
BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 25 februari
09.30 uur  ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht
18.00 uur ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen

Collecten
1. kerkrentmeesterlijk beheer
2. plaatselijk jeugdwerk
Kerkjes bij de uitgang: plaatselijke diaconie

Kinderoppas
Janette Egas, Aafke Ouwerkerk, Nienke de Groot

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

Zondag 4 maart
09.30 uur  ds. J.C. Breugem, Sommelsdijk – beroepen predikant

voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur ds. W. Arkeraats, Hardinxveld-Giessendam

Collecten
1. kerkrentmeesterlijk beheer
2. orgel
Kerkjes bij de uitgang: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas
Renske Egas, Marijke Vogel, Rianne Terlouw

Kerkauto
beide diensten: 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
Beroepingswerk
Vanuit de gemeente zijn er geen bezwaren ingebracht tegen de gevolgde procedure waardoor 
het beroep op ds. J.C. Breugem vandaag, vrijdag 23 februari, ingaat. Op zondagmorgen 4 
maart zal ds. Breugem in ons midden voorgaan tijdens een eredienst waarin we ons 
voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. We zien uit naar een gezegende dienst 
waarin er onder het woord van de Heere verbondenheid met elkaar ervaren wordt. Op dinsdag 



13 maart zal er een verdere kennismaking met de gemeente zijn. Wilt u dit beroep meenemen 
in uw persoonlijke gebed? Op het gebed mogen we grote dingen verwachten. 
Tijdens de kerkdienst die door een delegatie van de kerkenraad werd bezocht in Sommelsdijk 
stonden deze woorden centraal: God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de 
gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Maar ik roep u ertoe op, broeders, 
door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en 
dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken 
en één van gevoelen (1 Korinthe 1: 9,10). 

Even voorstellen…
Wij, familie Breugem, vormen een hecht en dynamisch gezin met 
kinderen in de leeftijd van 17 jaar tot en met 9 maanden. We 
wonen met z’n tienen in de pastorie van Sommelsdijk, onze 
tweede gemeente. Daarvoor hebben we zo’n vijf jaar in 
Goudswaard gewoond. Een kleine, maar levende gemeente in de 
Hoekse Waard. 
Mijn vrouw is de spil van ons gezinsleven. Daarvoor is zij enige 
tijd als ergotherapeut werkzaam geweest. Ik ben op latere leeftijd 
mijn roeping tot predikant gevolgd. Daarvoor was ik adviseur en 
projectleider bij het Ingenieursbureau van Gemeentewerken 
Rotterdam. 
Het is de tweede keer dat ik in Boven-Hardinxveld wordt voorgesteld. Tijdens mijn studie 
Theologie ben ik namelijk in 2004/2005 in uw gemeente pastoraal medewerker geweest. 
Tegelijk was ik ook ouderling in Delft.
Als predikant weet ik mij dienaar van God. Hij heeft mij allereerst geroepen om Zijn 
Evangelie te verkondigen. Wezenlijk in alle gemeentewerk. Om zo goed mogelijk onder 
woorden te brengen wat de HEERE nu en hier gezegd wil hebben probeer ik de Bijbel 
biddend en luisterend grondig te onderzoeken.
We willen als predikantsechtpaar midden in het gemeenteleven én midden in de samenleving 
staan om met elkaar te kunnen meeleven.
We zien uit naar kennismaking met u en jullie en zoeken biddend naar de leiding van de 
Heere om Zijn weg te zien.

Fam. Ds. J.C. Breugem
Koninginnelaan 24
3245XL Sommelsdijk 
jcbreugem@solcon.nl

Voorbereiding Heilig Avondmaal
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 11 maart wordt er Censura 
Morum gehouden op maandag 5 maart in de consistorie van de kerk om 19.00 uur.

Tijdens de voorbereidingsweek is er opnieuw een moment van bezinning op donderdag 9 
maart om 19.30 uur in de kerk. We roepen een ieder, zowel hen die wel als niet deelnemen 
aan de viering, op om deze avond aanwezig te zijn. Er zal een gedeelte uit het 
Avondmaalsformulier behandeld worden. 



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 weken hun verjaardag te vieren. 
23 februari: dhr. G. van Houwelingen, Nassaustraat 30, 3372 EE, 83 jaar
24 februari: mevr. H. Treffers-van Hoornaar, Prinses Marijkestraat 24, 3372 CP, 77 jaar
24 februari: mevr. A.C. Prins-Zondervan, Rembrandthof 85/141, 3372 XV, 88 jaar
25 februari: dhr. J.H. Vogel, Kromme Gat 8, 3372 DH, 79 jaar
28 februari: dhr. P. Versloot, Rivierdijk 164, 3372 BL, 82 jaar
1 maart: mevr. A. Both-Baggerman, Paulus Potterstraat 3, 3372 XK, 84 jaar
2 maart: mevr. D. Vogel-Loeve, Tiendweg 16, 3372 AJ, 80 jaar
5 maart: mevr. A.M. Egas-van der Wiel, Kon. Wilhelminalaan 97, 3372 AB, 80 jaar
6 maart: mevr. A. van Veen-Bakker, Rembrandthof 40, 3372 XS, 80 jaar
We wensen u een fijne verjaardag toe en Gods nabijheid voor iedere dag in uw nieuwe 
levensjaar. Voor u allen een bemoediging met een couplet uit het lied ‘op bergen en in dalen’.
Zijn trouwe vaderogen
zien alles van nabij;
Wie steunt op Zijn vermogen,
beschermt en zegent Hij.
Hij hoort de jonge raven,
bekleedt met gras het dal;
Hij geeft alom Zijn gaven,
Hij draagt het gans heelal.

Zieken
De heer E. Klop, Prinses Marijkestraat 1-E, 3372 CN, werd ontslagen uit het Amphia 
ziekenhuis te Breda. Na de operatie die hij moest ondergaan zal thuis nog een lange weg van 
herstel moeten volgen. We wensen u en uw gezin daarbij Gods ondersteuning toe.
Petra Groeneveld-Romijn, Kon. Wilhelminalaan 9, 3372 AA, moest in het Beatrixziekenhuis 
te Gorinchem opnieuw een operatie ondergaan. Petra heeft door artrose veel pijn. We bidden 
dat deze operatie aan haar enkel de pijn enigszins zal verlichten en wensen je in deze zware 
weg de troost en de nabijheid van de Heere toe. Daarbij denken we ook aan allen die met zorg 
en liefde om je heen staan. 
Liesbeth Tromp-Romijn, Kon. Wilhelminalaan 50, 3372 AD, moest een operatie ondergaan in 
het Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht. We bidden dat de operatie het gewenste effect 
heeft. 
Mevr. P.J.C. den Dikken-van Wijngaarden, Vermeerstraat 10, 3372 XR, ondergaat vrijdag 23 
februari in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem een heupoperatie. We bidden om een 
voorspoedige revalidatie en Gods troost en nabijheid voor iedere dag.
Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen, de HEERE heeft mij verhoord en in de 
ruimte gezet… De HEERE is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest 
(Psalm 118:5, 14).

 



Heilige Doop
Afgelopen zondagmorgen werd de Heilige Doop bediend aan de 3 jongste kinderen van de 
gemeente:
Mirthe Nelly Breedveld
Jesse Kloosterman
Neeltje Cornelia Adriana Ritmeester
Voorganger in deze dienst was ds. J. Blom uit Ridderkerk. In de preek stonden woorden 
centraal uit Johannes 1:29b. ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’ 
Nadat Johannes zijn hoorders had opgeroepen om zich te bekeren omdat het Koninkrijk van 
God nabij gekomen was, wijst hij heen naar Jezus, het Lam van God. Hij is gekomen om te 
bevrijden van het oordeel. De straf op onze zonden is op Hem neergekomen. Onder het kruis 
waar het Lam sterft staat als het ware het doopvont. Door op Hem te zien zijn we gered. De 
doop is het zegel op Zijn belofte, wie tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen. 
 't Scheepje onder Jezus' hoede,
met de kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing
allen die in nood zijn op.
Al slaat de zee ook hol en hoog
en zweept de storm ons voort,
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord,
en 't veilig strand voor oog.

Van zondag tot zondag
Afgelopen zondagavond was ds. J. Hoek in ons midden. Hij bediende het woord uit Mattheüs 
23:37-39. Dit gedeelte bevat afscheidswoorden van Jezus, vol ernst en liefde. De preek was 
onderverdeeld in 3 punten: hoe Zijn liefde schittert, hoe Zijn liefde wordt afgewezen en hoe 
Zijn liefde overwint. 

De komende zondagen staan de deuren van de kerk weer voor u open. We ontmoeten bekende 
gastvoorgangers. Zij brengen ons het woord van God dat telkens weer nieuw blijkt te zijn. We 
bidden dat het verkondigde Evangelie in deze weken voorafgaand aan Goede Vrijdag en 
Pasen in ons midden veel vrucht zal dragen. ‘Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet 
vroegen, Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten. Tegen het volk dat Mijn Naam niet 
aanriep heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik’ (Jesaja 65:1).

Bij de voorbereiding
Denk er eens aan wie er aan tafel zaten. Ik laat Judas even buiten beschouwing, maar Petrus 
zou zijn Heere verloochenen, Jakobus en Johannes hadden vuur van de hemel gevraagd om de 
Samaritanen te verteren. Thomas zou in groot ongeloof vervallen. Ze waren allemaal 
eergevoelig en wilden stuk voor stuk de meeste zijn in het Koninkrijk van God. Ze waren 
allemaal vergeetachtig en vonden de dood van Jezus vreemd en overbodig. Ze spraken rustig 
hun Zaligmaker tegen. Ze waren bang in de storm hoewel Jezus aan boord was. Ze konden de 
maanzieke jongen niet genezen vanwege hun ongeloof. Ze wilden elkaars voeten niet wassen. 
Ze zouden bij de gevangenneming van Jezus vluchten… 
Al met al was en bleef het een wonder dat Jezus nog met deze mannen contact had, dat Hij 
samen met hen aan een tafel wilde zitten, met hen wilde eten en dan ook nog Zijn leven voor 
hen wilde geven en Zijn liefde aan hen wilde laten zien. Er zijn geen woorden voor deze 
liefde. Het is onuitsprekelijke en heerlijke liefde. Laten Gods kinderen dat maar indrinken, 



laten we aan tafel maar genieten van deze bewijzen van Zijn hartelijke liefde voor ons. Zo 
heeft de Heere het graag. 

Ds. P. van Ruitenburg, Avondmaal houden

Tenslotte
Gaan voor Go(u)d!? 
‘Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd, afleggen alle last 
en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen 
die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van 
het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis 
verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God 
(Hebreeën 12: 1,2)’. 

Allen die de komende week voorjaarsvakantie hebben wensen we een fijne week toe. Namens 
de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen.

J.P. Ritmeester

Catechese
Beste catechisanten, hieronder een overzicht van de catechesemomenten die voor dit seizoen 
nog gepland staan:
26/27 februari: geen catechese in verband met de voorjaarsvakantie 
5/6 maart: catechese 
12/13 maart: geen catechese in verband met biddag
19/20 maart: geen catechese in verband met studie Dhr. Wiersma
26/27 maart: catechese

Hartelijke groet, Wim Wiersma

Kopij kerkbode
We vragen u de kopij voor de kerkbode van vrijdag 9 maart, een uitgave voor één week,  
uiterlijk zaterdag 3 maart om 12.00 uur toe te zenden via het volgende mailadres: 
kerkbodehgbh@kpnmail.nl of in de brievenbus van Schokker 20.  

Vanuit college van kerkrentmeesters
Collecten
28 januari: kerkrentmeesterlijk beheer € 666,50; Bonisa/kerk en school € 669,87; onderhoud 
gebouwen € 156,55.
4 februari: kerkrentmeesterlijk beheer € 587,20; kerkenraadswerk € 530,95; zendingswerk 
fam. Folmer € 436,05.
11 februari: kerkrentmeesterlijk beheer € 694,22; diaconie € 620,35; onderhoud gebouwen € 
173,15.

Verder ontvangen
t.b.v. kerk: ds. W.C. Meeuse 1 x € 10,00; 1 x € 20,00.

Hartelijk dank voor uw gaven.



De kerkrentmeesters.

Vanuit zendingscommissie
Op zondag 4 maart worden uw gaven weer gevraagd voor het 
werk van Willem en Joanne Folmer in Congo. Naast het geven 
van onze gaven is het gebed voor dit werk heel belangrijk. De 
gebedskalender van de GZB geeft een aantal gebedspunten voor 
hun werk zodat we ons gebed concreet kunnen maken. We geven 
er 2 aan u mee:
1.In Congo ondersteunt de GZB een ziekenhuis van een lokale kerk. Willem en Joanne 
werken hier als arts. Het ziekenhuis wordt nu op grote schaal opgeknapt. Bid om wijsheid 
voor hoe de GZB het werk in Congo kan uitbreiden.
2.Willem en Joanne wonen samen met hun 2 kinderen nu bijna een jaar in het afgelegen dorp 
Itendey. Er zijn veel uitdagingen geweest. Bid om een periode van rust voor het gezin en voor 
Gods bescherming. 

Vanuit zondagsschool Jedid-Jah
Voorjaarsvakantie
In verband met de voorjaarsvakantie is er aanstaande zondag geen zondagsschool. We wensen 
jullie een fijne vakantie en hopen jullie op zondag 4 maart allemaal weer te zien.

Vanuit vrouwenvereniging Martha
Maandag 5 maart is de volgende avond waarin we bij elkaar willen komen rondom het woord 
van God. We gebruiken hiervoor Bijbelstudie 10 uit de Hervormde Vrouw, maart nr. 3. 
Boven deze studie staat ‘de aardse loopbaan beëindigd’. 
Deze Bijbelstudie wordt gelezen door mevr. M. Blom-Davelaar. Het Bijbelgedeelte zal 
gelezen worden door Gerry Klop. Na de pauze is er weer een verloting. De opbrengst van 
deze verloting is bestemd voor het werk van de GZB. We zien ernaar uit elkaar weer te 
ontmoeten. Hartelijk welkom in het kerkcentrum van 19.45 tot 21.45 uur.

Marieke en Marga

Diversen
Orgelconcert
Zaterdag 3 maart geeft Gert van Hoef een concert op het van Leeuwenorgel in de Hervormde 
kerk van Boven-Hardinxveld.
Gert van Hoef is op 17 juni 1994 geboren in Barneveld. Op 13 jarige leeftijd ontving hij zijn 
eerste orgellessen van zijn opa. Vanaf juni 2008 begon Gert te studeren bij mevrouw Daamen, 
vervolgens bij Evert van Veen en sinds september 2011 bij Herman van Vliet, die hem 
voorbereidde op zijn conservatoriumstudie.
In september 2013 begon zijn studie bij Jos van der Kooij aan het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag met hoofdvak orgel. Hij krijgt zijn orgellessen in de Westerkerk te Amsterdam. 
Als bijvak krijgt Gert pianolessen van Katy Satur. Naast zijn Conservatoriumstudie geeft Gert 
veel orgelconcerten door het gehele land. In 2015 gaf hij zijn eerste buitenlandse concerten in 
Stoke-on-Trent en London.



Zelfs vanuit het buitenland toont men belangstelling voor de jonge organist. Dit zal mede zijn 
bereikt door de vele video’s die Gert op YouTube plaatste vanaf het prille begin van zijn 
muzikale carrière.
Hij won verschillende orgelconcoursen: In januari 2009 op het Interclassicmusic 
Orgelconcours bij Johannus Orgelbouw. In augustus 2010 won hij het Feike Asma concours 
bij Johannus Orgelbouw. In 2011 werd hij tweede op hetzelfde concours.
In juni 2015 won Gert het Govert van Wijn Orgelconcours in de Grote Kerk te Maassluis.
Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is € 5,00 en kinderen jonger dan 12 jaar gratis.

Themaochtend luisteren & troosten

Activiteitenagenda
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

Zondag 25 februari
19.45 uur Tussenclub

Woensdag 28 februari
19.30 uur Kerktelefoonuitzending 

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



Vrijdag 2 maart
15.30 uur Weeksluiting De Lange Wei: 

Dhr. T.J. de Koning
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 

Zaterdag 3 maart
20.00 uur Orgelconcert Gert van Hoef

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

Maandag 5 maart
18.45-19.30 uur Catechese 12-jarigen
19.45-20.30 uur Catechese 17 jaar en ouder
20.30 uur Belijdeniscatechisatie
19:00 uur Censura Morum
19.45 uur Vrouwenvereniging ‘Martha’
20.00 uur Zendingscommissie GZB

Dinsdag 6 maart
9.30-11.30 uur Themaochtend ‘Luisteren en troosten’
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 maart
13.45-15.15 uur Kinderclub – groep 3 t/m 6
19.30 uur Kerktelefoonuitzending, verzorgd door kerkenraadslid
20.00 uur Bijbelgesprekskring

Donderdag 8 maart
19.30 uur bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal
20.30 uur moderamen kerkenraad

Vrijdag 9 maart
15.30 uur Weeksluiting De Lange Wei: 

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld
18.30-20.00 uur Christelijke bibliotheek
19.00-21.00 uur Meisjesvereniging
19.45 uur Jeugdvereniging


