
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 7 november 
Kindernevendienst en Dopen 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Johannes 10:1-16 
Collecten: voor Kerk in Actie: zending (Guatemala) en voor de kerk. 
 
Zondag 14 november 
10.00 uur: mevrouw R. Keijzer-Meeuwse uit Voorburg 
Collecten: voor Algemeen onderhoud gebouwen, voor St. Vluchteling Kameroen en voor de kerk. 
 
Indien u ten behoeve van één van de collecten een donatie wilt doen, kunt u deze overmaken naar bank-
rekeningnummer NL10 RABO 0373 7239 97 ten name van Protestantse Gemeente Kruiningen. 
Dit onder vermelding van de datum en de omschrijving van de betreffende collecte. 
 
Bij de diensten 
Zondag 7 november zal Kaylee Sinke, geboren op 18 nov. 2020 door haar ouders Marco Sinke en Tessy 
van den Hoven, nu wonende aan de Zanddijk 38, ten doop gehouden worden. Door allerlei omstandighe-
den, waaronder natuurlijk de coronabeperkingen, kon de doop niet eerder plaats vinden. Daarom des te 
vreugdevoller dat het nu kan gebeuren. Kaylee is het zusje van Yuran en Kenzo. 
In deze dienst zullen we nog verder gaan met de vervolglezing uit het Johannesevangelie. Dan is juist het 
bekende gedeelte uit Johannes 10 over de goede herder aan de beurt. Maar Jezus zegt hier eveneens: 
Ik ben de deur.  Als de doop de entree tot het geloof van de gemeente is, is die deur ook zeker van toe-
passing bij de doop. En hoe Jezus tegelijk zich ´de deur´ en ´de herder´ kan noemen,  hoop ik ook aan alle 
kinderen uit te kunnen leggen. Voor hen is er weer Kindernevendienst op deze zondag. Welkom! 
Op vrijdag 5 november is er om 19.30 uur weer het zanguurtje met onze organist Leo Polderman, om on-
dermeer ook voor de Kerstnachtdienst al iets voor te bereiden. Alle zangers welkom. 
 
In memoriam Mart Salomé-Poley 
Op zondag 17 oktober 2021 is in Cederhof te Kapelle het leven van Mart (Martina Pieternella) Salomé -
Poley ten einde gegaan, in de leeftijd van 94 jaar. ´We kunnen je niet bij ons houden, maar dat je van ons 
hield, dat houden we bij ons´, is de spreuk boven haar rouwbrief. Vijf jaar geleden – 31 oktober 2016 – 
was haar man Jannis Salomé overleden met wie zij sinds 1957 gehuwd is geweest. Daarna kon ook Mart 
niet meer zelfstandig blijven wonen in Kruiningen. In Cederhof heeft ze een liefdevolle verzorging gevon-
den en is ze zich ook thuis gaan voelen. 
Mart was de oudste van negen kinderen in het gezin Poley. En op het boerderijtje waar ze opgroeide 
heeft ze heel wat melkbussen moeten schrobben. Ook heeft ze veel zorg gegeven aan haar jongste zus 
Ida, met wie ze altijd een sterke band is blijven houden. Mart was een echt ´mensenmens´, ze hield van 
gezelligheid, iedereen was altijd welkom. Haar levensweg ging echter niet slechts over zorgeloze rozen. 
De geboorte van haar beide kinderen, Anita en Wim ging met de nodige complicaties en langdurige bed-
rust na de geboorte gepaard, waardoor ze toch een deel van die kostbare babytijd heeft moeten missen. 
De grootste ramp van haar leven trof haar in 1995 toen zij haar zoon Wim ten gevolge van een bedrijfs-
ongeval op slag verloor. Een klap die ze eigenlijk nooit helemaal te boven is gekomen. Van haar drie 
kleinkinderen heeft ze gelukkig wel heel erg kunnen genieten: Michelle, Yara en Esmée. Ze stimuleerde 
hen zich te ontwikkelen en was trots op wat ze bereikten. Wederzijds hebben zij ook de laatste jaren hun 
oma trouw bezocht en waren daarbij hun moeder tot steun. Zo mogen er vele goede herinneringen tot 
steun en troost aan haar blijven. 

http://www.kerkomroep.nl/


Zaterdag 23 okt. heeft in ´Meerwaarde´ het afscheid plaats gevonden, waarbij haar leven herdacht, en 
ook Psalm 23, `de HEER is mijn herder´ gelezen is. Haar lichaam is bij haar man op de  begraafplaats te 
Kruiningen te rusten gelegd.   
 
In memoriam Rinus van Noorden 
Op de afdeling van Ter Weel in Hof Cruninghe is op woensdag 27 oktober Rinus (Marinus) van Noorden 
overleden, in de leeftijd van 90 jaar. Daar is hij ongeveer anderhalf jaar verzorgd geweest. 
Maar bijna dagelijks kon hij tot heel lang ook zijn woning aan de Korte Viele 4 nog bezoeken. 
Om daar zijn vrouw Marie te ontmoeten en ook bezig te zijn in zijn moestuin. Want Rinus was altijd bezig 
op ´zijn eigen lapje grond´. Wat vroeger bittere noodzaak was, deed hij nu uit hobby en plezier, maar wel 
met onverminderde inzet. Zo heeft hij ook in zijn laatste levensjaar zijn eigen petaten nog kunnen 
rooien. Hoewel die inspanning hem eigenlijk teveel was, zette hij toch door. 
Als vierde in een rij van zeven kinderen had Rinus het in zijn jonge jaren niet breed. Er heerste armoede 
en onzekerheid. De sporen daarvan heeft hij zijn leven lang met zich gedragen. Na de oorlogsjaren werd 
het beter. Rinus en Marie konden bouwen aan hun eigen huisje aan de Korte Viele en toen daar ook 
dochter Tineke geboren werd, was hun geluk compleet. 
Met hard werken en spaarzaam uitgeven kon hij in tevredenheid leven en met kleindochter Marly werd 
er elke zondag gefietst of gewandeld. In zijn laatste levensjaar gebeurde Rinus nog een grote verrassing, 
toen op 27 september 2020 zijn achterkleinkind geboren werd, Lena. Hij heeft nog meegemaakt dat zij 
haar eerste stapjes zette, terwijl hij zelf steeds minder kon bewegen. Maar zo was het goed. 
Maandag 1 november heeft in Bergen op Zoom de crematie plaats gevonden, waarvoor Psalm 126 het 
uitgangspunt van de overdenking was: Die zaaien in tranen, in jubel zullen zij maaien..! en is zijn leven 
door zijn gezin liefdevol herdacht. 
 
Ds. Leen de Ronde  
 
Kerk in actie: zending in Guatemala (collecte 7 november) 
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en zelfs huiselijk geweld. Een 
vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen 
en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het biedt vrouwen een Bijbels-theologische oplei-
ding waarna ze actief kunnen worden in de kerk of in de samenleving. Dit geeft hen zelfvertrouwen en 
eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na hui-
selijk geweld. 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
Meeleven met elkaar 
Jarigen 
Op 14 november wordt de heer M.W. Goud, Zandweg 55, 85 jaar. Namens onze kerkelijke gemeente 
wensen wij hem een gezegend nieuw levensjaar toe. 
 
Giften 
Voor de bloemendienst: via Marian de Graaf € 20, via Lina Burgel € 10 en via Moni de Ronde € 10. 
Voor de kerk: via Janet Verijzer € 10 en via Leen de Ronde € 20 en twee maal € 25. 
Voor de diaconie: via Leen de Ronde € 25. 
  



Agenda 
Bijbelstudiegroepen: 

→ In de oneven weken in Rond-Inn op maandagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

→ In de oneven weken in Rond-Inn op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
 

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen: Wim Huissen » e-mail: rond-uit@outlook.com / adres: 
Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR  Kruiningen. 
 


