
BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 4 februari
09.30 uur  ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht
18.00 uur ds. E. van der Poel, Schoonrewoerd

Collecten
1. kerkrentmeesterlijk beheer
2. kerkenraadswerk
Kerkjes bij de uitgang: zendingswerk Fam. Folmer, Congo

Kinderoppas
Marlies van den Bout, Marije Leeuwestein, Nelleke Sterrenburg

Kerkauto
beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 618137

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
Doopzitting
De eerstvolgende doopdienst wordt gehouden op zondagmorgen 18 februari 2018. Ouders die 
hun kind ten doop willen houden worden uitgenodigd voor de doopzitting. De doopzitting 
wordt gehouden in de consistorie op dinsdag 13 februari om 20.00 uur. Opgave voor de 
doopzitting kan – per mail – tot 9 februari via de scriba, ouderling J. van den Bout.

Vanuit de Gemeente
Jarigen 75+
De volgende gemeenteleden hopen in de komende week hun verjaardag te vieren. 
3 februari: mevr. J.A. de Jong, Albert Cuypstraat 16, 3372 XA, 81 jaar
6 februari: mevr. A. Vonk-Both, Rembrandthof 85/101, 3372 XV, 95 jaar
7 februari: mevr. M. van Andel-Rikkers, Rivierdijk 14, 3372 BE, 94 jaar
7 februari: mevr. G. van Houwelingen-Hoekwater, Pr. Irenestraat 20, 3372 CM, 88 jaar
9 februari: mevr. M. Verveer-van den Herik, Hobbemastraat 2, 3372 XG, 83 jaar
Wij feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u Gods zegen toe voor het nieuwe 
levensjaar, samen met uw geliefden. Wat zal Ik de HEERE vergelden voor al Zijn weldaden, 
die Hij mij bewees? Ik zal U een offer van dankzegging brengen en de Naam van de HEERE 
aanroepen (Psalm 116: 12, 17).

Zieken
De heer C. Sterrenburg, Rembrandstraat 42, 3372 XN, werd donderdag 25 januari opgenomen 
in het Beatrixziekenhuis in verband met wondroos. We hopen dat de gestarte behandeling het 
gewenste effect zal hebben. Samen met uw vrouw de nabijheid van de Heere toegewenst. 



De heer C. de Jong, Rembrandthof 53, 3372 XS, verblijft na de heupoperatie nog in het Sint 
Antonius ziekenhuis, locatie Leidsche Rijn. We danken de Heere dat Hij u door de operatie 
heen geholpen heeft en wensen u veel sterkte toe in deze weg, samen met allen die om u heen 
staan.
Verder wensen wij allen die thuis ziek zijn of een traject van onderzoeken en behandelingen 
ondergaan de ondersteuning van de Heere toe. 
Achter in de meeste kerkbijbels staan een aantal formuliergebeden, waaronder een gebed voor 
zieke en aangevochten mensen. Enkele zinnen uit dat gebed: ‘Maar, Heere, Gij weet, dat wij 
Uw volk, en Gij onze God zijt; wij hebben tot niemand de toevlucht, dan alleen tot Uw 
barmhartigheid, die Gij nooit iemand geweigerd hebt, die zich tot U bekeert heeft… Laat ons 
door geen ding van Uw liefde gescheiden worden, maar trek ons dagelijks meer en meer tot 
U….’

Kopij kerkbode
We vragen u de kopij voor de kerkbode van vrijdag 9 februari, een uitgave voor één week,  
uiterlijk zaterdag 3 februari 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 werd de themaweek van kerk, school en gezin afgesloten. Ds. P. 
Veerman preekte over Psalm 134:1. ‘Kom, loof de HEERE, alle dienaren van de HEERE, u 
die nacht aan nacht in het huis van de HEERE staat.’ Treffend dat ds. Veerman deze Psalm 
als uitgangspunt voor de preek nam. Een psalm die ook gezongen werd toen de meesten van 
ons voor de eerste keer in de kerk kwamen. Ook een psalm die gezongen wordt bij andere 
mijlpalen in het leven. Tijdens de preek werd stilgestaan bij 4 kernwoorden in deze psalm: 
Dienen, loven, opheffen van de handen en zegenen. Een oproep om Hem te dienen en te 
loven. De preek werd afgesloten met deze vraag: Leeft u, leef jij met deze God? Heeft u 
geleerd om Zijn Naam te loven, een dienaar van Hem te zijn, om te leven van Zijn zegen? 
Alleen Zijn zegen maakt rijk. Kom dan en zing van Hem. Hij is het waard om geprezen te 
worden. Door de ouderen, maar ook door de kinderen. 

In de avonddienst bediende ds. H. Roseboom het woord uit Lukas 9: 61 en 62. ‘Weer een 
ander zei: Heere, ik zal U volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in 
mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar 
wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.’ Thema van deze preek: ‘Met 
Jezus de toekomst in’. Aandachtspunten in de preek waren: 1. Een voorwaardelijke belofte 
wordt afgelegd. 2. Een onvoorwaardelijke overgave wordt gevraagd. 3. Een voortdurende 
concentratie is vereist. 

Aanstaande zondag zullen voor ons voorgaan ds. C.J. van der Plas en ds. E. van der Poel. Met 
beide voorgangers een gezegende zondag toegewenst. Laten we, met de verwachting dat de 
HEERE Zelf tot ons spreken zal, onze plaats in de kerk of bij de kerkradio/internet innemen.



Geef voor je kerk
Ik wou dat de kerk weer de kandelaar was
die het licht van Gods heiligheid droeg.
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas
en God om vergiffenis vroeg.

Ik wou dat de kerk weer het vuurbaken was
dat ieder de weg wees naar huis.
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas
en 't licht wierp op Golgotha's kruis.

Ik wou dat de kerk weer de vissersvloot was
die mensen wou vangen voor God.
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas
en deed naar Gods grote gebod.

Ik wou dat de kerk weer de koningsstad was
heel hoog op de bergen gebouwd.
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas
en 't Woord bracht door God haar betrouwd.

Ik wou dat de kerk 't licht der wereld nog was.
Zo helder, zo vrolijk en blij.
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas.
De kerk?...... Maar de kerk dat zijn WIJ.

E. IJskes-Kooger

Nieuwjaarsgroet
Onderstaand een nieuwjaarsgroet van Willem en Joanne Folmer met hun kinderen Lukas en 
Annelie. Mede namens ons verrichten zij in Congo hun werk in soms moeilijke 
omstandigheden. Aanstaande zondag mogen wij onze gaven voor hun werk geven. Gaven die 
we ondersteunen met onze gebeden zodat zij op hun plaats tot zegen kunnen zijn. 



Op de website van de GZB verschijnt met enige regelmaat een blog waarin Willem en Joanne 
schrijven over hun werkzaamheden in Congo.

Tenslotte
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen. 

J.P. Ritmeester

Vanuit de kerkrentmeesters
Collecteopbrengsten
1 januari: kerkrentmeesterlijk beheer € 207,42; Kerkcentrum € 164,10; kerkjes plaatselijke 
diaconie € 65,45.
7 januari: kerkrentmeesterlijk beheer € 583,19; plaatselijk jeugdwerk € 581,32; kerkjes 
zendingswerk
14 januari: kerkrentmeesterlijk beheer € 694,14; diaconie € 665,90; kerkjes onderhoud € 
158,35.
21 januari: kerkrentmeesterlijk beheer € 643,40; werelddiaconaat € 773,34; kerkjes onderhoud 
€ 175,36.

Verder ontvangen
t.b.v. kerk: ds. C.J. van der Plas 1 x € 25,00, 3 x € 20; ds. W.C. Meeuse € 20,00; E. Heikoop € 
10,00; J.J.W. Meerkerk € 50,00.
t.b.v. stichting de Ark: ds. C.J. van der Plas € 10,00.
t.b.v. diaconie: E.A. Wolsheimer € 20,00.
t.b.v. GZB: E.A. Wolsheimer € 15,00.
t.b.v. zendingswerk fam. Folmer: E. Heikoop € 10,00. 

Hartelijk dank voor uw gaven.
De kerkrentmeesters.

Vanuit vrouwenvereniging Martha
Maandag 5 februari willen we verder gaan met Bijbelstudie nr. 8 uit de Hervormde Vrouw 
(januari, nr. 1), waar boven staat: ‘Vriend van de Bruidegom’. Deze zal worden gelezen door 
mevr. Klop-Ritmeester. Het Bijbelgedeelte zal worden gelezen door Arda van den Bout. 
Laten we de vragen die erbij staan thuis goed voorbereiden zodat we met elkaar weer tot 
opbouwende gesprekken mogen komen. Misschien is er iemand die vraag 6 leuk vind om te 
doen? Ook houden we deze avond de 61ste jaarvergadering. Allen van harte welkom in het 
Kerkcentrum van 19.45 tot 21.45 uur.

Marieke en Marga

Vanuit de Open Morgen
VIER HET VERSCHIL - samen staan we sterker!
Dinsdag 6 februari staan we stil bij 1 Korinthe 12, het bekende we-hebben-als-christenen-
elkaar-nodig-gedeelte. God heeft er Zijn wijze bedoeling mee dat we elkaar binnen de 
christelijke gemeente nodig hebben en aanvullen. Levend vanuit deze gedachte kom je tot de 
nederige erkenning: Ik kan het niet alleen. Mooier nog: ik hóef het niet alleen. Dit en meer in 
de Bijbelstudie uit “Prachtvrouwen”.                                                                                                                    



Reden genoeg om elkaar op te zoeken! Kom je ook? Om 9.15 uur staat er koffie, thee en 
limonade klaar met wat lekkers.
Nelly, Truus & Sandra

Activiteitenagenda
Vrijdag 2 februari
15.30 uur Weeksluiting De Lange Wei:

Dhr. J. Huisman
19.00 uur Maandopening Judith Leysterhof:

Bert en Nelly Breedveld
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
20.00 uur Ontmoetingskring

Zondag 4 februari
14.00 uur Zondagsschool
14.00 uur Jongensvereniging
19.45 uur Jeugdvereniging

Maandag 5 februari
18.45-19.30 uur Catechese 12-jarigen
19.45-20.30 uur Catechese 17 jaar en ouder
19.45 uur Vrouwenvereniging ‘Martha’
20.30 uur Belijdeniscatechisatie

Dinsdag 6 februari
9.15-11.30 uur Open Morgen
18.45-20.15 uur Kinderclub – groep 7&8
18.45-19.30 uur Catechese 13/14-jarigen
19.45-20.30 uur Catechese 15/16-jarigen

Woensdag 7 februari
13.45-15.15 uur Kinderclub – groep 3 t/m 6
19.30 uur Kerktelefoonuitzending, verzorgd door kerkenraadslid

Donderdag 8 februari
19.45 uur Moderamen

Vrijdag 9 februari
15.30 uur Weeksluiting De Lange Wei: 

Ds. P. de Vries
18.30-20.00 uur Christelijke bibliotheek
19.00-21.00 uur Meisjesvereniging
19.45 uur Jeugdvereniging

Diversen
Orgelconcert



Bastiaan Stolk geeft 10 februari een concert op het Van Leeuwen orgel in de Hervormde kerk 
te Boven-Hardinxveld.  Bastiaan is vaste bespeler van het prachtige Vierdag-orgel in de Oude 
Kerk te Veenendaal. Twee jaar geleden won hij de EO-wedstrijd ”Beste organist van 
Nederland”. Dat bleef niet onopgemerkt. Bastiaan Stolk geeft meer concerten en begeleidt 
vaker koren dan voorheen. Muziek maken is zijn lust en zijn leven. Dat enthousiasme brengt 
hij graag over. Hij speelt werken van K.J.Mulder, J.S.Bach, Th.Dubois, F.Borowski, J.Rutter, 
L.Boëllmann en een improvisatie op verzoek. Na het concert is er koffie/thee. Aanvang 20.00 
uur. Toegang is €5,00, voor kinderen onder de 12 jaar gratis.


