Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube
Zondag 26 juli
Doopdienst
10.00 uur: ds. Leen de Ronde
Lezing: Mattheus 13:44 -52 en Romeinen 8:26-33
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Chantal
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056
De collecten zijn voor stichting De Mangoboom en voor de kerk.
Zondag 2 augustus
10.00 uur: de heer P.C. Morée uit Wemeldinge
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Diana
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056
De collecten zijn voor Algemeen onderhoud gebouwen en voor de kerk.
Zondag 9 augustus
10.00 uur: ds. R. Kamermans uit Goes
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Keetie
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056
De collecten zijn voor diverse hulpmiddelen voor de eredienst, voor het werk van Stichting
Vluchteling in het noorden van Kameroen 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.
Dank voor medeleven
Het overlijdensbericht van onze (schoon)moeder Pieternella van Kranenburg – Boogaard in de PZC
van zaterdag 4 juli is niet onopgemerkt gebleven. Te Middelburg geboren en in Goes opgegroeid, was
zij van Zeeuwse stam met altijd warme (familie)banden naar het land van herkomst. Velen uit de
gemeente hebben ons mondeling en ook schriftelijk hun deelneming in dit verlies laten blijken.
Dat was voor ons heel verrassend en heeft Moni en mij buitengewoon goed gedaan. We mogen veel
goede herinneringen aan haar bewaren, onder andere haar ook toen al niet vanzelfsprekende
aanwezigheid bij de bevestiging en intrede van 3 maart 2019. We vertrouwen haar nu toe aan het
huis van de Vader met de vele woningen, waar ook heel gewone musjes onderdak mogen vinden
(Psalm 84).
Zwaar verlies
In dezelfde editie van de krant bevond zich ook nog een ander rouwbericht met een verbinding naar
Kruiningen, namelijk het plotselinge overlijden van Pieter Elias Koster op 27 juni 2020 in de leeftijd
van 53 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Linda Freijser in St. Janssteen en is de vader van Stephanie en
Pieter jr. Pieter Koster is de oudste zoon van onze gemeenteleden Piet en Ina Koster, die wonen aan
de Slotstraat 58. Terwijl hun eigen leven al door veel pijn en moeite getekend wordt, heeft dit verlies
hen diep getroffen, waarbij ook de corona-maatregelen het afscheid nog beperkingen gaf. Piet en Ina
konden hierbij gelukkig wel aanwezig zijn, bijgestaan door hun andere zoon Edwin en zijn gezin. En
ook voor hen is het medeleven vanuit de gemeente nu heel belangrijk. We willen Pieter Elias Koster
ook een naamplaatje geven op de gedachtenisband voor in de kerk en zullen zijn naam gaan noemen

als we onze overledenen gedenken. In dit zware verlies bidden we Piet en Ina nu alle kracht en
nabijheid toe.
Doop op zondag 26 juli 2020
Voor zondag 26 juli is door Jan-Jaap en Krystyna de Koster, wonend aan de Lijnbaan 8, de doop
aangevraagd voor hun dochtertje Julia Elizabeth, roepnaam Emily de Koster. Zij is geboren op (goede)
vrijdag 10 april 2020. Het is fijn, dat we bij deze vreugdevolle viering nu ook gasten (zoals ouders en
familie van de doopouders) weer welkom kunnen heten in de kerk.
Volgens ons rooster lezen we op deze zondag o.a. uit Mattheus 13, een paar kleine gelijkenis van
Jezus, waarin het gaat over ´verborgen schatten´, die gezocht en ook getoond mogen worden.
Een kind krijgen is een zeer kostbare schat, de goede God wil ons er nóg een schat bij geven!
Voor de ouders nu geluk en zegen op deze doopweg met hun opgroeiende Emily!
Nieuw jaarthema
Het afgelopen jaar waren we als gemeente vol goede moed aan de gang
gegaan met het thema: Van bevrijding… tot verbinding! Dat sloot mooi
aan bij de viering van 75 jaar bevrijding. Inderdaad hebben we in dit
kader op zondag 27 oktober 2019 een bevrijdingsdienst kun vieren,
waaraan Francien Duinkerke met haar herinneringen aan de oorlogstijd
een indrukwekkende bijdrage gaf.
Later heeft dit jaarthema ons ook nog tot andere activiteiten en
bijeenkomsten geïnspireerd onder andere op 20 februari voor jonge
ouders met Lizzy Kamerling. Maar kort daarna werden de plannen
doorkruist door de virusuitbraak met alle voorzorgsmaatregelen van
dien. De bevrijdingssamenkomst voor 5 mei met ook andere kerken van
Kruiningen kon helaas geen doorgang meer vinden, evenals ook de
belijdenisdienst op Pinksterzondag kwam te vervallen.
In de kerkenraad hebben we ons bezonnen, wat nu te doen. Alsnog het
oude thema weer oppakken, en verder uitwerken, of met iets nieuws
aan de slag gaan. Er is voor het laatste gekozen. Voor het seizoen 2020-2021 zal het jaarthema nu
worden: Als een bloem in het veld...!
In de taal van de bijbel (o.a. Psalm 103, Jesaja 40 ) is dit een poëtische beeldspraak voor enerzijds de
schoonheid anderzijds ook de kwetsbaarheid en vergankelijkheid van het leven... Zowel het één als
het ander mag onze aandacht krijgen. Ze kúnnen zelfs niet buiten elkaar. Daarnaast zijn er ook nog
tal van dichters en schilders die zich door de bloemen in het veld lieten inspireren. Denk aan Guido
Gezelle: Mij spreekt de blomme tale... en de Zonnebloemen van Vincent van Gogh. En wat weten we
eigenlijk van wat er allemaal groeit en bloei om ons heen?
We zijn nu met een groepje enthousiaste meedenkers en –doeners bezig om dit thema tot concrete
plannen uit te werken. Dat gaat vast lukken..., u hoort er dus meer over.
Vakantie
Vanaf woensdag 29 juli zal ik drie weken vakantie opnemen. Hopelijk tijd om goed uit te rusten en
ook door andere ervaringen weer nieuwe inspiratie op te doen. Bij onze scriba Corrie Heiboer,
tel.: 383 026 of 06-57 20 91 76, is een rooster aanwezig van pastors in de regio, die in geval van nood
waar kunnen nemen. Na de vakantie hopen we met frisse zin onze taken in Kruiningen weer op te
vatten.
Met hartelijke groet en goede vakantiewens,
Leen de Ronde

Agenda
Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige crisissituatie in
Nederland, kan doorgaan.
Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen
Wim Huissen » e-mail: rond-uit@outlook.com / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen
Met vriendelijke groet,
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kruiningen

