PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN
2 september
09.30 uur: ds. D.H.J. Steenks uit Wemeldinge
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Démeral
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056
Collecte tijdens de dienst: voor diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst
Collecte aan de uitgang: voor de kerk
9 september
09.30 uur: proponent mevrouw G. Zomer uit Nieuwerkerk aan de IJssel
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Diana
Oppasdienst: Joselien
Collecte tijdens de dienst: voor Het Clarahofje
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
Beste Gemeenteleden,
We hebben de afgelopen maanden afscheid moeten nemen van verschillende gemeenteleden die
overleden zijn. De nabestaanden wil ik nogmaals veel sterkte toewensen. Ook zijn er verschillende
zieken onder ons. Ik wens hen een voorspoedig herstel toe.
We zijn nu de hitte voorbij (hoop ik☺). We krijgen weer wat energie en de activiteiten binnen de gemeente worden langzaam weer opgestart. Wanneer ik dit schrijf zie ik uit naar de doopdienst van a.s.
zondag 26 augustus. Vienna, dochter van Kees en Ilona van Hoepen-Dominicus zal worden gedoopt.
Hoe heerlijk is het niet wanneer er weer een kindje wordt gedoopt binnen onze gemeente. Het wordt
vast een mooie dienst. De muziekgroep doet weer mee en ds. William Quak zal voorgaan. Heel leuk
om William en zijn vrouw Anne weer eens in ons midden te hebben.
Open Monumentendag
De voorbereidingen voor de Open Monumentendag op 8 september a.s. zijn ook bijna afgerond. We
hopen u en vele andere bezoekers te mogen ontvangen want er is volop muzikale inbreng: op het orgel
Tim Adriaanse en Reindert-Jan Rikkers en op klarinet Marite Heiboer. Het Mandoline orkest 'Excelsior'
zal met een kleine bezetting ook een bijdrage leveren aan deze dag in onze mooie kerk. Er zijn mooie
foto’s te zien op de beamer, gemaakt door Richard de Koster.
Startweekend
Het weekend van 22 en 23 september is het startweekend van het nieuwe seizoen, met op zaterdag
een leuke gemeente activiteit en op zondag een mooie dienst. Zet u het in uw agenda? U hoort er
binnenkort meer van.
Gebedsgroep
De gebedsgroep is alweer bij elkaar geweest. Uiteraard bidden we voor een nieuwe dominee en voor
onze zieken en ouderen. Maar er wordt ook gebeden voor andere zaken die spelen binnen onze gemeente. Wilt u meebidden? Vanaf 5 september (week 36) komen we bij elkaar in Rond-Inn in plaats
van in de consistorie. Vanaf 19.15 uur is er inloop met koffie of thee en om 20.30 uur ronden we af.
Elke 'even' week van de maand. U bent altijd van harte welkom!
Alpha II cursus

De Alpha II cursus groep gaat verder op 10 september bij mij thuis. ‘s Morgens van 10.00 uur tot 11.30
uur. We behandelen de brief van Paulus aan de Filippenzen. Ook hierbij is iedereen welkom.
Tot slot las ik een prachtig lied in mijn dagboekje waarmee ik wil afsluiten:
De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld.
Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.
(Liedboek voor de Kerken 2006, Gezang 247:1,2)
Met vriendelijke groet, Barbara van den Bogaerdt
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.
Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen
Wim Huissen » e-mail: rond-uit@online.nl / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen
Met vriendelijke groet,
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Kruiningen

