
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN 

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 5 december, 2e Advent 
Lezing: Lucas 1:26-38 
10.00 uur: ds. L. (Leon) van den Broeke uit Kampen 
Collecten: voor Kerk in Actie: Zending (Rwanda) en voor de kerk 
 
Zondag 12 december, 3e Advent 
Viering Heilig Avondmaal en KND 
Lezing: Lucas 1:39-56  
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Collecten: voor het Dovenpastoraat, 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: Advent 
Nu is het de tijd van verwachting en voorbereiding op het Kerstfeest. 
We zien uit naar wat komen gaat: de geboorte van het kind, dat het 
Licht der wereld zal zijn.  
In de bloemschikking op de tafel voor de tuin wordt dit tot uitdrukking 
gebracht.  ‘In een ander licht...’ is het thema van deze schikking voor 
deze weken. Inderdaad, vanuit Advent gaan we ons leven en deze we-
reld toch anders zien, in het licht van Gods genade die komende is. 
De lezingen zijn volgens het rooster uit Lucas 1. Dit is Lucas lange aan-
loop naar het kerstgebeuren van Lucas 2. Daar kunnen we dus alle Ad-
ventszondagen mee toe. De gestalten van Zacharias/ Elisabeth  én Ma-
ria treden ons tegemoet in hun reactie op het hemelse bericht, in on-
geloof en geloof, in klacht en lofzang. Ook de onderlinge ontmoeting 
kan daarin niet gemist worden. Zie ook deze afbeelding. Zo zijn we niet alleen (weer) in gedeeltelijke 
lockdown, maar ook in toenemende ontsluiting: weest blijde in de hoop. (Rom.12:12).  Zondag 12 dec. 
(zondag Gaudete -weest blij) vieren we daarom ook het Heilig Avondmaal. Op deze zondag is er ook voor 
de kinderen weer nevendienst. 
 
In memoriam: Jo Geelhoed-Mol 
Op vrijdag 12 november 2021 is in alle rust en vrede en omringd door haar kinderen het leven  van Jo-
hanna Geelhoed-Mol ten einde gegaan. Zij is 90 jaar oud geworden en verbleef de laatste jaren op de af-
deling van Ter Weel in Hof Cruninghe. 
Jo is geboren en getogen op een boerderij in Vlake – wat nu de Sequoahof is – als jongste van vier kin-
deren. Haar jeugdjaren werden overschaduwd door de dreigingen van de oorlog, want de brug bij het 
kanaal was vaak het doelwit van gevechten en luchtaanvallen. Ook moest er op de boerderij volop mee-
gewerkt worden, zodat er van haar droom om kraamverpleegster te worden niets terecht kon komen. 
Maar haar leven lang hebben baby's en kinderen een warme plek in haar hart gehad. Op 24 maart 1955 
trouwde ze met Adriaan Geelhoed uit Borssele en werd hun huwelijk met drie kinderen gezegend: Ellen, 
René en Bas. Maar spoedig al kwam zij er als moeder alleen voor te staan, toen haar man op 10 januari 
1963 in een sneeuwstorm met zijn vrachtauto op een trein botste. Het gezin was toen al vanuit Vlake 
naar de Slotstraat in Kruiningen verhuisd. En nog meer verlies heeft haar leven getroffen: in maart 2011 
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kwam haar zoon René na een ziekbed te overlijden, en nog veel te jong stierf in februari 2016 de man 
van haar kleindochter Joanne, en vader van Jochem, Maarten Haakman. 
In dit veelbewogen leven door al het verdriet heen, heeft Jo Geelhoed haar kracht en troost gezocht – en 
ook gevonden – bij de bronnen van het geloof. Psalm 42 was haar geliefde psalm; ´t Hijgend hert der 
jacht ontkomen... en ook in het bijzonder de troostwoorden van Jesaja 40. Bij het afscheid op woensdag 
17 november jl. hebben we de psalm gezongen en stil gestaan bij Jesaja 40:8 en 11: ´Het gras verdort, de 
bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.´ en; ´Als een herder zal Hij zijn kudde 
weiden, brengt de lammeren bijeen....en zorgzaam leidt Hij de ooien..´ Op de begraafplaats is haar uitge-
putte lichaam te rusten gelegd, dat haar gedachtenis ons tot zegen mag blijven. 
 
Ds. Leen de Ronde 
 
Memo kerkenraad 
In verband met het niet kunnen doorgaan van de gemeenteavond op Dankdag, 24 november jl., heeft u 
als lid van de Protestantse Gemeente Kruiningen een memo ontvangen van de kerkenraad. Zoals in de 
memo nadrukkelijk is aangegeven wordt een reactie door de kerkenraad erg op prijs gesteld. Wel ont-
vangen wij uw reactie graag schriftelijk. Dat kan eenvoudig door een briefje bij een kerkenraadslid in de 
brievenbus te doen, maar mag ook door uw reactie te e-mailen naar: 

→ onze scriba, Corrie Heiboer, e-mailadres: cmheiboer@zeelandnet.nl (algemene opmerkingen), Berg-
hoekstraat 1; 

→ onze predikant Leen de Ronde, e-mailadres: ronde@solcon.nl (over het pastoraat of over de ere-
dienst op zondag) of 

→ naar de penningmeester, Piet de Graaf, e-mailadres: hugodegroot2@kpnmail.nl (over de financiën).  
 
Namens de kerkenraad, Wim Huissen 
 
Ophalen en bezorgen Kerstattenties: 8 december 
De decembermaand komt er weer aan en dan willen wij, zoals u van ons gewend bent, als Diaconie van 
onze kerk onze leden van 75 jaar en ouder weer verrassen met een kleine attentie. We hebben daar na-
tuurlijk hulp bij nodig en het zou fijn zijn als u ons daarbij zou willen helpen.  
Het ophalen van de Kerstattenties staat gepland voor woensdag 8 december tussen 14.00 -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 8 december 2021 in Rond-Inn. 
 
Namens de Diaconie, Toos de Feijter 
 
Collecten 
Zondag 5 december - Opvang en scholing van kwetsbare kinderen in Rwanda 
Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit 
tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv of kinderen die 
geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen 
steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen omgaan met 
hun ziekte. Wat ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je. 
Zondag 12 december - voor het Dovenpastoraat 
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een samenwerkingsverband van vier kerken: de Protestantse 
Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde 
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Kerken vrijgemaakt. Het IDP helpt deze kerken zo goed mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk 
onder dove mensen.  
Hoe werkt het IDP? Of je nu wel of niet bij deze kerken bent aangesloten, iedereen kan contact zoeken 
met het IDP voor invulling van dovenpastoraat of ondersteuning daarbij. Tegelijk zoekt het IDP ook zelf 
contact met kerken, hun dove leden en dove mensen buiten de kerk. Interkerkelijke Commissies (IC) van 
het IDP Om als kerken dichtbij de mensen te zijn, wordt aan het werk van het IDP vooral invulling gege-
ven door plaatselijke kerken. Samen vormen en ondersteunen zij een Interkerkelijke Commissie (IC) die 
zich namens deze kerken inzet.  
Activiteiten van een IC. Een IC organiseert kerkelijke activiteiten op een voor doven toegankelijke ma-
nier. In alles wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de taal en de cultuur van dove mensen. Per-
soonlijk pastoraat, kerkdiensten, Bijbelgespreksgroepen, onderlinge ontmoeting maar zeker ook de ge-
richtheid op mensen buiten de kerk vormen daarbij kernactiviteiten. 
 
Namens de Diaconie, Nanda Slabbekoorn 
 
Meeleven met elkaar 
Jarigen 
Op 4 december wordt mevrouw C.F. Sinke-Westveer, Langeviele 67, 95 jaar. Op 9 december wordt me-
vrouw L.A. Wondergem, Kastanjestraat 41, 4431 CW 's-Gravenpolder, 90 jaar. En op 14 december wordt 
mevrouw J.C.A. de Kok-Poleij, D.J. Blomstraat 9, 85 jaar. 
Namens onze kerkelijke gemeente wensen wij hen een gezegend nieuw levensjaar toe. 
 
Giften 
Voor de kerk: via Lina Burgel € 10 en via Leen de Ronde € 50, € 25 en € 10. 
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. 
Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige situatie in Nederland 
voor wat betreft corona, kan doorgaan.  
 

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


