PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN
9 juli
09.30 uur: de heer B. Kreeft uit Goes, tel.: (0113) 252 307
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Nelleke
Oppasdienst op afspraak, Marijke, tel.: 381 056
Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen en voor diverse hulpmiddelen ten
behoeve van de eredienst
Collecte aan de uitgang: voor de kerk
16 juli
09.30 uur: de heer B. Kriekaard uit Ede, tel.: 06-15 89 58 86
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Linda
Oppasdienst op afspraak, Marijke, tel.: 381 056
Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen
Collecte aan de uitgang: voor de kerk
23 juli
09.30 uur: de heer P. Morée uit Wemeldinge, tel.: 06-28 89 84 10
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Diana
Oppasdienst op afspraak, Marijke, tel.: 381 056
Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen
Collecte aan de uitgang: voor de kerk
Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen
is het koffiedrinken in de wandelkerk.
Gespreksgroep voor jongeren
Het ligt in mijn bedoeling om in het nieuwe seizoen van start te gaan met een Gespreksgroep voor
jongeren vanaf ongeveer 17 jaar. Ik weet van een paar jongeren dat zij er wel voor voelen om een
Gesprekskring te vormen. Praten over het geloof, over wat je bezighoudt en misschien gaandeweg
tot de ontdekking komen dat je belijdenis van je geloof wilt afleggen. Zo'n groep zou mooi zijn, maar
als er voldoende mensen aan deelnemen. Daarom gaat de groep pas echt van start als er minimaal
vijf deelnemers zijn die mee willen doen. Denk er eens over na en laat het mij dan weten voor september per e-mail (quakwilliam@hotmail.com) of per telefoon (381 448).
Uit de gemeente
Overleden
Op zondag 17 juni is Wilhelmina Koeman overleden. Willie, zoals haar roepnaam luidt, werd geboren
op 4 april 1950. Een aantal jaren is Willie lid geweest van onze gemeente. De laatste jaren verbleef zij
in Nieulande te Krabbendijke. Boven de rouwkaart staan de woorden: 'Voor jou ging het sterven niet
ineens, je hebt er moedig voor gestreden. Niemand kan weten wat je hebt gevoeld en ook niet wat je
hebt geleden'. Het was de uitdrukkelijke wens van Willie om vanuit de Gereformeerde Kerk van
Yerseke begraven te worden. Wij willen haar kinderen en verdere familie Gods kracht en sterkte toewensen.
Zieken
Vorige keer heb ik al iets geschreven over ziek zijn. Op dit moment denken wij in het bijzonder aan
mevrouw Van den Berge (Ria). Onlangs is zij geopereerd. Alles ging voorspoedig. Datgene wat niet

thuishoorde in haar lichaam is verwijderd. Helaas moet Ria nu nog een nabehandeling ondergaan,
die ruim een half jaar zal gaan duren. Dat valt zwaar tegen en dat vraagt ook veel van je, zowel geestelijk als lichamelijk. Dat Ria en Ad mogen merken dat wij om hen heen staan, met name ook in het
gebed.
De heer Van Burg (Ko) is weliswaar geen gemeentelid van ons, maar onder ons niet onbekend door
zijn werk als uitvaartondernemer. Ko ligt inmiddels al een paar weken in het ziekenhuis in Goes alwaar hij meerdere ingrijpende operaties heeft ondergaan. Een kaartje ter bemoediging misschien?
Als u een kaartje stuurt naar zijn huisadres, dan komt het zeker bij hem terecht: Zweedijkseweg 2,
4401 NH Yerseke.
Huwelijksjubileum
Twee echtparen die onlangs 60 jaar getrouwd waren. Op 27 juni het echtpaar Saaman-Ruissen en op
4 juli het echtpaar Paauwe-Dek. Zestig jaar is een lange tijd, die niet iedereen wordt gegeven. Het
echtpaar Saaman-Ruissen woont al een aantal jaren niet meer samen. De heer Saaman verblijft in
Moerzicht op de gesloten afdeling. Overbodig om te zeggen dat deze situatie met name voor zijn
vrouw niet altijd gemakkelijk is. Ook het echtpaar Paauwe-Dek leeft gescheiden van elkaar. Mevrouw
Paauwe verblijft al geruime tijd in Krabbendijke, waar zij wordt verzorgd. Ondanks de situatie waarin
wordt verkeerd, overheerst de dankbaarheid. Wij willen de beide echtparen ook vanaf deze plaats
nog van harte feliciteren. Dat zij onder Gods zegen zich in alles gedragen mogen weten.
Ten slotte
Een goede vakantietijd toegewenst! Neem de raad van Phil Bosmans in acht: neem rustig de tijd om
gelukkig te zijn. Want het is in de regel precies zoals ds. André F. Troost verwoordt in zijn boekje 'Levenswijs': 'De meeste mensen werken niet, maar sloven; zingen niet, maar schelden; spelen niet,
maar ploeteren; dansen niet, maar stampvoeten. De meeste mensen – u, jij, ik? – léven niet, maar
slepen zich voort op de weg die 'leven' heet. Ik meen te weten dat wij nooit geroepen werden slaven
van onze hemelse Vader te wezen. Ik meen te weten dat wij zijn onbekommerd spelende kinderen
mogen zijn'. En kijk, daar- om is het goed om in de vakantie even afstand te nemen van 'de sleur van
elke dag'. En als je geen vakantie kunt vieren door wat voor omstandigheid dan ook? Graag wil ik dan
de spreuk van Pinchas Lapide nog doorgeven: mensen vergapen zich aan een zonsverduistering maar
slapen door het dagelijkse wonder van de zonsopgang heen. Anders gezegd: oog hebben voor het
heel gewone, het alledaagse, voor datgene wat de Schepper ons aan schoonheid biedt. Of, zoals André F. Troost verwoordt: 'Het mooiste in ons leven biedt zich zelden aan met veel spektakel. Het ligt
stil te wachten in de dageraad van elke nieuwe dag'. Zo valt er op vakantie, maar ook thuis heel wat
te genieten!
Een hartelijke groet,
Ds. William Quak
Agenda
Eerste en derde woensdag van de maand
Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur.
Woensdagavond even weken
Bijeenkomst gebedsgroep in de consistorie van de Johanneskerk. We beginnen om 19.15 uur met
koffie of thee en we stoppen uiterlijk om 20.30 uur.
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