Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube
Zondag 30 augustus
10.00 uur: ds. Leen de Ronde
Viering met jeugd en jongeren
Lezingen: Mattheus 20:1 -16
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Ilona
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056
De collecten zijn voor het Project Moqimi van Arjanne Willeboer en voor de kerk.
Zondag 6 september
10.00 uur: mevrouw ds. C. Inkelaar-de Mos uit Oudenbosch
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Démaral
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056
De collecten zijn voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Chana) 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.
Ter gedachtenis: Pieternella v.d. Klooster – Paauwe
Op woensdag 19 augustus 2020 is het lange en vervulde leven van Pieternella van der Klooster –
Paauwe ten einde gegaan, 96 jaar oud. De laatste drie jaren verbleef zij op de afdeling
Abbeskinderenhof van Ter Weel in Goes. Maar daarvoor heeft ze altijd op Kruiningen gewoond en
geleefd. Iedereen kende haar als Pietje ´van de sluus´. Want ze werd geboren en groeide op aan de
Zwarteweg 2 waar haar vader Jan Paauwe al sluismeester was. Op die plek is ze ook gebleven toen ze
op 1 nov. 1945 trouwde met Marinus van der Klooster uit Rilland. Hij volgde zijn schoonvader op en
werd er beheerder van het gemaal. Al op jonge leeftijd werd het leven van Pietje getroffen door
verdriet en verlies. Ze was nog maar 10 jaar toen ze haar moeder verloor en enkele jaren later
overleed haar oudere zus Lies aan de gevolgen van TBC. Ook haar eigen gezondheid was kwetsbaar.
Terwijl zij in verwachting was, werden ze in febr. 1953 door de ramp getroffen. Net op tijd konden ze
het huis aan de dijk verlaten, toen het water alles verwoestte en van al hun eigendommen niets
overbleef. Eén sieraad werd later nog teruggevonden. In oktober werd op het evacuatieadres in
Hansweert hun eerste en enig kind Jan gezond en wel geboren.
Ondanks zoveel gemis en ongeluk heeft zij het leven durven aanvaarden. Honkvast bleef ze op haar
post en vervulde haar levenstaken met toewijding en liefdevolle aandacht. En terwijl haar beide
kleindochters, Ellen en Marjanne, haar al veel vreugde gaven, werd door de geboorte van de kleine
Fenna, haar achterkleinkind, haar leven ten volle met zegen vervuld. In dankbaar vertrouwen kon ze
nu haar ogen sluiten. Dinsdag 25 aug. heeft de begrafenis te Kruiningen plaats gevonden, na de danken afscheidsdienst waarin Psalm 16 het uitgangspunt was: ´Een kleinood van David. Bewaar mij, o
God, want bij U schuil ik....U maakt mij het pad ten leven bekend....!´
Viering met jeugd en jongeren: zondag 30 augustus
Na een goede tijd van rust en vakantie mogen we ook als gemeente
weer present zijn.
Als uw ´eigen predikant´ hoop ik op zondag 30 augustus weer in de
dienst voor te gaan. Deze dienst heeft direct ook al een enigszins
bijzonder karakter en zal vooral afgestemd zijn op onze jongeren. We
kiezen dan Mattheus 20: 1- 16 als uitgangspunt. Een gelijkenis van

Jezus, met als thema: Werk en beloning, is dat eerlijk...? De verhalen van Jezus kunnen eenvoudig
lijken, maar als je ze goed tot je door laat dringen, zijn ze toch vaak heel verrassend...., misschien wel
onthutsend !
Ik ben heel benieuwd....of wij ook elkaar daarmee kunnen verrassen. En natuurlijk kan dit de moeite
waard zijn voor iedereen, die ´jong van geest´ wil worden en blijven.
Zingen in de kerk op vrijdagavond
Momenteel wordt er tijdens onze vieringen in de kerk alleen nog door de zanggroep gezongen.
Dit uit voorzorg om het coronavirus minder kans op verspreiding te geven en zodoende met
name kwetsbare mensen tegen besmetting te beschermen.
Of dit noodzakelijk en wenselijk blijft, hangt af van een aantal factoren, die door de kerkenraad
zorgvuldig afgewogen gaan worden. Deze zal op maandag 31 augustus weer vergaderen.
Maar dit hoeft niet te betekenen dat we intussen helemaal ´met stomheid geslagen´ zijn.
Een spontaan initiatief om in de kerk met elkaar te zingen, heeft al tot een goede respons geleid.
Op vrijdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur kunt u om de andere week in de Johanneskerk terecht,
onder leiding van Leo Polderman, als onze organist/ pianist.
De kerk is groot genoeg om dan de nodige afstand te bewaren en toch ieders stem te laten klinken.
Het eerstvolgende zanguurtje in de kerk is op vrijdag 4 september, aanvang 19.30 uur. Welkom.
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

