
BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 28 januari 
09.30 uur  ds. P. Veerman, Katwijk aan Zee
18.00 uur ds. H. Roseboom, Kesteren

Collecten
1. kerkrentmeesterlijk beheer
2. project kerk en school; stichting Bonisa
Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Els van den Bout, Saskia Meerkerk, Nienke de Groot

Kerkauto
beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 616443

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
Voortgang beroepingswerk
Vorige week heeft de kerkenraad weer vergaderd. Op deze en komende vergaderingen is het 
beroepingswerk een steeds terugkerend agendapunt. Bidt u en bidden jullie mee, zodat we op 
het spoor gebracht worden van de predikant die onze gemeente mag gaan dienen?

Vanuit de Gemeente
Jarigen 75+
De volgende gemeenteleden hopen in de komende week hun verjaardag te vieren. 
30 januari: dhr. A. Goedhart, Rembrandthof 20, 3372 XS, 87 jaar
1 februari: mevr. A.E. van de Pol-Leenman, Frans Halsstraat 13, 3372 XC, 87 jaar
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zegen toegewenst voor het nieuwe 
levensjaar. U gaat beide uw 87ste verjaardag vieren. Op de grens naar een nieuw levensjaar 
woorden uit Psalm 86. Leer mij, HEERE, Uw weg, Ik zal in Uw waarheid wandelen, maak 
mijn hart één om Uw Naam te vrezen.

Zieken
De heer C. de Jong, Rembrandthof 53, 3372 XS, moest opnieuw worden opgenomen in het 
Sint Antonius ziekenhuis, locatie Leidsche Rijn. Als alles naar verwachting verlopen is 
onderging hij afgelopen woensdag een ingrijpende heupoperatie. Van harte de nabijheid van 
de Heere toegewenst in deze zware weg. HEERE, ik roep U aan, kom spoedig tot mij, neem 
mijn stem ter ore wanneer ik tot U roep (Psalm 141:1). 



Kopij kerkbode
We vragen u de kopij voor de kerkbode van vrijdag 2 februari, een uitgave voor één week,  
uiterlijk zaterdag 27 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 bediende ds. G.H. Vlijm het woord van de Heere uit 1 Samuël 7, de 
geschiedenis waar de Filistijnen verslagen werden bij Mizpa. Het thema van de preek was 
‘Mijn hulp is van de Heere alleen’. De preek werd onderverdeeld in 3 punten. 1. Oprecht 
gemeend. 2. Eerlijk gebeden. 3. Werkelijkheid geworden. 
In de avonddienst ging ds. G.A. Termaat in ons midden voor. Centraal in de preek stond 
Openbaring 2 vers 4 en 5a, de brief aan de gemeente van Efeze: ‘Maar Ik heb tegen u dat u 
uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en 
doe de eerste werken.’ Thema van deze preek was ‘Herstel de eerste liefde.’ 

Aanstaande zondagmorgen gaat ds. P. Veerman uit Katwijk aan Zee voor in de dienst waarin 
de week van kerk, school en gezin wordt afgesloten. In deze dienst staat Psalm 134 centraal. 
Leest u deze Psalm thuis, in de gezinnen, alvast door? Zondagavond is onze oud-predikant, 
ds. H. Roseboom in ons midden. Dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht 
met vrolijk gezang. 

Tenslotte
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen, met name ook aan hen die 
zondag aan zondag via internet of kerkradio met ons meeleven. In Hem verbonden. 

J.P. Ritmeester

Vanuit de kerkrentmeesters
Vrijwillige bijdrage 2018: ‘Geef voor je kerk’
De komende weken zullen de enveloppen voor de vrijwillige bijdrage bij u worden 
opgehaald. Hebt u de bijgevoegde folder gelezen? Geef voor uw kerk. Doet u dat ook?
Het is fijn als de envelop gereed staat voor de vrijwilligers die de bijdragen komen ophalen.
Bij voorbaat dank.
College van kerkrentmeesters

Kerk, school en gezin
Morgenavond, zaterdag 27 januari, willen we met elkaar een ‘uurtje zingen’. Dit is onderdeel 
van de week van Kerk, School en Gezin. Het thema is ‘Zing!’. De avond begint om 19.00 uur 
in het Kerkcentrum. Jong of oud; iedereen is van harte welkom!
Kerktelefoonluisteraars die mee willen luisteren kunnen een liturgie opvragen bij Dirry Blom, 
tel. 612092.



Open Honk avond – rectificatie
In het vorige kerkblad stond bij onderstaand bericht dat het van Marieke en Marga afkomstig 
was. De Open Honk avonden worden echter georganiseerd door de jeugd van onze gemeente! 
Een mooi initiatief om een verbinding te leggen tussen gemeenteleden van verschillende 
generaties. Van harte aanbevolen.

De 3e Open Honk avond alweer! 27 januari is er een darttoernooi en ook plaats voor andere 
spelletjes (neem zelf evt. wat leuke spellen mee). 
Alle leeftijden zijn vanaf 20:00 uur welkom in Het Jeugdhonk. 
De mensen die al eens geweest zijn, weten inmiddels hoe gezellig het is. Bedankt dat jullie er 
een succes van maken!

Vanuit de Open Morgen
Luisteren & troosten
Dinsdagmorgen 6 maart komt Alide Snitselaar van de Herberg ons iets vertellen over het 
thema ‘luisteren en troosten’. We willen iedereen van harte uitnodigen hierbij aanwezig te 
zijn. Ook mannen zijn van harte welkom. Voor de kinderen is er oppas aanwezig.
We maken gebruik van de grote zaal van het kerkcentrum. Het programma begint om 9.30 uur 
en is om ongeveer 11.30 uur afgelopen.
We hopen op een mooie ochtend en daar hebben we u en jou bij nodig. Kom dus en neem 
gerust iemand mee.
Truus, Nelly en Sandra

Vanuit de breiclub
Dinsdag 30 januari kunnen we weer actief bezig zijn door te breien of te haken in de bijzaal 
van de kerk van 15.00 tot 16.30 uur. Ook kun tu dan uw thuisgemaakte kleding inleveren. 
Vanaf 30 januari zal Arda van den Bout contactpersoon zijn van de breiclub.
Iedere van harte welkom.
Arda en Marga

Activiteitenagenda
Vrijdag 26 januari
15.30 uur Weeksluiting De Lange Wei:

Ds. W.J. Karels
18.30-20.00 uur Christelijke bibliotheek
19.00-21.00 uur Meisjesvereniging
19.45 uur Jeugdvereniging

Zaterdag 27 januari
19.00 uur Uurtje zingen kerk, school & gezin
20.00 uur Open Honk avond

Zondag 28 januari
14.00 uur Zondagsschool
14.00 uur Jongensvereniging



19.45 uur Tussenclub

Maandag 29 januari
18.45-19.30 uur Catechese 12-jarigen
19.45-20.30 uur Catechese 17 jaar en ouder
20.30 uur Belijdeniscatechisatie

Dinsdag 30 januari
15.00-16.30 uur Breiclub
18.45-19.30 uur Catechese 13/14-jarigen
19.45-20.30 uur Catechese 15/16-jarigen
20.00 uur Studiekring

Woensdag 31 januari
19.30 uur Kerktelefoonuitzending 

Verzoekplaten aan te vragen bij Mieke van den Bout, tel. 61 14 30

Donderdag 1 februari
19.45 uur Kerkenraad

Vrijdag 2 februari
15.30 uur Weeksluiting De Lange Wei: 

Dhr. J. Huisman
18.30-20.00 uur Christelijke bibliotheek
19.00 uur Maandopening Judith Leysterhof:

Bert en Nelly Breedveld
19.00-20.00 uur Verkoop collectebonnen in de bijzaal van de kerk 
19.00-21.00 uur Meisjesvereniging
20.00 uur Ontmoetingskring, Schokker 24


