
BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 18 februari
09.30 uur  ds. J. Blom, Ridderkerk – Bediening Heilige Doop
18.00 uur Prof. dr. J. Hoek, Veenendaal

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

Kinderoppas
Jolanda de Bruin, Marjon Slingerland, Guusje de Bruin

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
Beroepingswerk
Zoals afgelopen zondag is afgekondigd heeft de kerkenraad het voornemen een beroep uit te 
brengen op ds. J.C. Breugem uit Sommelsdijk. 
Wellicht herinnert u zich dat ds. Breugem in de periode 2004/2005 binnen onze gemeente 
werkzaam is geweest als pastoraal werker.
Later heeft hij de gemeente van Goudswaard als predikant mogen dienen. Vanaf 2012 is 
Sommelsdijk de 2de gemeente waar hij als predikant dienstbaar mag zijn.
Op vrijdag 23 februari zal – wanneer geen bezwaar werd ingediend tegen de gevolgde 
procedure – een afvaardiging van de kerkenraad de beroepsbrief in Sommelsdijk 
overhandigen. De datum van beslissen is dan vrijdag 16 maart. 
Op zondag 4 maart hoopt ds. Breugem in ons midden voor te gaan in de morgendienst. Op 
dinsdag 13 maart is de fam. Breugem uitgenodigd om de gemeente te bezoeken en is er een 
kennismakingsavond in het kerkcentrum. In een volgend kerkblad hopen wij u en jullie verder 
te informeren. 
Wij willen u en jullie oproepen om dit voorgenomen beroep en de familie Breugem in uw 
voorbede te gedenken. 

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).

Vanuit de Gemeente



Jarigen 75+
De volgende gemeenteleden hopen in de komende week hun verjaardag te vieren. 
21 februari: mevr. W.H. Redelijkheid-Schild, Jul. van Stolbergstraat 57, 3372 CH, 78 jaar
22 februari: mevr. M. de Haas-de Ruiter, Pedaja/Claversweer 1, 3371 CR, 87 jaar
23 februari: dhr. M. Versluis, Frans Halsstraat 27, 3372 XC, 78 jaar
Wij feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u Gods zegen toe voor het nieuwe 
levensjaar, samen met uw geliefden. U viert uw verjaardag in verschillende omstandigheden 
van verdriet, gemis, blijdschap en vreugde. Maar voor u allen dezelfde woorden uit Psalm 67 
vers 2: God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten.

Zieken
De heer E. Klop, Prinses Marijkestraat 1-E, 3372 CN, verblijft nog in het Amphia ziekenhuis 
te Breda. Na de hartoperatie kreeg hij te maken met diverse complicaties waardoor hij op de 
IC verpleegd moest worden. Spannende dagen voor hem en degenen die op deze kritieke 
momenten rondom hem staan. Op het moment van schrijven is de situatie stabiel. We bidden 
om Gods merkbare aanwezigheid in deze periode en voor de tijd die komt.
Liesbeth Tromp-Romijn, Kon. Wilhelminalaan 50, 3372 AD, moet op donderdag 22 februari 
een operatie ondergaan in <…> i.v.m. een nekhernia. We bidden om Gods bescherming 
tijdens de operatie en voor daarna om een voorspoedig herstel. Samen met je gezin veel 
sterkte in deze tijd toegewenst. 
Naast bovengenoemde zieken zijn er meer gemeenteleden die een lange weg van ziekte en 
zorgen gaan. We bevelen u allen aan in de hoede van de Heere. Vertrouw uw weg aan de 
HEERE toe en vertrouw op Hem: Hij zal het doen (Psalmen 37:5).

25 jaar getrouwd
Op maandag 19 februari is het 25 jaar geleden dat Gert Jan en Marleen Vlot-van der Aa, 
Rivierdijk 361, 3372 BS, in het huwelijk traden. We feliciteren jullie van harte met deze 
bijzondere dag. In 1993 bevestigde ds. C. van Schoonhoven jullie huwelijk met deze woorden 
uit Kolossenzen 3:15: En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt 
in één lichaam; en wees dankbaar. Samen met jullie kinderen mogen jullie dankbaar 
achterom zien voor alle zegeningen die Hij gegeven heeft in deze jaren. Voor de toekomst 
wensen we jullie in alles de zegen van de Heere toe. Weest in geen ding bezorgd, maar laat 
uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en 
de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in 
Christus Jezus (Filippenzen 4: 6,7).

 
Van zondag tot zondag
Op de eerste lijdenszondag bediende ds. P. van der Kraan het woord uit Johannes 12: 20-26, 
waarin gesproken wordt over het stervende tarwegraan. Als aandachtspunten bij de preek 
hoorden we over een vluchtweg?, een hoofdweg en de onderste weg. 
Hij, Jezus, is de weg van het lijden gegaan. De onderste weg, de weg van het sterven. De weg 
die wij niet willen gaan. Het evangelie bevat een vreemde boodschap. Een boodschap die ook 
haaks staat op onze zondige verlangens en ons eigen ik. De Heilige Geest is een leven lang 
bezig om ons van wegloper tot volgeling te maken en van weigeraar een dienaar. Zo gaan wij 
met Hem de onderste weg, de weg van het dienen. Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen 
en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem 
eren (Johannes 12:26).



In de avonddienst vervolgde ds. J.C. Klein de lezing uit de Galatenbrief. Uitgangspunt voor 
de preek was hoofdstuk 5: 13-26. Centraal thema in dit gedeelte is de strijd tussen vlees en 
Geest, de tegenstelling tussen de werken van het vlees en de vruchten van de Geest. De 
vruchten van de Geest groeien daar waar ze gevoed worden. Daarvoor wordt het Woord en de 
verkondiging ervan gebruikt. Waarmee laten wij ons voeden? Maar wie van Christus zijn, 
hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, 
laten wij dan ook door de Geest wandelen (Galaten 5: 24, 25).

Aanstaande zondag zijn ds. J. Blom en dr. J. Hoek onze voorgangers. Laten wij vol 
verwachting onze plaats in de kerk innemen en bidden om een rijk gezegende zondag. 

Heilige Doop
Aanstaande zondagmorgen zal de doop worden bediend aan drie kinderen van de gemeente. 
Mirthe, dochter van Bart en Jannie Breedveld-Neels, Prinses Beatrixstraat 34, 3372 EK,
Jesse, zoon van Pieter en Angela Kloosterman-Verschoor, Rembrandstraat 27, 3372 XM,
Nienke, dochter van Jaap en Marieke Ritmeester-van Eekelen, Schokker 20, 3372 VK.
We zien uit naar een gezegende dienst waarin Gods verbond in het midden van de gemeente, 
zichtbaar en hoorbaar, bevestigd wordt. 
Heere Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U,
wil Uw zegen ons verlenen,
waar de roepstem wordt vernomen:
Laat de kinderen tot Mij komen.

Al het onze is U gewijd,
’t liefste wat Ge ons toevertrouwde
wordt als offer U bereid,
Gij alleen kunt het behouden.
Schrijf de naam door ons gegeven
in het levensboek ten leven.

 
Tenslotte
Gaan voor Go(u)d! Deze weken wordt gestreden voor de hoogste plaatsen. Sporters hebben 
jarenlang alles opzij gezet voor dat ene doel, een gouden medaille, en daarmee ‘eeuwige’ 
roem. Op de tribunes en over de hele wereld wordt vurig meegeleefd. 
De schrijver van de brief aan de Hebreeën gebruikt het beeld van de sporter om ons aan te 
sporen. U en jullie moeten de eerste verzen van hoofdstuk 12 maar eens lezen. Wat staat u en 
jou in de weg om de wedloop met volharding te lopen? Op Wie heeft u het oog gericht om te 
komen tot dat ene doel?

Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen.
J.P. Ritmeester

Kopij kerkbode



We vragen u de kopij voor de kerkbode van vrijdag 23 februari, een uitgave voor twee weken,  
uiterlijk zaterdag 17 februari om 12.00 uur toe te zenden via het volgende mailadres: 
kerkbodehgbh@kpnmail.nl of in de brievenbus van Schokker 20.  

Vanuit de Bijbelgesprekskring
In de achterliggende maanden hebben we 7 keer met elkaar nagedacht over de inhoud en 
impact van de navolging van Jezus. Het waren waardevolle avonden waarin we open en 
kwetsbaar dingen met elkaar mochten delen m.b.t. het thema. In Zijn spoor gaan is nog niet zo 
makkelijk. We lopen daarin tegen onszelf op, we ervaren onze zwakte en beperking en er is 
sprake van voortdurende geestelijke strijd. Toch is het mogelijk om ook vandaag een discipel 
van Jezus te zijn. Jezus gaat voorop. In de overgave aan Hem en in de kracht van Gods Geest 
leren we in Zijn spoor te gaan. We leren onze weg te gaan in waarheid en genade. Dat is het 
nieuwe leven van het Koninkrijk. Dat nieuwe leven is beslist de moeite waard. Levend van 
Zijn genade mogen we overvloeiend veel ontvangen om er ook weer van uit te delen. 

Op 7 maart sluiten we de gespreksavonden af met hoofdstuk 7 uit het boekje 'In Zijn spoor' 
van ds. H.J. van der Veen. In april komen we nog een keer bij elkaar voor een afsluitende 
avond in een meer informele setting. Die datum moet nog worden gepland. 
Hartelijke groet, Wim Wiersma

Vanuit de Bijbelstudiekring
Met de studiekring zijn we dit seizoen bezig om met elkaar het boek Daniel te onderzoeken en 
bespreken. We doen dit onder de deskundige leiding van Ds. Meeuse. De eerste 6 
hoofdstukken hebben we inmiddels gehad en zo zijn we nu toegekomen aan het 2e gedeelte 
van dit Bijbelboek. 
Op dinsdag 20 februari om 20.00 uur willen we als kring weer bij elkaar komen en we 
nodigen een ieder hartelijk uit om gezamenlijk een gedeelte vanuit het woord te onderzoeken. 

Vanuit de Open Morgen
“Uit één stuk” is de titel van hoofdstuk vier van het boek “Ontluiken” 
van Edith Schouten. Het gaat over de omgang met God, de omgang met 
jezelf en de omgang met de ander. Ruimte voor God, jezelf en de ander 
geeft inhoud in je leven en hebben met elkaar te maken. Welke dimensie 
zou jij graag meer willen ontwikkelen? 
Op 20 februari om 9.15 uur ben je welkom in het kerkcentrum en praten 
we hier naar aanleiding van 1 Timotheüs 5 over door. Van harte 
welkom,
Truus, Nelly en Sandra

Vanuit vrouwenvereniging Martha
Maandag 19 februari willen we verder gaan met Bijbelstudie nr. 9 uit de Hervormde Vrouw 
(februari, nr. 2), waar boven staat: ‘Twijfel en aanvechting’. ‘Een anticlimax, een koude 
douche. Wie kent niet een ontnuchterende ervaring die tegen alles in gaat? Zo ook de 
Zaligmaker: nadat Hij de jongeman in Naïn uit de doden heeft opgewekt, krijgt Hij een vraag 
van Johannes de Doper: Bent U het echt of moet de echte Messias nog komen?’



Deze Bijbelstudie zal worden gelezen door mevr. A. Groeneveld-van Masbergen. Het 
Bijbelgedeelte zal worden gelezen door Janneke Klop. Mariëtte Verschoor verzorgt deze 
avond de vrije bijdrage. We zien ernaar uit elkaar weer te ontmoeten rondom een open bijbel. 
Hartelijk welkom in het kerkcentrum van 19.45 tot 21.45 uur.

Marieke en Marga

Vanuit de breiclub
Dinsdag 20 februari bent u weer van harte welkom in de bijzaal van de kerk.
Van 15.00 tot 16.30 uur  staat de koffie/thee klaar en kunt u gezellig breien, haken of een 
praatje te maken.
Het is ook mogelijk om de thuisgemaakte spullen in te leveren.
Heeft u nog restjes thuis liggen of wol/ katoen waar u niets mee doet: wij zijn er blij mee!
Iedereen hartelijk welkom. 

Diversen
Oefenen bovenstem
Morgenavond, zaterdag 17 februari, 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 mensen de gewone stem mee komen zingen. Ook al bent u nog nooit 
geweest, u bent 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 16 februari
15.30 uur Weeksluiting De Lange Wei:

Ds. B. C. Haverkamp
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

Zaterdag 17 februari
19.30 uur Oefenen bovenstem

Zondag 18 februari
14.00 uur Zondagsschool
14.00 uur Jongensvereniging
19.45 uur Jeugdvereniging
19.45 uur Ontmoetingskring, Kerkcentrum

Maandag 19 februari
18.45-19.30 uur Catechese 12-jarigen
19.45-20.30 uur Catechese 17 jaar en ouder
20.30 uur Belijdeniscatechisatie
19.45 uur Vrouwenvereniging ‘Martha’
20.00 uur Evangelisatiecommissie



Dinsdag 20 februari
9.15-11.30 uur Open Morgen
15.00-16.30 uur Breiclub
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
20.00 uur Studiekring

Woensdag 21 februari
13.45-15.15 uur Kinderclub – groep 3 t/m 6
19.30 uur Kerktelefoonuitzending, verzorgd door kerkenraadslid

Donderdag 22 februari
19.45 uur Kerkenraad

Vrijdag 23 februari
15.30 uur Weeksluiting De Lange Wei: 

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


