
BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 14 januari 
09.30 uur  ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht – bevestiging/afscheid ambtsdragers
18.00 uur ds. J.P. Kromhout van de Meer, Zwijndrecht

Collecten
1. kerkrentmeesterlijk beheer
2. diaconie
Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Franci van den Boogaard, Eline Kooij, Anniëlle Spelt

Kerkauto
morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 618137
avonddienst: dhr. J. Vogel, tel. 630072

Vacant
Scriba: oud.  J. van den Bout, Rembrandtstraat 50, 3372 XN Hardinxveld-Giessendam.
Tel. 0184 – 611650. Mail: scribahervgembovenhardinxveld@gmail.com
website:  www.hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl

Vanuit de kerkenraad
Afscheid/bevestiging ambtsdragers
In de dienst van aanstaande zondagmorgen zullen we afscheid nemen van de volgende 
ambtsdragers:

- diaken B. Baks, Hofweerstraat 33
- jeugdouderling A. de Groot, Graaf Lodewijkstraat 20
- ouderenouderling E.A. Wolsheimer, Paulus Potterstraat 14

In de achterliggende jaren hebben deze broeders, ieder op hun eigen plaats, trouw en 
toegewijd hun dienst verricht in onze gemeente. Nu mogen zij hun ambt terug leggen in 
handen van de Meester door Wie zij zich geroepen wisten tot deze dienst in Gods Koninkrijk. 
Het ga jullie, samen met jullie gezinnen, goed onder de zegen van de Heere. De lieflijkheid 
van de Heere, onze God, zij over ons; bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het 
werk van onze handen, bevestig dat (Psalmen 90:17).

De volgende broeders zullen voor een nieuwe periode bevestigd worden:
- ouderling-kerkrentmeester A. Verschoor, Rivierdijk 28, voor een periode van 2 jaar
- diaken G.J. Verschoor, Rivierdijk 254, voor een periode van 4 jaar

Daarnaast zijn we dankbaar dat de volgende broeders in het ambt bevestigd zullen worden:
- broeder L. Boot, Rivierdijk 394, tot ouderling
- broeder P.G. Honkoop, A.M.A. van Langeraadweg 9, tot jeugdouderling
- broeder J. van Kralingen, Hobbemastraat 6, tot diaken
- broeder A.P. Versteeg, Schokker 28, tot ouderenouderling

Als kerkenraad zijn wij dankbaar dat alle vacatures voorspoedig vervuld mochten worden en 
we zien uit naar een zegenrijke samenwerking in de komende tijd. Op de zondag tussen de 



verkiezingsvergadering en het moment van beslissen klonken in de preek deze woorden: ‘Het 
is de tijd van Jezus Christus. De hoogste tijd om in Zijn dienst bezig te zijn, voordat Hij komt 
en de oogst aanbreekt!’

Na de dienst is er gelegenheid genoemde broeders Gods zegen toe te wensen. Daarnaast 
willen we u vragen bovenstaande broeders en het geheel van de kerkenraad te gedenken in uw 
voorbede. 

Vanuit de Gemeente
Jarigen 75+
De volgende gemeenteleden hopen in de komende week hun verjaardag te vieren. 
14 januari: dhr. B.A. van der Linden, Rembrandthof 85A103, 3372 XV, 90 jaar
15 januari: mevr. G.N. Rump-Egas, Jul. van Stolbergstraat 20, 3372 CK, 80 jaar
16 januari: mevr. A.J. den Dikken-den Haan, Rembrandthof 1, 3372 XS, 93 jaar
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zegen toegewenst voor het nieuwe 
levensjaar. In Psalm 39 zingt David over de kortheid van het leven. De mens is vergankelijk 
zegt hij, een zucht, een beeld. In dezelfde Psalm klinkt echter ook een woord van verwachting 
en van hoop. En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U (Psalmen 39:8)!

Zieken
Mevr. A. van Kekerix-de Ruijter, de heer P. van Milligen en mevr. M. Korevaar-Kwakernaak 
mochten allen het ziekenhuis weer verlaten. We zijn dankbaar dat de Heere tot hier heeft 
doorgeholpen. In de komende tijd wensen we u, ieder in uw eigen omstandigheden, sterkte toe 
bij de revalidatie en eventuele behandeling die nog zal volgen.
Verder staan we biddend heen om gemeenteleden die te maken hebben met ziekte en zorg, 
maar van wie de naam niet genoemd wordt. Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet 
ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat (Jozua 1:9).

Verhuizing
De familie De Groot-Klop is na een tussenstop op Rivierdijk 126 verhuisd naar hun nieuw 
gebouwde woning aan Rivierdijk 101, 3372 BJ. We wensen jullie een goede tijd toe op dit 
nieuwe adres. 

 
Kopij kerkbode
We vragen u de kopij voor de kerkbode van vrijdag 19 januari, een uitgave voor één week,  
uiterlijk zaterdag 13 januari om 12.00 uur toe te zenden via het volgende mailadres: 
kerkbodehgbh@kpnmail.nl of in de brievenbus van Schokker 20.  

Pastoraat
We vragen u alle meldingen van opname en ontslag uit het ziekenhuis en alle andere pastorale 
zaken zo spoedig mogelijk, rechtstreeks, te doen aan de scriba van de kerkenraad, ouderling J. 
van den Bout ( tel. 611650).

Van zondag tot zondag



Afgelopen zondagmorgen had ds. Van den Berg als tekst voor de preek genomen Micha 7:14a 
(SV). Gij dan, weid Uw volk! Thema van de preek: ‘Alleen verder met en door de Herder!’
In de avonddienst was ds. Den Boer in ons midden. Hij bediende het woord van de Heere uit 
Openbaring 12:13. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de 
vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had. 

Als voorbereiding op de zondag en de prediking onderstaand citaat om over na te denken:
‘Het begint bij een ontvankelijke basishouding, de verwachting dat God door Zijn dienaar wil 
spreken… Het gaat hier om de vraag naar het meest essentiële: spreek Gij zelf in mij het 
rechte Woord en stel ons in de ware luisterhouding. Spreek, Heer; wij, uw knechten, horen. In 
het besef dat alles wel in gereedheid is gebracht, ontbreekt ons één ding: dat U zelf komt en 
ons opzoekt en door de woorden heen tot ons spreekt. Het is van groot belang dat de 
gemeente op haar beurt ook in die verwachting leeft. Bij veel gemeenteleden is dit besef 
afwezig of te veel weggezakt. De kerkdienst staat niet meer onder de hoogspanning van de 
heilsbemiddeling, maar is vermenselijkt en verburgerlijkt… Wanneer in de gemeente niet de 
verwachting leeft dat op de golflengte van de hemel wordt uitgezonden, maar dat het 
gebeuren van de verkondiging een meer aardse uitzending is, dan loopt de predikant het 
gevaar daarin mee te gaan. Omgekeerd geldt dat ook: als de predikant in zijn bidden en 
spreken niet laat merken dat hij iets bijzonders verwacht, dan zal de gemeente dat ook niet 
doen. Beide verwachtingen beïnvloeden elkaar.’

Ds. Wim Dekker – marginaal en missionair
Kleine theologie van een krimpende kerk

Tenslotte
We mogen uitzien naar de bevestiging van 4 nieuwe ambtsdragers. Enerzijds kan er worden 
opgezien tegen een nieuwe taak, anderzijds is er verwondering dat de Heere in Zijn dienst 
roept. ‘Mijn hart, o Hemelmajesteit is tot Uw dienst en lof bereid!’ Namens de kerkenraad een 
hartelijke groet aan u en jullie allen. 

J.P. Ritmeester

Dank
Wat gaat de tijd snel. Het lijkt gisteren, maar het is al weer meer dan drie maanden geleden 
dat we afscheid van elkaar namen. Regelmatig denken we terug aan de periode waarin we 
onder u mochten wonen en werken.
Die herinnering werd versterkt door de stroom kaarten en mails rond de feestdagen.  We 
danken u heel hartelijk voor de vele  goede wensen die wij ontvingen. We zien deze als een 
blijk van de verbondenheid die is ontstaan.
Wederzijds wensen wij u een goed en een gezegend nieuw jaar toe, met de bede dat spoedig 
een herder en leraar aan de gemeente verbonden mag worden.
‘De genade van de Heere Jezus Christus zij met u!’
 
Met een hartelijke groet,
Ds. en mevr. P. Vernooij
De Elzen 82
2941VM Lekkerkerk
pvernooij@solcon.nl



Vanuit het college van kerkrentmeesters
Collecten
26 december: project zondagsscholenbond/GZB € 271,75.
31 december: kerkrentmeesterlijk beheer € 730,60; Studiefonds Gereformeerde Bond € 
669,62; kerkjes onderhoud € 193,40.

verder ontvangen
t.b.v. kerk: € 15,00; E. Heikoop € 10,00; J. van der Wulp € 10,00.
t.b.v. diaconie: € 10,00.
t.b.v. GZB: € 24,00.
t.b.v. zendingswerk fam. Folmer: € 25,00.

Hartelijk dank voor uw gaven.
De kerkrentmeesters.

Opbrengst kerstkaartenactie
De fotokerstkaarten hebben het mooie bedrag van € 78,00 opgeleverd voor Stichting 
Buitenhof. Alle kopers bedankt.
Lea Rietveld

Oefenen bovenstem psalmen
Morgenavond, zaterdag 13 januari, is er weer een oefenavond van bekende psalmen met de 
bovenstem. Het is fijn om met elkaar psalmen te zingen tot eer van onze God.
Het zou fijn zijn als er ook mensen de gewone stem mee komen zingen. Ook als u nog niet 
eerder geweest bent, bent u van harte welkom. 
We willen beginnen om 19.30 uur in de kerk. Rond 20.15 uur hebben we even kort pauze. We 
stoppen om 21.00 uur.
Tot morgen.

Activiteitenagenda
Vrijdag 12 januari
15.30 uur weeksluiting De Lange Wei
18.30-20.00 uur christelijke bibliotheek
19.00-21.00 uur meisjesvereniging
19.45 uur jeugdvereniging

Zaterdag 13 januari
19.30 uur oefenen bovenstem

Zondag 14 januari
14.00 uur zondagsschool
14.00 uur jongensvereniging
19.45 uur tussenclub

Maandag 15 januari
18.45-19.30 uur catechese 12-jarigen



19.45-20.30 uur catechese 17 jaar en ouder
20.30 uur belijdeniscatechisatie
20.00 uur evangelisatiecommissie

Dinsdag 16 januari
18.45-19.30 uur catechese 13/14-jarigen
19.45-20.30 uur catechese 15/16-jarigen

Woensdag 17 januari
19.30 uur kerktelefoonuitzending 

verzoekplaten aan te vragen bij Mieke van den Bout, tel. 61 14 30
20.00 uur bijbelgesprekskring

Donderdag 18 januari
19.45 uur kerkenraad

Vrijdag 19 januari
15.30 uur weeksluiting De Lange Wei: 

dhr. W. Smit
18.30-20.00 uur christelijke bibliotheek
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen in de bijzaal van de kerk 
19.00-21.00 uur meisjesvereniging


