PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN
12 november
10.00 uur: ds. W. Quak
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Diana
Oppasdienst: Carola
Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen en voor diverse hulpmiddelen ten
behoeve van de eredienst
Collecte aan de uitgang: voor de kerk
19 november
10.00 uur: mevrouw ds. J.C. Scholte-de Jong uit Middelburg, tel.: (0118) 856 056
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Ilona
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.
Uit de gemeente
In memoriam Marinus van den Berge
Op zondag 22 oktober kwam er onverwachts een einde aan het leven van Marinus van den Berge.
Sinds 15 december 2015 was hij weduwnaar van Leny Kloosterman. Rinus, zoals zijn roepnaam luidt,
verbleef de laatste weken in Nieulande te Krabbendijke. Het lopen ging moeilijk. Hij had veel pijn in
zijn heup. Ondanks zijn hoge leeftijd, Rinus was op 15 februari 90 jaar geworden, zag men nog mogelijkheden om hem te opereren. Die operatie heeft op vrijdag 20 oktober plaatsgevonden. Aanvankelijk ging alles goed, maar in de vroege ochtend van zondag 22 oktober ging het opeens mis en overleed Rinus. Of, zoals op de kaart vermeld staat, werd hij door de Here thuisgehaald.
Rinus behoorde tot een generatie die op een degelijke manier was grootgebracht met de kerk en het
geloof. Lang heeft hij een actieve rol vervuld als ouderling en veel jaren is hij voorzitter geweest van
de toenmalige Gereformeerde kerkenraad. Rinus heeft ook aan de wieg gestaan van het Samen op
Weg proces. Dat proces moest volgens hem wel door iedereen worden gedragen. Toen hij bemerkte
dat niet iedereen enthousiast was, raakte hij teleurgesteld. Rinus hield graag de kerk in het midden
en wilde proberen om iedereen erbij te houden.
Het geloof was bij Rinus een innerlijke beleving. Hij wist vanuit zijn hart, ziende op Jezus Christus, dat
ook hij in Gods liefde mocht delen.
Rinus was geen starre man. Hij bewoog mee met de tijd en was bereid om vroegere inzichten voor
andere te verruilen, als die beter bleken te zijn. Zijn heldere geest en zijn heldere kijk op dingen stonden altijd borg voor een goed gesprek.
In de dankdienst voor zijn leven, gehouden in de Johanneskerk, hebben wij samen nagedacht over
Psalm 121. Rinus had wat met deze Psalm. De bergen uit dit lied waren voor hem een metafoor voor
zijn niet altijd gemakkelijke leven. Desondanks kon hij belijden, zoals treffend boven de rouwkaart
staat: 'God is mijn bewaarder'. Hij wist zich in de handen van de levende God. In dat vertrouwen hebben wij hem uit handen gegeven.
Rinus had samen met Leny een groot gezin. In dat gezin was hij zeker de laatste jaren een echte pater
familias. Wij bidden om kracht voor zijn naasten om het verlies een plek te kunnen geven en de herinnering aan hem levend te mogen houden.
Ds. William Quak

Uitgelicht
Op zaterdag 28 oktober is Aron Corné geboren, het zoontje van René en Marijke van den Berge
(Nieuwenhove 1) en het broertje van Roan. 'Zo klein, zo mooi, zo bijzonder, zo'n wonder!' Dat zijn
onder meer de woorden die de geboorte-kaart sieren. Deze woorden raken precies de kern. Elk
nieuw leven doet je verwonderd staan. Eerst verborgen in de moederschoot en dan opeens kun je
het zien, bewonderen, aanraken en laat het zich horen. Wij willen René, Marijke en uiteraard ook
Roan van harte feliciteren met dit nieuwe leven. Eén komt de dank toe. Het is die God die van geslacht op geslacht met ons meetrekt. Zijn Naam zij geloofd en geprezen!
Terugblik Reformatieherdenking
Op woensdagavond 25 oktober vond er in onze kerk een Reformatieherdenking plaats. Deze herdenking werd georganiseerd door de Hersteld Hervormde gemeente en die van ons. Wij kunnen terugzien op een prachtige avond. De kerk was behoorlijk gevuld, wat goed te merken viel bij het zingen.
Het Ichtuskoor heeft uiteraard het zingen versterkt en ook zelf in verschillende liederen goed gebruik
gemaakt van de akoestiek in onze kerk. Het klonk allemaal geweldig. Zo ook de muzikale intermezzo's. Het allerbelangrijkste was echter dat wij met tal van leden uit verschillende kerkelijke denominaties bij elkaar mochten zijn om ons samen te bezinnen op de kernwaarden van de Reformatie.
Kerkmuren vielen weg en alom kon je later in de wandelkerk horen dat het goed was om zo bij elkaar
te zijn geweest en dat datgene wat ons bindt sterker is dan wat ons scheidt. De wens is uitgesproken
dat deze avond een startpunt mag zijn om elkaar meer te zoeken…
In de wandelkerk viel een schitterende expositie te bewonderen over de Reformatie. De expositie
was samengesteld door Fenny Lindenbergh uit Kapelle. Hartelijk dank!
Vergadering Pastoraatgroep
De Pastoraatgroep wordt maandagavond 20 november om 19.30 uur in de Rond-Inn verwacht.
Gespreksgroep voor jongeren
Op 1 november is de Gespreksgroep voor jongeren voor het eerst van start gegaan. Wij zijn begonnen met acht jongeren. Een mooi begin dus! De eerstvolgende Gespreksgroep wordt woensdagavond 15 november gehouden om 19.30 uur in de Rond-Inn. Als er nog meer jongeren zijn die zouden willen komen… van harte welkom!
Gedicht 'Herfst' (Hans Cieremans)
Spinnenwebben worden zichtbaar
door de natte ochtend dauw.
Als kristalheldere parels
in de frisse ochtendkou.
En de zon haast doorgebroken,
weerkaatst straaltjes op het rag.
En je ruikt de klamme geuren
van een fraaie herfstdag.
Boven omgeploegde akkers
hangt een grijze nevel laag.
Hangen roestig bruine blaadjes
aan een lange beukenhaag.
Zie je trekvogels vertrekken,
want straks wordt het hier te guur.
Veel insecten zullen sterven.
't Is de wet van de natuur.

Eiken en kastanjebomen
zitten vol met rijpe vrucht.
Kijk ik naar mijn eigen adem
in de kille ochtendlucht.
Dan zit ik me af te vragen:
'Laat God door de mist misschien
op die wondermooie herfstdag
ons Zijn eigen adem zien?'
Een hartelijke groet vanuit de pastorie,
Ds. William Quak
Verslag bezoek aan Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal te Oosterhout
Zaterdag 28 oktober om halfeen vertrokken we met zo’n dertig gemeenteleden richting Oosterhout
om een bezoek te brengen aan de Norbertinessenpriorij. Aangekomen in Oosterhout sloten enkele
leden van Krabbendijke en Rilland-Bath bij ons aan.
We werden gastvrij ontvangen door een van de zusters. We mochten gelijk naar de kloosterkerk voor
het meevieren van de middag-gebedsdienst, bijzonder om dit mee te beleven. De zusters houden drie
maal per dag een viering, om kwart over zeven een ochtenddienst, om twee uur een middagdienst en
om zeven uur de avonddienst, naast de eucharistieviering.
Na deze middagviering kregen we een inleiding over het ontstaan van de kloosterorde en hun manier
van leven. De gemeenschap werd gesticht in 1271 en sinds 1645 wonen de zusters in het kasteeltje De
Blauwe Camer in Oosterhout. Er wonen nog zestien Norbertinessen in het klooster. Daarna kregen we
een rondleiding door enkele kamers van het klooster, erg indrukwekkend en er werd leuk verteld door
een van de zusters.
Om half vier werden we uitgenodigd voor de koffie/thee en aan elke tafel zat een van de zusters,
waaraan leuke en interessante gesprekken werden gevoerd.
Na de koffie gingen we naar buiten voor een rondleiding door de tuinen van het klooster, de moestuin,
de kruidentuin en de fruittuin. We mochten ook even buiten de poort kijken naar de wijngaard. Hier
worden druiven gekweekt die gebruikt worden voor het maken van wijn. Dit is een activiteit die ze nog
niet zo lang geleden hebben opgepakt.
We kregen nog de mogelijkheid om te winkelen, er waren onder andere ansichtkaarten, boeken, wijn,
bier en kaas te koop.
Het was een mooie en interessante middag waarin we een kijkje mochten nemen in het kloosterleven
van de zusters van de Norbertinessen Sint-Catharinadal. Om vijf uur vertrokken we met een ervaring
rijker weer richting Kruiningen.
Corrie Heiboer
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.
Dinsdag 21 november
Sinterklaasviering Passage in Rond-Inn, aanvang 19.30 uur.
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Met vriendelijke groet,
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Kruiningen

