
BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 25 maart
09.30 uur  ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht – Belijdenisdienst 
18.00 uur ds. D.J. Budding, Nunspeet

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

Kinderoppas
Hendrike de Groot, Nel Sterrenburg, Janieke Alblas

Kerkauto
morgendienst: dhr. J. Vogel, tel. 630072
avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 616443

Vrijdag 30 maart
09.30 uur  ds. J.C. de Groot, Dordrecht 
19.30 uur ds. G. van Wijk, Dordrecht

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

Kinderoppas
Geralda Honcoop, Thirza Baks, Rieneke Alblas

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
Belijdenis van het geloof
Aanstaande zondagmorgen zullen Jaco en Renske de Knegt-Hak in ons midden belijdenis van 
het geloof afleggen. Een vreugdevolle dienst wanneer 2 gemeenteleden zichzelf met hun 
jawoord aan de gemeente en de dienst aan de Heere zullen verbinden. We wensen Jaco en 
Renske, samen met allen die om hen heen staan, een rijk gezegende dienst toe waarin God 
merkbaar aanwezig zal zijn. Nadat zij hun jawoord hebben gegeven zullen zij geknield de 
zegen van de Heere ontvangen. Na afloop van de dienst is er gelegenheid Jaco en Renske de 



hand te drukken en hen Gods zegen toe te wensen op hun jawoord. Een goed moment om het 
samen-gemeente-zijn tot uiting te brengen. 
In deze periode zullen ook in de verschillende wijkgemeenten van onze buurgemeente velen 
hun jawoord geven. Ook hen wensen we vanaf deze plaats Gods zegen toe. Wat een 
bemoediging, God gaat door met Zijn werk. 

Beroep aangenomen
Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. 
Met grote dankbaarheid ontvingen we op vrijdag 16 maart het bericht dat ds. J.C. Breugem 
het beroep naar onze gemeente mag aannemen. Wat een bijzondere zorg van de Koning der 
kerk dat we na een betrekkelijk korte vacaturetijd een nieuwe herder en leraar uit Zijn hand 
mogen ontvangen. Als kerkenraad hebben we in de achterliggende periode duidelijk Gods 
leiding ervaren. Hij heeft ervoor gezorgd dat de wegen van onze gemeente en ds. Breugem 
elkaar kruisten. We zien uit naar de overkomst van de familie Breugem naar onze gemeente. 
Zodra hier meer over bekend is zult u geïnformeerd worden. 
Er breekt voor het hele gezin Breugem een periode aan van losmaken van Sommelsdijk en 
voorbereiden op een nieuwe start in ons midden. Een intensieve periode voor hen. 
Ondersteunen u en jullie hen ook in deze periode met uw gebed en meeleven? We denken ook 
aan de gemeente van Sommelsdijk. Zij moeten afscheid gaan nemen. We bidden dat zij Gods 
trouw in de komende periode zullen ervaren. Een voorganger gaat voorbij, maar de Herder 
blijft!

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
Paasmiddag voor 65+ en alleenstaanden 
Wij herinneren u nog aan de paasmiddag van 29 maart. We beginnen om 14.30 uur in het 
Kerkcentrum. U kunt zich nog opgeven t/m 24 maart bij de diakenen Gerco Verschoor, tel. 
611056 of Kees van den Bergh, tel. 633488. 

Hartelijke groet,
de diakenen.

Vanuit de Gemeente
Jarigen 75+
De volgende gemeenteleden hopen in de komende week hun verjaardag te vieren. 
26 maart: mevr. D. de Heer-Priester, Jul. van Stolbergstraat 47, 3372 CH, 89 jaar
29 maart: mevr. G. Sinnema-Stasse, Vermeerstraat 18, 3372 XR, 89 jaar
29 maart: dhr. D.G. de Ruijter, Hofweerstraat 5, 3372 CE, 75 jaar
Vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie met uw verjaardag. Voor het nieuwe jaar wensen 
we u de ondersteuning van de HEERE toe. Uw verjaardag valt dit jaar in de week van Goede 
Vrijdag. We wensen u een helder zicht toe op Jezus en Zijn kruisverdienste. 



Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en zijn sterven zaligt mij.

Zieken
Op het moment dat deze berichten geschreven worden verblijven er voor zover bekend geen 
gemeenteleden in het ziekenhuis. Wel zijn er die te maken hebben met zorg en ziekte, 
lichamelijk en psychisch. We bidden om kracht en troost wanneer uw of jouw weg door de 
diepte gaat.  
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,
zou ik dan in droeve dagen
troostloos klagen?
Als ik naar Zijn kruis mij richt,
valt mijn eigen last mij licht. 

Van biddag naar zondag
Op biddag en afgelopen zondag mochten we als gemeente samenkomen. 
De dienst op biddagmorgen werd geleid door ds. J. Belder. Samen met de kinderen van de 
kinderclub luisterden we naar de geschiedenis uit 2 Koningen 4: 1-7, de olie van de weduwe. 
Deze vrouw had niets om haar schuldeisers te betalen. Totdat God ging geven van Zijn 
overvloed. Toen was er genoeg. De olie bleef stromen totdat er geen lege kruiken meer waren. 
Aan de olie, aan de overvloed van Gods genade en goedheid ligt het niet. 
In de dienst op biddagavond stond de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter centraal, 
Lukas 18:1-8. Indringend legde ds. J.J. ten Brinke het aan ons hart. Deze gelijkenis staat in de 
Bijbel met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. 
Bidden wij nog of God recht zal doen en om de komst van Zijn Koninkrijk? Of is ons 
verlangen en onze verwachting verflauwt? Het kan namelijk zomaar zijn dat we niet langer 
‘weduwe’ zijn, maar ‘getrouwd met de geest van deze tijd’. Huiswerk, om diep over na te 
denken. Hij komt, en zal Hij dan wel het geloof/deze geloofsverwachting op de aarde vinden?

In de dienst van afgelopen zondagmorgen was proponent A.M. van Mourik onze voorganger. 
Uitgangspunt van de preek was Mattheüs 3:1-17. Thema: ‘het Koninkrijk der hemelen is 
dichtbij gekomen’. De preek werd onderverdeeld in 3 punten: een messcherpe prediking, een 
indringende komst en een genadige openbaring.
In de avonddienst ging ds. P. Vroegindeweij voor. Uitgangspunt van de preek was Lukas 
22:27. ‘Zie onze God, de Koning-knecht. Hij heeft Zijn leven afgelegd. Zij voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, gedragen door Zijn liefde en kracht.’

In dit kerkblad staan weer 4 kerkdiensten aangekondigd. We zien uit naar gezegende 
ontmoetingen onder de bediening van het Woord en weten ons verbonden met vele luisteraars 
thuis. 

Regenboog



Heeft u vorige week ook die prachtige regenboog in de lucht gezien? In Genesis 9 lezen we 
dat God aan Zijn verbond denkt als Hij de boog in de wolken ziet staan. Tegelijkertijd kijken 
ook wij verwonderd omhoog en staan we even stil.

Onderweg naar duizend dingen,
zo noodzakelijk in mijn oog,
jachtende van nu naar morgen,
plotseling Uw regenboog.

Onderweg naar duizend dingen,
gaat het vlammend door mij heen,
spreekt U in een zee van kleuren:
‘Trouw als Ik is er niet één’.

Onderweg naar duizend dingen,
heb ik heel lang stil gestaan,
om dit teken van Uw liefde,
als een kind te ondergaan.

Onderweg van nu naar morgen
nooit verliest U mij uit ’t oog,
met voorbijzien aan mijn ontrouw,
spant U Heer Uw regenboog.

Co ‘t Hart

Tenslotte
Aanstaande zondag begint de zomertijd. In de kerk komt er tegelijk aan veel winterwerk weer 
een einde. Velen hebben zich in de afgelopen maanden weer op allerlei manieren ingezet in 
het gemeentewerk. Daar danken wij u en jullie heel hartelijk voor. Ten diepste is het dienst 
aan de HEERE Zelf. Er is gezaaid, geplant en natgemaakt. We bidden of eens zal blijken dat 
het werk een grote oogst heeft opgeleverd. Het mag rust en ontspanning geven. De Heere zal 
voor de wasdom zorgen. 
Ondertussen zijn de voorbereidingen voor kinder- en tienerweek alweer gestart. Werk wat 
veel voorbereiding vraagt en waar velen hun krachten aan geven. We wensen jullie veel 
vreugde en zegen toe bij dit werk dat niet alleen voor onze gemeente gedaan wordt, maar zich 
juist uitstrekt over de grenzen van de gemeente heen. 
Tussen aanhalingstekens, ‘toch wel vreemd dat winterwerk in de kerk’. De dienst aan de 
Heere en de naaste mag gelukkig ook in de zomertijd doorgaan. 

J.P. Ritmeester

Kopij kerkbode
We vragen u de kopij voor de kerkbode van vrijdag 30 maart, een uitgave voor twee weken,  
uiterlijk zaterdag 24 maart om 12.00 uur toe te zenden via het volgende mailadres: 
kerkbodehgbh@kpnmail.nl of in de brievenbus van Schokker 20.  
In de komende maanden zal de kerkbode met een wisselende frequentie verschijnen. Blijft u 
de berichtgeving hierover goed in de gaten houden. 



Vanuit de kerkrentmeesters
Collecten
25 februari: kerkrentmeesterlijk beheer € 674,75; plaatselijk jeugdwerk € 611,60; kerkjes 
diaconie € 158,00.
4 maart: kerkrentmeesterlijk beheer € 656,90; orgel € 556,26; kerkjes zendingswerk € 410,90.
11 maart: kerkrentmeesterlijk beheer € 550,05; diaconie + HA/Hulp Oost Europa € 1.265,95; 
kerkjes onderhoud € 154,25.

Verder ontvangen
t.b.v. kerk: ds. C.J. van der Plas 1 x € 50,00, 2 x € 20,00, 3 x € 10,00 en 1 x € 5,00; ds. W.C. 
Meeuse 1 x € 50,00 en 1 x € 10,00; ouderling E. Heikoop € 13,75; ouderling G. Breedveld € 
20,00.
t.b.v. diaconie: ds. C.J. van der Plas € 10,00; dhr. B. Baks € 10,00; dhr. E.A. Wolsheimer € 
20,00.

Hartelijk dank voor uw gaven.

Vanuit het jeugdwerk
Buddyavond 26 maart
Ter herinnering! Op maandagavond 26 maart is er om 19.30 uur (na de catechisatie) een 
kennismakingsmoment tussen de jongeren uit de 1e klas van het voortgezet onderwijs en hun 
buddy. We hopen jullie in het jeugdhonk te zien. Tot maandag!
Hartelijke groet,
De buddy’s

Vanuit het Open Honk
We hebben weer twee Open Honk avonden gepland staan voor jullie.
Op 31 maart -stille zaterdag- willen we ongeveer een uurtje de mogelijkheid bieden om stilte 
op te zoeken die je zelf in kan vullen.
Van 20.00 tot 21.00 uur is het Jeugdhonk open. Aan de ene kant kan je met elkaar lezen, 
bidden en gesprekjes voeren maar we zullen ook een ruimte creëren waar je in stilte voor 
jezelf kan lezen, bidden of gewoon denken. 

Geef je ook vast op voor het Eat, meet & music Lentediner op zaterdag 28 april om 18:00 uur. 
Aanmelden kan via openhonk@gmail.com. Dit is een samenwerking van Open Morgen en 
Open Honk en deze keer wordt er voor jullie gekookt. Het is gratis maar je kan een bijdrage 
achterlaten in de giftenpot. Probeer wat mensen uit je omgeving mee te vragen!

Wij hebben er zin in en hopen jullie weer te zien!

Activiteitenagenda
Vrijdag 23 maart
15.30 uur Weeksluiting De Lange Wei:

Ds. A. Spies-Muis
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



19.45 uur Jeugdvereniging

Zondag 25 maart
14.00-15.00 uur Zondagsschool
14.00-15.00 uur Jongensvereniging
19.45 uur Tussenclub

Maandag 26 maart
18.45-19.30 uur Catechese 12-jarigen
19.45-20.30 uur Catechese 17 jaar en ouder

Dinsdag 27 maart
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 28 maart
13.45-15.15 uur Kinderclub – groep 3 t/m 6
19.30 uur Kerktelefoonuitzending 

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

Vrijdag 30 maart
9.30 uur Morgendienst Goede Vrijdag
19.30 uur Avonddienst Goede Vrijdag


