
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 
Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 2 april 
6e zondag in de 40-dagentijd, Palmpasen 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing:  Mattheus 21:1-11 
Collecten: voor Diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst en voor de kerk 
 
Woensdag 5 april 
18.00 uur: gezamenlijke sobere maaltijd, Rond-Inn 
19.30 uur: Avondgebed Stille Week in de kerk 
Wordt verzorgd door de 40-dagentijdcommissie 
Collecte: voor project Moqimi 
 
6 april: Witte donderdag 
met medewerking van Zanggroep  
Viering met Heilig Avondmaal 
19.30 uur: ds. Leen de Ronde 
Collecte voor project Moqimi 
 
7 april: Goede vrijdag  
Viering met lezingen en gebeden 
19.30 uur: ds. Leen de Ronde en anderen 
Collecte voor project Moqimi 
 
8 april: Stille zaterdag  
19.30 uur: Avondgebed 
Wordt verzorgd door de 40-dagentijdcommissie 
 
Zondag 9 april: Paasdienst voor jong en ouder 
Met medewerking van de Muziekgroep 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezingen: Mattheus 28:1-10 en I Petrus 1:1-12 
Collecten: voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Moldavië), voor Mercy Ships en voor de kerk 
 
Zondag 16 april 
tweede zondag van Pasen 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezingen: I Petrus 1:13-25 
Collecten: voor Algemeen onderhoud gebouwen 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 
In feite al op de Palmzondag begint de Goede of Stille Week, waarin we Jezus volgen op zijn weg naar 
Golgotha: zijn lijden en sterven aan het kruis, als rechtvaardige voor onrechtvaardigen (I Petrus 3:18). 

http://www.kerkomroep.nl/


Dit jaar zal voor onze vieringen het evangelie volgens Mattheus de leidraad zijn. In de passie van 
Mattheus horen we regelmatig het werkwoord  ‘overgeven’ of ‘overleveren’ en  ‘overgeleverd  wor-
den’ terugkeren, soms ook vertaald als ‘verraden’ (met name waar het Judas betreft).  
Het is wellicht de moeite waard om ditmaal extra op dit woord te letten. De weg die Jezus gaat, heeft 
dus alles met ‘overgave’ te maken.  Ben je dan een verliezer  of toch juist winnaar? 
Dat zal met Pasen duidelijk worden. 
Woensdag  beginnen onze Goede Week-diensten, alle avonden om 19.30 uur. 
Zie voor de sobere maaltijd (18.00 uur in Rond-Inn) het bericht hieronder van Marijn.  
Witte Donderdag zal onze Zanggroep onder leiding van organist  Leo Polderman meewerken en wie 
vieren dan natuurlijk ook het Heilig Avondmaal. 
Goede Vrijdag is een sobere viering met de lezing van het lijdens-evangelie en gebeden. 
Op de Stille Zaterdag verzorgt de commissie een eenvoudig Avondgebed. 
Dit zal dus geen complete Paaswake-viering zijn. 
Zondag 9 april vieren we Pasen met jong en ouder, als het licht 
van de nieuwe Paaskaars binnengedragen wordt en de Muziek-
groep ons in samenzang voorgaat. Het thema van onze Paasvie-
ring zal zijn: Je moet de groeten van Jezus hebben…! Kinderen ook 
van harte welkom!  
Tijdens de Goede Week is er ook steeds een liturgische bloem-
schikking in de kerk aanwezig.  
 
Ds. Leen de Ronde 

 
Collecten 
Collecte 9 april: voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Moldavië, kerk helpt kwetsbare mensen) 
Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. 
Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en 
vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn. Via Moldovan Chris-
tian Aid (MCA) ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jon-
geren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder 
alleen! 
 
Namens de Diaconie, Ella Baas 
 
Sobere maaltijd: woensdag 5 april 
Op woensdag 5 april 2023 hopen we weer een sobere maaltijd te houden. Graag willen we weten 
hoeveel mensen er komen. U kunt zich opgeven bij Marijn Heiboer, via e-mailadres; 
mhheiboer@zeelandnet.nl of telefonisch 06-30048840. Ook komen er in de wandelkerk inschrijffor-
mulieren te liggen. De sobere maaltijd begint om 18.30 uur in Rond-Inn. Aansluitend om 19.30 uur is 
er een korte vesper in de Johanneskerk. Tijdens deze maaltijd willen Arie en Corrie Willeboer ons iets 
vertellen van hun indrukken na hun recente bezoek in Irak aan hun dochter Arianne. Het project 
Moqimi waar Arianne voor werkt onder ontheemde Yezidi-gezinnen willen we in deze tijd in het bij-
zonder onze ondersteuning geven. We hopen op een goede opkomst. 
 
Met hartelijke groet, namens de 40-dagentijdcommissie, Marijn Heiboer 
 
Paasgroetenactie bloemendienst: 5 april 
Woensdag 5 april 2023 hopen we weer de paasgroeten rond te brengen vanaf 14.30 uur in Rond-Inn. 
Hopelijk zijn er weer vrijwilligers die ons willen helpen de bloemetjes te bezorgen. Wij zorgen voor 
koffie e thee! 
Groeten van Maatje Dijke (tel.: 383 391) en Lina Burgel (tel.: 382 025) 
  

mailto:mhheiboer@zeelandnet.nl


Afval inzamelen 
Zoals iedereen vanuit de gemeente Reimerswaal is geïnformeerd wordt het afval nu via het zoge-
noemde 'diftar' systeem gescheiden ingezameld. Dit houd in dat we nu drie soorten afval hebben dat 
wordt opgehaald: restafval, GFT-afval en het zogenaamde PMD (plastic, metalen en drankpakken). 
Het afval van de Johanneskerk en Rond-Inn wordt door de koster verzameld en hij draagt er zorg 
voor dat dit op een juiste wijze wordt afgevoerd. Voorheen stonden er diverse vuilnisbakken zonder 
enige herkenning, waardoor het afval niet goed werd gescheiden en de koster dit alsnog moest doen. 
Naar onze mening vindt niemand het prettig om afval met de hand te moeten sorteren om aan de 
'diftar' eisen te voldoen en alles correct te scheiden. Om in de Johanneskerk en Rond-Inn al het afval 
zonder al te moeite te kunnen scheiden hebben wij hiervoor herkenbare afvalbakken gekocht en 
neergezet. Deze bakken zijn als volgt herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

1. Afvalbak met grijs deksel en grijze/zwarte zak voor het restafval. 
2. Afvalbak met geel deksel en oranje zak voor plastic, metalen en drank pakken. 
3. Afvalbak met groen deksel en groene zak voor GFT. 
Wij hopen dat iedereen hieraan mee wil werken, zodat wij voldoen aan het 'diftar' systeem, ook 
hoeft de koster dan niet meer door het afval te zoeken om alles te sorteren. 
 
Namens de kerkrentmeesters alvast bedankt voor uw medewerking! Arie Willemsen 
 
Meeleven met elkaar 
Giften (contant ontvangen) 
Voor de bloemendienst: via Riet van Stel € 10, via Tineke Harthoorn € 10 en via Leen de Ronde € 10. 
Voor de kerk: via Leen de Ronde € 20 en drie maal € 10. 
Voor het Clarahofje: via Leen de Ronde € 10. 
 
Agenda 
Zondag 16 april 

− 10.00 uur: Tienerdienst met Chantal in Rond-Inn, aanvang 10.00 uur. 
 

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


