. 
Voor rampslachtoffers Turkije/Syrië: via Leen de Ronde € 10. 
 
Agenda 
 

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

http://www.thepassion40daagse.nl/

