PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN
20 augustus
Doopdienst
09.30 uur: ds. W. Quak
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Esther
Oppasdienst: Nelleke
Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen
Collecte aan de uitgang: voor de kerk
27 augustus
09.30 uur: ds. L.C.P. uit Kapelle, tel.: (0113) 341 216
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Diana
Oppasdienst op afspraak, Marijke, tel.: 381 056
Collecte tijdens de dienst: voor Stichting De Hoop
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.
Bij de diensten
Doopdienst
Aanstaande zondag zal de Doop worden bediend aan Ezra Petrus Josua Nieuwenhuijse. Met Kees en
Angela zien wij uit naar deze dienst. Boven de doopkaart staat een tekst uit Jakobus 1:'Elk volmaakt
geschenk komt van boven' (vers 17). Dit geschenk, hun kindje (hun wondertje, zoals ze zelf zeggen),
mag zich onder de hoede weten van onze drie-ene God. Hij verbindt Zijn Naam aan de naam van Ezra.
In deze dienst maken wij een begin met het boek Jona. Tot en met de startzondag (17 september) zal
dit boek centraal staan.
Uit de gemeente
Overleden
Vlak voor onze vakantie, op 5 juli, kreeg ik het bericht te horen dat Herman Langendoen, na een kortstondig ziekbed, was overleden op de leeftijd van 72 jaar. Herman woonde in het Thomashuis en was
lid van onze gemeente. Op maandag 10 juli is er in het Thomashuis een afscheidsdienst gehouden.
Daarna is Herman begraven te Rockanje. Wij denken aan zijn familie, maar ook aan het Thomashuis.
In zo’n kleine gemeenschap wordt het gemis extra gevoeld.
Uitgelicht
Op het moment dat ik dit schrijf, ligt de heer Paauwe (Henry Dunantstraat) in het ziekenhuis. Hij
kampte opnieuw met een longontsteking, maar die is inmiddels onder controle. Wel is hij nog zwak en
bij tijden in de war. De heer Janse (Langeviele) lag ook in het ziekenhuis, maar mocht vorige week
donderdag weer thuiskomen. Hij heeft een aantal onderzoeken ondergaan. Een nader onderzoek volgt
nog. Wij wensen beiden heel veel sterkte toe. Dat laatste geldt ook voor mevrouw Bollier (Hoofdstraat). Vorig jaar heeft zij haar man Rinus moeten missen. Dat was een klap die zij maar moeilijk te
boven kan komen. Nu heeft zij een nieuwe klap te verwerken. Op 27 juli kwam er onverwacht een
einde aan het leven van haar zoon Wim, die op 5 januari 1959 werd geboren. Wim verbleef de laatste
jaren in Clinge waar hij, wegens zijn verstandelijke beperking, liefdevol werd verzorgd. Op 3 augustus
is Wim begraven. Ondanks al deze tegenslagen houdt Mattie het vol en dat alles door de kracht van
het geloof. Maar gemakkelijk? Nee, dat is het zeker niet voor haar.

Vakantie
Na een heerlijke vakantie zijn wij vorige week weer thuisgekomen. Vier weken vakantie. Wanneer je
ervoor staat, denk je dat het een lange tijd is. Maar de tijd gaat snel en voordat je het weet, zit je weer
achter je bureau. Wij hebben genoten van de afgelopen periode. Even afstand nemen van alles en
jezelf opladen. Drenthe en de Eifel zijn goede plekken om te recreëren. Zeker in de Eifel kun je prachtige wandelingen maken met geweldige vergezichten onderweg. Nog even en de meeste vakantiegangers zullen terugkeren. Het gewone leven vangt dan weer aan. Eind augustus beginnen de scholen hier
weer. En de zomer, die zo mooi begon in mei? Bijna alweer voorbij.
De kerk
Ik zou bijna vergeten zijn hoe de kerk er van binnen uitziet. Op 18 juni ben ik voor het laatst bij u
voorgegaan. Door de bevestiging van mijn schoondochter als predikant in de Anglicaanse kerk kwam
zondag 2 juli de dienst hier voor mij te vervallen. Het was goed om toen in Engeland te zijn en haar
bevestiging mee te mogen maken. Ik verheug me er echter op om hier weer voor te gaan en elkaar te
zien. Tot zondag hoop ik!
Ontvangt een hartelijke groet uit de pastorie,
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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