BOVEN-HARDINXVELD
Zondag 18 maart
09.30 uur
prop. A.M. van Mourik, Driebruggen
18.00 uur
ds. P. Vroegindeweij, Lexmond
Collecten
1. kerkrentmeesterlijk beheer
2. kerkcentrum
Kerkjes bij de uitgang: plaatselijke diaconie
Kinderoppas
Aleida Groeneveld, Marlies aan de Wiel, Nienke de Groot
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
Belijdenis van het geloof
Met vreugde en grote dankbaarheid deelt de kerkenraad mee dat de volgende gemeenteleden
op zondag 25 maart in de morgendienst in het openbaar belijdenis van het geloof af willen
leggen.
Gerrit Jacobus (Jaco) de Knegt, geb. 31-07-1992 en
Rijnie (Renske) de Knegt-Hak, geb. 22-11-1992, Weteringstraat 34, 3372 CS.
In de afgelopen maanden hebben Jaco en Renske belijdeniscatechese gevolgd bij onze
consulent, ds. W.C. Meeuse. De aannemingsavond heeft gisteravond, donderdag 15 maart,
plaatsgevonden. Wilt u aan Jaco en Renske denken in uw gebed en meeleven?
Beslissing beroep
Uiterlijk vandaag zal ds. J.C. Breugem zijn beslissing nemen over het beroep dat hij uit onze
gemeente heeft ontvangen. Met verwachting van wat God doen zal hebben wij gebeden of de
Heere de fam. Breugem naar Boven-Hardinxveld zal zenden. Zo mogen we de genomen
beslissing, hoe die ook zijn zal, ook in Zijn handen leggen.
Gebedsuur
Op donderdag 22 maart zal er om 19.30 uur een gebedsuur worden gehouden. Deze avonden
zullen voortaan plaatsvinden in het Kerkcentrum. We hopen velen van u en jullie te
ontmoeten om gezamenlijk het aangezicht van de Heere te zoeken.
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.
19 maart: mevr. N. Slagboom-van Garderen, Prinses Irenestraat 6, 3372 CM, 85 jaar
20 maart: mevr. H. Rijnberg-van der Veen, Rembrandthof 85/A137, 3372 XV, 84 jaar
We wensen u en allen die met liefde en zorg om u heen staan een goede verjaardag toe. Er
mag dankbaarheid zijn voor een nieuw levensjaar, maar er is ook zorg als een hogere leeftijd
met zich mee brengt dat krachten wijken en gedachten vervagen. Eén van de eerste psalmen
die kinderen leren is Psalm 81:12. Dat is niet voor niets. Het is een lied om levenslang te
zingen:
Opent uwen mond,
eist van Mij vrijmoedig
op Mijn trouwverbond.
Al wat u ontbreekt,
schenk Ik, zo gij ’t smeekt,
mild en overvloedig.
Zieken
Dhr. P.J. van der Linden, Jul. van Stolbergstraat 77, 3372 CH, mocht weer thuiskomen uit het
Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht na een operatie aan zijn rug. We bidden u en uw
vrouw Gods ondersteuning toe voor de tijd die komt.
We denken ook aan de zieken thuis. Hun namen worden niet genoemd. In stilte kan er veel
geleden worden. Voor de Heere is uw nood niet onbekend. “Want wie is God, behalve de
HEERE? Wie is een rots dan alleen onze God? Het is God Die mij met kracht omgordt; Hij
heeft mijn weg volkomen gemaakt” (Psalm 18:32,33).
Van zondag tot zondag
Op weg naar de Avondmaalstafel werden we meegenomen naar het huis van Simon, de
Farizeeër. In Lukas 7 wordt de geschiedenis beschreven van de zondares uit de stad, de vrouw
die in huis komt om de voeten van Jezus te zalven. Zij ziet af van alle omstandigheden en
omstanders en ziet Jezus alleen. Ze wist van haar zonden en kwam ermee naar Jezus. Aan
Jezus voeten ontvangt zij vergeving van zonden en mocht ze heen gaan in vrede. Zo mochten
na iedere tafel deze woorden klinken: ‘Ga heen in vrede’.
In de avonddienst werd de nabetrachting op het Heilig Avondmaal gehouden. Nabetrachting,
het overdenken van iets wat heeft plaatsgevonden waar u bij was. Met ons aangaan aan het
Heilig Avondmaal lieten we iets van onze gezindheid zien. Bij de voorbereiding klonken de
woorden in het formulier: ‘laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan
met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God te Heere te bewijzen en oprecht te
wandelen voor Gods aangezicht.’ Vanuit Lukas 9 ontvingen we een aansporing tot
zelfverloochening en kruis dragen, achter Jezus aan! Jezus is de weg van vernedering en kruis
gegaan, en wie Hem volgt wordt daarin meegenomen. Kruis dragen is een weg van sterven
aan onszelf, om zo ons leven te behouden. Met deze aansporing en belofte werden we vanuit
de Avondmaalszondag weer terug de wereld in gezonden.

Aanstaande zondag zullen de deuren van de kerk opnieuw twee keer open staan. Open deuren,
het lijkt vanzelfsprekend. Open deuren, een teken dat de Heere ons opnieuw onder Zijn woord
ontmoeten wil. Open deuren, blijk van Zijn rijke goedheid en genade voor arme mensen.
Open deuren, u en jij loopt gaat toch niet voorbij?
Na het avondmaal
Wat de avondmaalgangers betreft, de Heere wil dat de Zijnen de nasmaak van Zijn dood
houden en nagenieten. De Heere wil ook de dank krijgen voor het offer dat Hij heeft gegeven,
voor het bloed dat Hij heeft gestort. Die dank mag al beginnen bij het opstaan van de tafel en
mag dagen aanhouden. Ook als we voelen dat we niet kunnen danken, mogen we tegen
onszelf zeggen: “Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden.” De Heere
wil de dank immers echt horen en heeft die dank verdiend… We mogen danken dat de Zoon
de menselijke natuur heeft aangenomen en zo laag tot ons is afgedaald als maar kon. Laat de
Heere horen hoe waardig Hij is alle eer en lof te ontvangen en waarom. Dat noemen we
dankzegging op het gehouden Heilig Avondmaal.
Ds. P. van Ruitenburg, Avondmaal houden
Tenslotte
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 maart, een uitgave voor één week,
uiterlijk zaterdag 17 maart om 12.00 uur toe te zenden via het volgende mailadres:
kerkbodehgbh@kpnmail.nl of in de brievenbus van Schokker 20.
Vanuit vrouwenvereniging Martha
Op maandagavond 19 maart mogen we elkaar weer ontmoeten in het Kerkcentrum. Deze
avond staat in het teken van het komende Paasfeest. Om 19.45 uur staat de koffie met wat
lekkers klaar. Van harte welkom. We zullen aan de hand van de Paasliturgie (Hervormde
vrouw, nr. 2/februari) het Paasevangelie zingen en lezen. Het thema van de liturgie is
Liefgehad tot het einde. We beginnen bij het begin, toen God de hemel en de aarde schiep en
via de kruisheuvel eindigen we bij Openbaring 5 waar staat: “Hem Die ons heeft liefgehad en
ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed”.
Marga en Marieke
Vanuit de bijbelgesprekskring
Het seizoen zit er alweer op. We kijken terug op waardevolle en open ontmoetingen. Op
woensdagavond 4 april willen we met elkaar het seizoen afsluiten met een maaltijd. Vanaf
18.00 uur is er inloop, we zullen om 18.30 uur gaan eten. Voor de maaltijd geldt een eigen
bijdrage van 15-20 euro. Ben je erbij? Geef je dan even op bij Lijda Versteeg (0184-618682).
Tot dan!

Vanuit de Open Morgen
De themaochtend over luisteren & troosten met Alide Snitselaar ligt alweer achter ons. Het
was prachtig. Een mooi voorbeeld van luisteren staat in Lucas 24, de Emmaüsgangers.
Luisteren bestaat uit belangstelling tonen, iemand de ruimte geven zijn verhaal te vertellen, de
juiste vragen stellen en gepast reageren. Bij troosten gaat het erom dat de ander geborgenheid
vindt bij jou. Troosten is de ander omringen met liefde en hartelijkheid. In een hand-out wordt
dit nog verder uitgewerkt. Deze hand-out is voor belangstellenden te krijgen op de open
morgen.
Op dinsdag 20 maart willen we weer bij elkaar komen. Dan gaan we verder met hoofdstuk 5
uit het boek “Ontluiken” van Edith Schouten. We hopen dat jullie weer zin en tijd hebben om
te komen. We verwelkomen je graag om 9.15 met een kopje koffie of thee,
Truus, Nelly & Sandra
Oefenen bovenstem psalmen
Morgenavond, zaterdag 17 maart, 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 als u nog nooit bent
geweest, bent u 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 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
Zaterdag 17 maart
19.30-21.00 uur
Oefenen bovenstem
Zondag 18 maart
14.00 uur
14.00 uur
19.45 uur
19.45 uur

Zondagsschool
Jongensvereniging
Jeugdvereniging
Ontmoetingskring, Rivierdijk 92

Maandag 19 maart
18.45-19.30 uur
19.45-20.30 uur
19.45 uur
19.30 uur

Catechese 12-jarigen
Catechese 17 jaar en ouder
Vrouwenvereniging ‘Martha’
Evangelisatiecommissie

Dinsdag 20 maart
9.15-11.30 uur
18.45-19.30 uur

Open Morgen
Catechese 13/14-jarigen

19.45-20.30 uur

Catechese 15/16-jarigen

Woensdag 21 maart
19.30 uur
Kerktelefoonuitzending, verzorgd door kerkenraadslid
Donderdag 22 maart
19.30 uur
Gebedsbijeenkomst
20.15 uur
Kerkenraad
Vrijdag 23 maart
15.30 uur
18.30-20.00 uur
19.00-21.00 uur
19.45 uur

Weeksluiting De Lange Wei:
Ds. A. Spies-Muis
Christelijke bibliotheek
Meisjesvereniging
Jeugdvereniging

