
BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 11 maart
09.30 uur  ds. J.W. Hooydonk, Kockengen – bediening Heilig Avondmaal
18.00 uur ds. H.J.P. de Pater, Vreeswijk – nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten
1. kerkrentmeesterlijk beheer
2. diaconie – Stichting Hulp Oost-Europa
Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Corine Faasse, Marlene Groeneveld, Laura Verschoor

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

Woensdag 14 maart
09.30 uur  ds. J. Belder, Harskamp
19.30 uur ds. J.J. ten Brinke, Stolwijk

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

Kinderoppas
Sjanine Groeneveld, Martine Wolsheimer

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
Kennismaking ds. Breugem
Dinsdag 13 maart zullen ds. en mevrouw Breugem een bezoek brengen aan onze gemeente. ’s 
Middags krijgen zij een rondleiding door de gemeente. ’s Avonds is er een 
kennismakingsavond in het Kerkcentrum. Na de opening door ds. W.C. Meeuse zal de 
beroepen predikant zich aan u en jullie voorstellen en is er ruimschoots de gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten. De aanvang van deze avond is om 19.45 uur en zal om ca. 21.00 uur 
afgesloten worden. Wij hopen op uw en jullie betrokkenheid en zien uit naar een gezegende 
ontmoeting. 



Beslissing beroep
Uiterlijk vrijdag 16 maart zal ds. J.C. Breugem zijn beslissing nemen over het beroep dat hij 
uit onze gemeente heeft ontvangen. Ons gebed is dat de Heere helderheid geeft over de weg 
die Hij met de familie Breugem, maar ook met de gemeenten Sommelsdijk en Boven-
Hardinxveld wil gaan. 
Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft!
Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft.
Leeft u deze dagen biddend mee? Een blijk van meeleven kunt u sturen naar:
Fam. Ds. J.C. Breugem
Koninginnelaan 24
3425 XL  Sommelsdijk
jcbreugem@solcon.nl

Gebedsuur
Op donderdag 22 maart zal er om 19.30 uur een gebedsuur worden gehouden in het 
Kerkcentrum. Een hartelijke oproep om hier tijd voor te reserveren in uw agenda. Het is goed 
om gezamenlijk onze noden en verlangens aan de Heere voor te leggen. 

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 diaconie
Diaconie/avondmaalscollecte 
De diaconie- en avondmaalscollecte van aanstaande zondag is bestemd voor stichting Hulp 
Oost-Europa. Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) helpt arme mensen door de koude winter 
heen. Vorige week konden wij hier in Nederland de ijzers onderbinden door een koude 
periode, maar in Oost-Europa wordt de winterse kou niet altijd als positief ervaren. 
Alleen nog een half brood in huis hebben en niet weten of er morgen meer te eten is. In 
Nederland kunnen we ons dat bijna niet voorstellen, maar voor een groot aantal mensen in 
Oekraïne, Roemenië, Servië, Slowakije en Hongarije is dit de harde realiteit. Stichting Hulp 
Oost-Europa helpt via plaatselijke christelijke gemeenten door voedselpakketten klaar te 
maken voor de gezinnen in nood. Waar nodig krijgt men hout om de kachel te kunnen stoken. 
Mensen die medicijnen nodig hebben, kunnen deze wegens geldgebrek niet aanschaffen. In 
die gevallen zorgen de contactpersonen van de stichting HOE voor een financiële bijdrage. 
Dat zou niet mogelijk zijn zonder uw bijdrage. We vragen u het werk en de hulpverlening ook 
in uw gebed te ondersteunen. U kunt ook een gift overmaken op NL59RABO0325018154 
t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gem. o.v.v. stichting HOE.  
Wij bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. 

Paasmiddag voor 65+ en alleenstaanden 
Via deze weg willen we u van harte uitnodigen voor de paasmiddag op donderdag 29 maart. 
We beginnen om 14.30 uur in het Kerkcentrum. Ds. C.J. van der Plas zal de meditatie houden. 
Annemarie Fokker geeft een lezing en laat een documentaire zien over meesterverteller W.G. 
van de Hulst. We zullen deze middag afsluiten met een heerlijke broodmaaltijd. 



U kunt zich opgeven voor 24 maart bij Gerco Verschoor, tel. 611056 of Kees van den Bergh, 
tel. 633488. 
Wij zien uit naar een fijne middag!

Hartelijke groet,
de diakenen

Vanuit de Gemeente
Jarigen 75+
Het volgende gemeentelid hoopt in de komende week haar verjaardag te vieren. 
13 maart: mevr. G.T. Vissers-de Pender, Tiendweg 18, 3372 AJ, 82 jaar
We wensen u een goede verjaardag toe en Gods nabijheid in uw nieuwe levensjaar.
Houd hoog Uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,
Licht in de schemer, leidt mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!

Zieken
Liesbeth Tromp-Romijn, Kon. Wilhelminalaan 50, 3372 AD, onderging een geslaagde 
nekoperatie in het Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht en mocht weer thuis komen. 
Mevr. P.J.C. den Dikken-van Wijngaarden, Vermeerstraat 10, 3372 XR onderging een 
heupoperatie in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem en mocht weer thuis komen. Veel sterkte 
bij de revalidatie toegewenst.
Dhr. D. Peursem, Rembrandthof 75, 3372 XS is eveneens opgenomen geweest in het 
Beatrixziekenhuis te Gorinchem. 
Dhr. P.J. van der Linden, Jul. van Stolbergstraat 77, 3372 CH, werd afgelopen maandag in het 
Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht opgenomen voor een operatie aan zijn rug. We 
wensen u Gods kracht en sterkte toe. 

De operatie die Petra Groeneveld-Romijn, Kon. Wilhelminalaan 9, 3372 AA, zou ondergaan 
moest helaas uitgesteld worden. We wensen je geduld toe op de zware weg die jullie moeten 
gaan en hopen dat de operatie binnenkort alsnog plaats kan vinden. 

Naast bovengenoemde zieken zijn er ook anderen die een, soms lange, weg van ziekte gaan. 
Van de Heere Jezus wordt in Jesaja 53 gezegd: Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich 
genomen, ons leed heeft Hij gedragen! Laat dit u rust en vertrouwen geven; een helder zicht 
op het verlossingswerk van Jezus Christus!

 
Gezinsuitbreiding
Edwin en Wilma Kwakernaak, Graaf Adolfstraat 25, 3372 CA, lieten ons dankbaar weten dat 
zij opnieuw een kind uit Gods hand mogen ontvangen. Na een lange periode van verwachten 
kwam op maandag 19 februari dit blijde bericht. Op 14 november 2016 werd Seth Jian Tao 
Pan geboren in Jianshui, China. Seth is het broertje van Levi. We zijn met jullie verwonderd 
over Gods zorg en leiding. Seth werd daar achtergelaten, maar ook weer gevonden om straks 
in jullie gezin op te groeien. Nu mogen jullie toeleven naar het moment waarop jullie in het 
vliegtuig zullen stappen om op weg te gaan naar Seth. Juich voor de HEERE, heel de aarde; 
dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de 



HEERE God is; Hij heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk en de schapen van Zijn weide 
(Psalm 100, 1,2).

Welkom
Vanuit de Hervormde Gemeente van Giessendam/Neder-Hardinxveld zijn naar onze 
gemeente overgekomen Arjan en Dorien Schouten-Veenstra, met hun dochter Lotte. 
We heten jullie van harte welkom en hopen dat jullie een gezegende tijd in ons midden zullen 
hebben. Gods nabijheid en zegen toegewenst in alle omstandigheden. Het adres van de fam. 
Schouten is Koningin Wilhelminalaan 107, 3372 AC.

Van zondag tot zondag
Op de afgelopen zondagen mochten de deuren van de kerk weer openstaan. We volgen de 
Heiland op Zijn lijdensweg. 
Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor Zijn oog aan ’t kruishout brak,

hoe daar allereerst Zijn mond
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: ‘Hij vergeet ons niet,
Hij die stervend ons verliet.’

Afgelopen zondagmorgen was ds. J.C. Breugem in ons midden in de dienst waarin wij ons 
voorbereidden op de bediening van het Heilig Avondmaal. Het was goed om elkaar in deze 
dienst te ontmoeten. Thema van de dienst was: Jezus, het Levensbrood n.a.v. Johannes 6: 1-15 
en 22-29. We hoorden hoe Jezus de mensen ziet en hoe de mensen Jezus (moeten) zien. Jezus 
ziet de mensen naar Zich toe komen en richt voor hen de tafel aan. Hij kijkt niet weg van ons, 
maar ziet ons in ons zoeken en in onze leegte. Hij kwam om het gat in ons hart te dichten. Ons 
werd een spiegel voorgehouden. Houden we van Hem of gebruiken we Hem? Jezus wil geen 
broodprofeet, maar levend Brood zijn. We worden opgeroepen op ons in te spannen voor het 
voedsel dat eeuwig verzadigd. Voedsel dat een einde maakt aan onze honger. Dat voedsel wil 
Jezus geven. Daartoe is Hij door de Vader bestemd. Zo mogen we tot Hem gaan! 
De oproep klonk om zoals Jezus de menigte zag ook onze naaste te zien. Zo wandelen we van 
de Avondmaalstafel de wereld weer in. Jezus maakt ons verantwoordelijk voor de mensen die 
op ons pad te komen. We worden opgeroepen zo gemeente te zijn. Wat hebben we veel om 
door te geven van Zijn overvloed.

Tijdens de Avondmaalsdienst zal ds. J.W. Hooydonk uit Kockengen voorgaan, terwijl de 
dienst van dankzegging wordt geleid door ds. H.J.P. de Pater uit Vreeswijk. We wensen u en 
jullie een gezegende zondag toe.

Avondmaal in lijdenstijd
De nacht waarin Hij werd verraden, 1 Korinthe 11:23. 
Het was de avond voor de dag vol verschrikking. Dat in het Oosten de nacht ineens inviel, 
kort na zonsondergang, zal ongetwijfeld een verklaring zijn voor het woordje nacht dat Paulus 
hanteert. Horen we er echter te veel in wanneer we het woord nacht ook horen als de 



inktzwarte duisternis die nu voor de Heiland ligt? Nacht is in de Schrift het beeld van oordeel 
en duisternis. En Hij wist meer dan wie ook wat er komen ging. Ontroerend hoe Hij op dit 
ogenblik aan Zichzelf voorbij denkt. Hij denkt aan Zijn discipelen, en Hij denkt aan Zijn kerk. 
Hij stelt immers het Avondmaal in, omdat Hij weet hoe zwak wij zijn van moed en klein van 
krachten. ‘Doe dat tot Mijn gedachtenis!’. Geen wonder dat er altijd weer een diepe ernst over 
de bediening van het heilig avondmaal ligt. Wanneer we Hem gedenken, gedenken we Hem 
in Zijn bitter lijden en gewillige overgave tot de dood. Ontroerende gedachtenis aan Hem, Die 
heeft liefgehad tot het einde. 

Ds. C.H. Hogendoorn, tastbaar aanwezig

Biddag
Woensdag 14 maart staan de deuren van de kerk ook twee keer voor u open. Een dag midden 
in de week waarin we biddend onze afhankelijkheid van de Schepper mogen uiten. Ook op de 
scholen zal er deze week aandacht worden besteed aan biddag. De geschiedenis die dit jaar 
centraal staat is 2 Koningen 4: 1-7. Dit gedeelte gaat over de weduwe die om hulp roept en op 
een bijzondere manier genoeg olie krijgt om van te leven. Het thema is ‘vertel het maar’. We 
wensen de kinderen goede momenten toe op school. Daarnaast zien we uit naar gezegende 
diensten op biddag en roepen u en jullie op om ook deze dag trouw te tonen in de dienst van 
de Heere. 

Tenslotte
In de achterliggende weken werden velen in ons dorp geconfronteerd met de dood. Voor de 
een kwam het levenseinde onverwachts, voor de ander na een langdurig ziekbed. Allen die 
treuren om het verlies van een geliefde wensen we Gods nabijheid toe. De eeuwige God is 
voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen (Deuteronomium 33:27).

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 16 maart, een uitgave voor één week,  
uiterlijk zaterdag 10 maart om 12.00 uur toe te zenden via het volgende mailadres: 
kerkbodehgbh@kpnmail.nl of in de brievenbus van Schokker 20.  

Vanuit de studiekring
Tijdens de laatstgehouden avond van de Bijbelstudiekring hebben we hoofdstuk 7 van het 
boek Daniël besproken. 
Het is niet de meest eenvoudige stof om te behandelen, maar als je de moeite neemt om ook 
dit gedeelte uit de schrift te bestuderen kom je tot verrassende en mooie ontdekkingen die ook 
vandaag zeer actueel zijn. 

Hierbij de aangepaste data waarop we als studiekring nog bij elkaar willen komen: 
13 maart is er geen studiekring omdat ds. Breugem kennis komt maken met de gemeente 
20 maart: Daniël 8 (gewijzigd)
3 april: Daniël 9
24 april: Daniël 10



15 mei: Daniël 11
5 juni: Daniël 12 (toegevoegd)
We gaan dit jaar iets langer door om dit Bijbelboek met elkaar toch in zijn geheel te 
behandelen. Een ieder is van harte uitgenodigd om deze avonden bij te wonen.

Vanuit de zondagsschool
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal wordt er a.s. zondagmiddag geen 
zondagsschool gehouden. We hopen dat veel kinderen ’s morgens mee komen naar de kerk 
om daar te zien en te horen hoe Jezus geleden heeft. Zijn lichaam verbroken en Zijn bloed 
vergoten om te redden wat verloren is. 

Vanuit de kinderclub
Woensdag 14 maart is het Biddag. Wij gaan dan ’s 
morgens met elkaar naar de kerk. Wij vinden het heel 
fijn als jij erbij kan zijn. Het is goed om zo samen te 
komen om de Heere God te danken maar ook te bidden 
voor alles wat Hij ons geeft.
Om 9.15 uur verzamelen wij op het Kerkplein. Na de 
kerk gaan we naar het Kerkcentrum waar we ook 
blijven eten. Om 13.00 uur zal de club afgelopen zijn.

Groetjes!
De clubleiding.

Vanuit de breiclub
Dinsdag 13 maart  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 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!
Hartelijke groet,
Arda van den Bout

Activiteitenagenda
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

Zondag 11 maart
14.00-15.00 Jongensvereniging
19.45 uur Tussenclub

Dinsdag 13 maart



15.00-16.30 uur Breiclub
19.45 uur Kennismakingsavond met ds. en mevr. Breugem

Woensdag 14 maart
9.15-13.00 uur Kinderclub, verzamelen op het Kerkplein

Donderdag 15 maart
19.45 uur Kerkrentmeesters

Vrijdag 16 maart
15.30 uur Weeksluiting De Lange Wei: 

Ds. J. Meijer
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

Dankbetuiging
Eerst gaat onze dank uit naar onze God die ons 40 jaar met en voor elkaar spaarde.
Tevens aan alle lieve mensen die ons verrasten met een kaart met felicitaties, uit zowel 
Boven- als Beneden-Hardinxveld, geweldig. Wij wensen jullie ook Gods zegen toe. 
Met vriendelijke groet, Anne en Ina van Herpe.


