
Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen 
Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 6 december  
2e Advent 
Lezingen: Jesaja 40: 1-5 en Johannes 1:19-28 
10.00 uur: ds. Leon van den Broeke uit Kampen 
De collecten zijn voor Algemeen onderhoud gebouwen en voor de kerk. 
 
Zondag 13 december 
3e Advent, viering Heilig Avondmaal 
Lezingen: Jesaja 65: 17-25 en Johannes 3: 22-30 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
De collecten zijn voor de Clinic Clowns, voor het werk van Stichting Vluchteling in het noorden van 
Kameroen en voor de kerk. 
 
Indien u ten behoeve van één van de collecten een donatie wilt doen, kunt u deze overmaken naar 
bankrekeningnummer 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 van 6 en 13 december 
Ook voor alle zondagen van de Advent is er dit jaar een liturgische bloem-
schikking in de dienst. 
Dit sluit natuurlijk aan bij ons jaarthema: Als een bloem in het veld...! Maar 
heeft ook een mooie toegevoegde waarde bij deze tijd van het jaar. We zijn 
immers in verwachting van nieuw leven dat uit gaat lopen en tot bloei mag 
komen. Aan Tineke Harthoorn en Jeanet Verijzer hartelijke dank om van 
zondag tot zondag, aansluitend bij de lezingen, weer een nieuwe verbeel-
ding te realiseren. 
In de dienst van de 2e Advent, 6 dec. zal onze oud-Kruininger ds Leon van 
den Broeke voorgaan, waarvoor hij de reis vanuit Kampen naar Zeeland onderneemt. We hopen op 
een goede ontmoeting. 
De 3e zondag van Advent, 13 dec. draagt de naam Gaudete: Weest blij! Ook de lezingen voor deze 
zondag dragen daartoe bij: Ze spreken over de vreugde van een nieuwe schepping en het komen van 
de bruidegom, in wie de vriend van de bruidegom zich verheugt. Op deze zondag zullen we ook het 
Heilig Avondmaal vieren, in de kerk of thuis via uw beeldverbinding. 
 
Ter gedachtenis: Bep Rottier-Boone 
Op dinsdag 17 november 2020 is overleden Hubregje Cornelia (Bep) Boone, in de leeftijd van 89 jaar.  
Bep groeide op in Kruiningen, ze trouwde in 1953 met Kees Rottier en verhuisde toen naar Krabben-
dijke. In 1955 kwamen ze weer terug naar Kruiningen. Ze kregen vier kinderen, negen kleinkinderen 
en tien achterkleinkinderen. Kees overleed in 2016 en Bep heeft de laatste vier jaar nog in haar huis 
aan de Slotstraat 52 gewoond. Op maandag 23 november hebben we haar in familiekring begraven 
op de algemene begraafplaats in Kruiningen. 
 
Familie Rottier 
 
Verslag gemeenteavond 25 november 2020 
Woensdagavond vond aansluitend aan de dankdagdienst de gemeenteavond plaats in de kerk. 
Ds. Leen de Ronde opent de avond met gebed. Wim Huissen, voorzitter van de kerkenraad, heet de 
aanwezige gemeenteleden vervolgens welkom en geeft na een korte inleiding het woord aan Martin 
Jobse, penningmeester van de kerk.  

http://www.kerkomroep.nl/


Martin geeft een toelichting op de begroting 2021. De begroting zat als bijlage in het laatste kerk-
blad. Er is een fors tekort begroot. De meeste uitgaven zijn een vast gegeven, zoals pastoraat, ver-
goedingen gastpredikanten en organisten, koster en de onkosten van de gebouwen, zoals verlichting, 
verwarming, verzekering. Het is moeilijk om daarop te bezuinigen. De inkomsten zijn op een lager 
bedrag begroot. Door de coronamaatregelen komen er minder mensen in de kerk, er komt minder 
collectegeld binnen, hoewel een aantal mensen gebruik maakt van de mogelijkheid om collectegeld 
via de bank over te maken. Er zijn ook minder inkomsten uit de verhuur van de gebouwen, tevens 
minder rente-inkomsten. Vorig jaar op de gemeenteavond op dankdag werd er een appel gedaan op 
de gemeenteleden om de schouders eronder te zetten, er is toen nog een behoorlijk bedrag binnen-
gekomen. Ook dit jaar doet Martin een beroep op de gemeenteleden om aan het eind van het jaar 
nog een (extra) vrijwillige bijdrage te geven.  
Wim bedankt Martin voor zijn toelichting op de begroting. Er zijn geen vragen. Martin stopt per april 
2021 als penningmeester. We zijn dankbaar dat we iemand gevonden hebben die deze functie over 
wil nemen. Wim stelt de nieuwe penningmeester voor: Piet de Graaf. Hij wordt toegevoegd kerkrent-
meester. We hebben tevens een nieuw lid gevonden die de Diaconie komt versterken. Wim stelt het 
nieuwe lid voor: Flip Meijaard. Allebei van harte welkom.  
Wim geeft nu het woord aan Jacomien Marinussen. Ze is door de kerkenraad uitgenodigd om iets te 
vertellen over haar gedachten en ervaringen met mensen rondom het levenseinde. Dit sluit mooi aan 
op ons jaarthema: 'Als een bloem in het veld'. 
Jacomien laat ons eerst een lied horen om weer tot inkeer te komen en vanuit de stilte te kunnen 
luisteren en ervaringen te delen: Gracias al la vida (Dank voor het leven). Jacomien stelt zich voor. Zij 
is onder andere vele jaren coördinator voor het Clarahofje geweest. Ze begint met het thema toe te 
lichten. Daarna volgt een overzicht over de geschiedenis, hoe we tegen de dood aan zijn gaan kijken 
in de loop van de tijd. Hierna geeft ze een uiteenzetting over het rouwproces in vijf fases en vier la-
gen beschreven door E. Kübler-Ross. De beschreven vijf fases zijn: ontkenning, boosheid, onderhan-
delen, verdriet, acceptatie. De fases zijn niet alleen van toepassing op het sterven,  maar ook bij te-
genslagen in het leven. Jacomien licht elke fase toe.  Tenslotte vertelt Jacomien over zingeving en spi-
ritualiteit. De aanwezige gemeenteleden doen actief mee met het onderwerp, niet alleen met vragen 
maar ook met verhalen die ze willen delen. Aan het eind vertelt Jacomien over het Clarahofje, hos-
pice opgericht in 1992 te Hansweert. In 2010 is het Clarahofje verhuisd naar Goes en ondergebracht 
bij Zorgstroom. Sinds 2016 is er ook ClaraThuis, vrijwilligers die aan huis komen om de zorg tijdelijk 
over te nemen. Deze twee onderdelen samen is de Stichting Het Clarahofje. Jacomien sluit af met 
een gedicht van Marianne van der Meer.  
U kunt de gemeenteavond bekijken of naluisteren via www.kerkomroep.nl of YouTube. 
Ds. Leen de Ronde bedankt Jacomien voor haar indrukwekkende verhaal. Hij sluit de avond af met 
lied 220: Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon, een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel, ja 
zelfs het zaad, diep in de akkergrond, zoekt naar het licht en opstaat om te leven, zo zoekt ons hart 
naar U, o eeuwig licht, zo taalt ons lied naar U, o God van vrede. Leen bedankt iedereen voor zijn 
aanwezigheid en we wensen elkaar een goede Adventstijd toe. 
 
Corrie Heiboer, scriba 
 
Ophalen en bezorgen Kerstattenties  
Achter ons ligt een tot nu toe zeer bewogen jaar als gevolg van het alles overheersende coronavirus. 
We hopen natuurlijk met u dat we straks weer gewoon met elkaar kunnen omgaan, waardoor het 
contact met onze medemensen wat gemakkelijker en gezelliger zal worden. 
De decembermaand komt er weer aan en dan willen wij zoals gebruikelijk is, als diaconie van onze kerk 
weer een kleine attentie brengen bij onze leden van 75 jaar en ouder. We hebben daar natuurlijk hulp 
bij nodig en het zou fijn zijn als u ons daarbij zou willen helpen. We moeten nog even met elkaar be-
kijken hoe we dat corona-proof kunnen doen! Maar dat zal wel lukken! 

http://www.kerkomroep.nl/


Het ophalen van de Kerstattenties staat gepland voor woensdag 9 december tussen 14.00 uur -15.30 
uur in Rond-Inn. U bent van harte welkom. We zorgen er natuurlijk voor dat er koffie en thee is en dat 
we er met elkaar weer een fijne middag van maken! 
We hopen  op een goede opkomst en we waarderen het erg als u de moeite zou willen nemen! 
Graag tot ziens op 9 december 2020 in Rond-Inn. 
 
Namens de Diaconie, Toos de Feijter 
 
Kerststukjes maken in Rond-Inn: 15 dec 
Op dinsdag 15 december willen een creatieve middag en/of avond houden in Rond-Inn voor iedereen 
die het leuk vindt om zelf een kersstukje te maken. Daarbij moeten we natuurlijk de 1,5 meter richtlijn 
aanhouden en daarom is opgave tevoren wel noodzakelijk. Zowel voor de middag tussen 14.00 uur en 
16.00 uur, of in de avond tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u zich aanmelden om creatief aan de slag 
te gaan. Natuurlijk wordt er ook voor koffie/thee met wat lekkers gezorgd. Inmiddels zijn de eerste 
opgaven binnengekomen. U komt ook? U kunt zich aanmelden bij Maatje Dijke: tel.: 383 391 en e-
mailadres: mpdijke@icloud.com 
 
Woord van dank 
Lieve mensen, 
Voor de blijken van medeleven tijdens onze ziekenhuisopnames in het afgelopen jaar en de vele felici-
taties in de vorm van kaartjes en telefoontjes met onze 60-jarige bruiloft, willen wij u hartelijk danken! 
Het was ons tot steun. 
Met een warme groet, Marie en Adri Kole 
 
Agenda 
Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige crisissituatie in Ne-
derland, kan doorgaan.  
 

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