
BOVEN-HARDINXVELD 

 

Zondag 17 juni 

09.30 uur   ds. H.J.P. de Pater, Vreeswijk  

18.00 uur prop. C. Budding, Elspeet 

 

Collecten  

1. kerkrentmeesterlijk beheer 

2. Op weg met de ander/dovenpastoraat 

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen 

 

Kinderoppas 

Renske Egas, Marjon Slingerland, Laura Verschoor 

 

Kerkauto 

beide diensten: dhr. J. Vogel, tel. 630072 

 

 

Zondag 24 juni 

09.30 uur   ds. A. van Zetten, Bruchem   

18.00 uur prop. A. van Kralingen, Ridderkerk 

 

Collecten  

1. kerkrentmeesterlijk beheer 

2. diaconie 

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen 

 

Kinderoppas 

Corine Faasse, Nel Sterrenburg, Anne Faasse 

 

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 

Overkomst ds. Breugem 

Over enkele weken, op zondag 8 juli, neemt ds. Breugem afscheid van de Hervormde 

Gemeente in Sommelsdijk. Wij zien uit naar de overkomst van de familie Breugem en de 

periode dat ds. Breugem straks in ons midden werkzaam zal zijn. Ondertussen brengt voor 

hen het afscheid nemen veel met zich mee. We roepen u en jou op om deze weken met hen 

mee te leven en voor hen te bidden.  

Fam. Ds. J.C. Breugem 

Koninginnelaan 24 

3245 XL Sommelsdijk  
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Tot binnenkort… 

De tijd vliegt, maanden zijn weken geworden. Het is al bijna zover dat we Hardinxvelders 

worden. 

Aan twee kanten wordt er hard gewerkt voor onze overkomst. Dat heeft wat ons betreft veel 

‘voeten in de aarde.’  

Als groot gezin strijk je niet zomaar ergens neer. Tussen de bedrijven door moesten we 

bijvoorbeeld flink nadenken over het vervolgonderwijs van onze oudste kinderen. Ook op 

andere manieren bereiden wij ons voor op het leven aan het Kerkplein. De jongere kinderen in 

het gezin zijn op de kalender aan t afstrepen. Irene vraagt bijna elke dag of dit of dat ook 

meegaat... 😊  

Op allerlei manieren bereiden we ons, van jong tot oud, voor op het leven, wonen en arbeiden 

in uw midden.  

Ondertussen moeten we ook de kunst van het loslaten beoefenen. Afscheid nemen is echt een 

stukje sterven. Er komt veel naar boven. Vaak is er een glimlach, maar ook een traan. Het 

doet pijn om afscheid te nemen van wat ons tienen lief en vertrouwd is geworden.  

De datum van afscheid komt in zicht. Op 8 juli mogen en moeten we de gemeente 

Sommelsdijk terugleggen in de handen van de Heere. Mogen we rekenen op uw voorbede 

voor ons gezin in deze intensieve periode? 

Met hartelijke groeten, familie Breugem 

 

 

Belijdeniscatechisatie 

Hebben jullie al nagedacht om mee te gaan doen met de belijdeniscatechisatie? Of u… als het 

er nog niet eerder van gekomen is om de Naam van de Heere te belijden?  

Met de zomerperiode voor de boeg is het een goede zaak om met deze belangrijke vraag bezig 

te zijn en biddend te zoeken naar Gods weg.  

De Heere heeft zoveel gegeven, Hij verbond Zich aan u en jou door het teken van de doop. 

Bepaald niet vrijblijvend! Zouden wij dan wel vrijblijvend met Hem omgaan? Hij heeft recht 

op jouw en uw hartelijk ‘ja’ als antwoord op alles wat Hij gaf.  

Ik zie je aanmelding of vragen graag komen. Als er nu al vragen zijn, stel die dan gerust aan 

de wijkouderling.   

J.C. Breugem 

 

 

  



Verjaardag/jubileum ds. van der Plas 

Vandaag, vrijdag 15 juni, viert ds. C.J. van der Plas zijn 75ste verjaardag. Van deze jaren 

mocht hij vele jaren besteden in de dienst aan de Heere. Nadat hij in juni 2005 afscheid nam 

van de Hervormde Gemeente Barneveld is hij eind 2005 met zijn werkzaamheden in onze 

gemeente begonnen. Dat betekent dat hij deze maand 12 ½ jaar in ons midden is. Veel, 

voornamelijk oudere, gemeenteleden zijn door hem trouw bezocht. Op een goede wijze mocht 

hij in deze jaren samenwerken met ds. Schuurman, kandidaat van den Berg en ds. Vernooij en 

ook in deze vacaturetijd kan er altijd een extra beroep op hem gedaan worden. Ds. van der 

Plas doet zijn werk trouw, komt bij veel gemeenteleden over de vloer en leeft met hen mee in 

allerlei omstandigheden. Naast het bezoeken van gemeenteleden rondom hun verjaardag heeft 

hij ook in andere pastorale situaties bijstand verleent en begrafenissen geleid. Als kerkenraad 

zijn wij ds. van der Plas daar zeer erkentelijk voor en in onze dankbaarheid betrekken wij ook 

zijn vrouw. Later dit jaar zal er op gepaste wijze bij dit jubileum worden stil gestaan.  

Ds. Van der Plas, wij feliciteren u van harte en hopen dat u uw werk de komende periode 

voort kunt zetten en wensen u daarbij Gods onmisbare zegen toe.  

Fam. ds. C.J. van der Plas 

Van Slingelandtlaan 19 

3332 JJ Zwijndrecht 

 

 

Ontmoetingskring/ontmoetingsavond 

In het afgelopen seizoen is vanuit de jongvolwassenen de ontmoetingskring actief geweest. 

Helaas kampt deze kring met teruglopend bezoek en is er overleg geweest over voortzetting 

van deze kring. Samen met de jongvolwassenen in de gemeente zoekt de kerkenraad naar een 

alternatieve invulling van deze waardevolle ontmoetingen. In het komend seizoen zullen er 

een aantal ontmoetingsavonden georganiseerd worden, voor én door de jongvolwassenen. 

Zodra over de planning/invulling van deze avonden meer bekend is zullen u en jullie daarover 

geïnformeerd worden. 

 

 

Kerkenraadsbezinning 

Op dinsdag 12 juni zijn de broeders van de kerkenraad bijeen geweest voor een 

bezinningsavond. Op deze avond zijn we met elkaar in gesprek geweest rondom het thema 

‘wie zegt u dat Ik ben?’ n.a.v. Mattheüs 16: 13-20. Het is goed om elkaar als 

kerkenraadsleden in het hart te laten kijken. Alleen in de concentratie op Koning Jezus en op 

Zijn kruis en opstanding kunnen we werkelijk Zijn gemeente in Boven-Hardinxveld zijn. Als 

we elkaar vinden aan Zijn voeten regeert Hij over ons. Dan zijn we goed af! 

 

 

  



Terugblik gebedsuur 

Op donderdag 31 mei hadden we gebedsuur met als thema de vervolgde kerk. Wat een 

contrast is hun leven met dat van ons. Wat kunnen we veel van hen leren. De getuigenissen 

van vervolgde christenen sporen jou aan om, net als hen, de Heere Jezus na te volgen. Wat de 

gevolgen ook zullen zijn. We kunnen hen helpen door mee te strijden in het gebed. Bid u 

mee? Een gedicht wat we die avond gelezen hebben willen we u meegeven ter overdenking: 

 

Verschillende landen 

Verschillende culturen 

Verschillende klimaten 

Eén Lichaam in Christus. 

 

Verschillende talen 

Verschillende manieren van levensonderhoud 

Verschillende levensstijlen 

Eén Lichaam in Christus. 

 

Verschillende kleuren 

Verschillende kleding 

Verschillende gewoonten 

Eén Lichaam in Christus. 

 

Eén in onze liefde voor onze Heere 

Eén in ons verlangen Hem te dienen 

Eén in onze passie om ons uit te strekken naar anderen 

Eén Lichaam in Christus over de hele wereld. 

 

Samen bidden we in eenheid 

Samen houden we stand in het geloof 

Samen ontmoeten we elkaar in de liefde 

Eén Lichaam in Christus over de hele wereld. 

 

Eens zullen we samen zijn 

Eens zullen we in de hemel zingen 

Eens zullen we de overwinningskreet slaken: 

‘Jezus! Onze Heere en Koning!’ 

 

Uit: i am n dagboek, uitgeverij Groen. 
 

 

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. 

16 juni: dhr. C. de Jong, Rembrandthof 53, 3372 XS, 90 jaar 

18 juni: mevr. T.M. de Vos-de Groot, Smoutjesweg 2, 2977 AR, Goudriaan, 80 jaar 

21 juni: dhr. A. Michielse, Rembrandthof 65, 3372 XS, 87 jaar 

22 juni: mevr. M. Aanen-van de Water, Jul. van Stolbergstr. 55, 3372 CH, 81 jaar 

23 juni: mevr. H. Blokland-Boogaard, Riverdijk 498, 3372 BZ, 78 jaar 

28 juni: dhr. H. Rump, Jul. van Stolbergstr. 20, 3372 CK, 88 jaar 

29 juni: mevr. J. van Heumen, Jul. van Stolbergstr. 131, 3372 CJ, 78 jaar 

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Voor het nieuwe levensjaar Gods nabijheid 

toegewenst. Psalm 84 gaat over het verlangen naar het heiligdom. De pelgrim verlangt naar 

Jeruzalem, naar de voorhoven van de HEERE. Gelukkig wie vandaag zo uitziet naar het 

nieuwe Jeruzalem. “Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos 

liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van 

de goddeloosheid. Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en 

eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.” (Psalmen 

84: 11,12) 

 

 

Zieken 

Op het moment dat deze berichten geschreven worden zijn ons geen ziekenhuisopnamen 

bekend. Ondertussen zijn er wel gemeenteleden ernstig ziek thuis of zijn er die te maken 

hebben met een ernstige ziekte van een geliefde. Wat aangrijpend om mee te maken als het 

leven van een geliefde afgebroken wordt, soms nog op ‘jonge’ leeftijd. Zullen we elkaar 

omringen met onze gebeden om uitkomst bij het naderen van de dood? “HEERE, God van de 

legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter ore, o God van Jakob.” (Psalmen 84:9) 

 

 

Van zondag tot zondag 

Tijdens de dienst van voorbereiding op het Avondmaal ging ds. G. van Wijk voor. Hij 

bediende het Woord uit Johannes 3, het gesprek van Jezus met Nicodemus. In dat nachtelijke 

gesprek komt de wedergeboorte aan de orde. Jezus spreekt er met klem over. Centraal stond 

in de preek het 5de vers van het hoofdstuk: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet 

geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.” Over de 

wedergeboorte ontvingen we deze tijdens deze dienst Bijbels onderwijs. Het thema van de 

verkondiging was: de ernst van de wedergeboorte. De preek werd onderverdeeld in 3 punten, 

namelijk: een onomstotelijke waarheid, een onbevattelijke mogelijkheid en een aangrijpende 

werkelijkheid. 

De Avondmaalsdienst werd geleid door ds. J. Belder. Als tekst voor de preek stond 

Handelingen 2:46 centraal. “En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en 

terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde 

en in eenvoud van hart.” Door ds. Belder werden enkele woorden tijdens de preek 

onderstreept. Eensgezindheid, gezamenlijkheid, vreugde, eenvoud van hart. Laten we ons 

gemeenteleven spiegelen aan deze woorden. Wat zou het een wonder zijn als de overvloed 

van de Avondmaalstafel blijvend doorwerkt in de gemeente. Zodat onze gemeente wordt 

gekenmerkt door eenheid, vreugde in de dienst aan de Heere en een hart dat slechts vervuld is 

met één verlangen. Voor Hem te leven, nu voortaan!  

De dankzegging op de viering van het Heilig Avondmaal werd geleid door Prof. Dr. W. 

Balke. In deze dienst stond de toewijding aan de dienst van de Heere centraal. Onze gang naar 



het Avondmaal laat als het goed ligt het gewortelde voornemen van ons hart zien. Tegelijk is 

het Avondmaal een aansporing en een bemoediging. Ons voornemen ligt vast in Hem, in Zijn 

eeuwig welbehagen. Tekst voor de woordverkondiging in deze dienst was Handelingen 11:23. 

“En toen hij (Barnabas) daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en 

spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven.” 

 

 

Tenslotte 

Vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie aan alle jongeren bij wie deze week de vlag uit kon. 

Wat een zegen als hard werken beloond werd. Veel sterkte als je nog moet blokken voor een 

herexamen.  

 

Namens uw en jullie kerkenraad een hartelijke groet, 

J.P. Ritmeester 

 

 

Kopij kerkbode 

We vragen u de kopij voor de kerkbode van vrijdag 29 juni, een uitgave voor twee weken,  

uiterlijk zaterdag 23 juni om 12.00 uur toe te zenden via het volgende mailadres: 

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of in de brievenbus van Schokker 20.   

 

 

Vanuit de diaconie 

Jaarrekening 2017 

Gemeente, in overeenstemming met de kerkorde geeft de kerkenraad u hierbij inzicht in de 

beknopte jaarrekening van de diaconie. Voor alle leden van de gemeente is het mogelijk om 

de volledige jaarrekening tot 1 week na publicatie, na telefonische afspraak, in te zien bij 

diaken R.W. Klop, tel. 06 46 74 06 94. 

 

We zijn dankbaar dat ons ook afgelopen jaar weer de mogelijkheden gegeven zijn om te 

helpen waar nodig is, ver weg en dicht bij. 

 

   Begroting   Rekening   Rekening  

  2017 2017 2016 

baten       

        

baten onroerende zaken  €                   -     €                   -     €                   -    

rentebaten en dividenden  €      1.143,00  €         406,49  €         891,89  

opbrengsten uit stichtingen/kassen en 

fondsen  €         270,00  €                   -     €                   -    

bijdragen levend geld  €      8.000,00  €    11.321,41  €      8.017,49 

door te zenden collecten  €    22.500,00  €    16.543,98  €    17.785,79 

totaal baten  €    31.913,00  €    28.271,88  €    26.695,17  

        

lasten       

lasten overige eigendommen en 

inventarissen  €         300,00  €         540,00  €         270,00  

afschrijvingen  €                   -     €                   -     €                   -    

pastoraat  €                   -     €                   -     €                   -    
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lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                   -     €                   -     €                   -    

verplichtingen/bijdragen andere 

organen  €      1.500,00  €      1.020,49  €         693,26  

salarissen  €                   -     €                   -     €                   -    

kosten beheer en administratie  €                   -   €                   -     €                   -    

rentelasten/bankkosten  €         120,00  €         126,55  €         127,50  

diaconaal werk plaatselijk  €    10.000,00  €      8.866,04  €      9.072,38  

diaconaal werk 

regionaal/provinciaal/landelijk  €      8.500,00  €    13.211,03  €    12.900,26  

diaconaal werk wereldwijd  €    20.000,00  €    11.465,68  €    15.787,02  

totaal lasten  €    40.420,00  €    35.229,79  €    38.850,42  

        

Saldo baten - lasten  €    8.507,00 -  €    6.957,91 -  €  12.155,25 - 

        

toevoegingen aan fondsen en 

voorzieningen  €       150,00 -  €            43,45  €         116,86 

onttrekkingen aan fondsen en 

voorzieningen  €       290,00 - €        270,00 -  €       270,00 - 

streekgemeenten  €                   -     €                   -     €                   -    

aandeel in lasten federatie  €                   -     €                   -     €                   -    

overige lasten en baten  €                   -     €                   -     €                   -    

totaal  €      440 ,00 -  €       226,55 -  €       153,14 - 

        

        

Resultaat  €    8.947,00 -  €    7.184,46 -  €  12.308,39 - 

 

 

Vanuit college van kerkrentmeesters 

Collecteopbrengsten 

6 mei: Kerkrentmeesterlijk beheer € 598,63; Kerkcentrum € 557,71; kerkjes zendingswerk € 

381,60. 

10 mei: Kerkrentmeesterlijk beheer € 318,05; Stichting Scharlaken koord € 357,25; kerkjes 

onderhoud € 75,55. 

13 mei: Kerkrentmeesterlijk beheer € 614,05; DMW € 604,15; kerkjes onderhoud € 156,95. 

20 mei: Kerkrentmeesterlijk beheer € 652,95; GZB € 753,30; kerkjes onderhoud € 190,85. 

21 mei: Kerkrentmeesterlijk beheer € 206,17; Diaconie € 199,25; kerkjes onderhoud € 49,95. 

27 mei: Kerkrentmeesterlijk beheer € 640,05; Diaconie € 645,67; kerkjes onderhoud € 168,90. 

 

 

Verder ontvangen 

t.b.v. kerk: ds. C.J. van der Plas 1 x € 60,00, 1 x € 50,00, 1 x € 20,00, 2 x € 10,00; ds. W.C. 

Meeuse € 12,50; ouderling A.P. Versteeg € 5,00. 

De collecte tijdens de ouderenmiddag heeft € 306,50 opgebracht. 

 

 

  



Overzicht ontvangen collecten en vrijwillige bijdragen 1e kwartaal 2018 

Bij deze de financiële cijfers voor het 1e kwartaal van 2018. 

 
begroting 

2018 

herrekend 

t/m Q1 

2018 

ontvangen 

t/m Q1 

2018 

Saldo 

Vrijwillige bijdragen        72.500  40.849 -31.651 

Collecten/giften      

Kerkrentmeesterlijk 

beheer 
 42.000 10.500 10.185 -315 

Giften/legaten  6.000 1.500       670 -830 

Kerkjes onderhoud 

gebouwen 
 5.000 1.250 1.318    68 

Orgelfonds  1.000    250 556 306 

Diversen  3.250    813 530 -283 

      

Subtotaal  57.250 14.313 13.259 -1.054 

 
 

Jaarrekening 2017 

Het college van kerkrentmeesters heeft de concept jaarrekening 2017 voorgelegd aan de 

kerkenraad. Deze heeft in de vergadering van 31 mei 2018 de jaarrekening voorlopig 

vastgesteld. In deze kerkbode is een samenvatting van deze jaarrekening opgenomen.  

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hier een beknopt overzicht van 

de vermogenspositie per 31 december 2017 en van de exploitatie over 2017 met vergelijkende 

cijfers van 2016. De gehele jaarrekening ligt ter inzage t/m vrijdag 22 juni. Wanneer u deze 

wenst in te zien, vragen wij u contact op te nemen met R.P. den Breejen via telefoonnummer 

0184-611136. 

 

Balans per 31 december 2017 2017 2016 

      

activa     

onroerende zaken  €            210.183   €            219.736  

installaties en inventarissen  €              68.100   €              68.100  

financiële vaste activa  €            197.084   €            204.048  

kortlopende vorderingen en 

overlopende activa  €                5.328   €                7.917  

geldmiddelen  €            660.721   €            632.467  

totaal  €         1.141.416   €         1.132.268  

passiva     

reserves  €            922.990   €            872.968  

fondsen  €            201.834   €            238.522  

crediteuren  €                3.657   €                1.954  

kortlopende schulden en overlopende 

passiva  €              12.935   €              18.824  

totaal  €         1.141.416   €         1.132.268  

 

 



Exploitatie rekening  begroting  Rekening rekening 

  2017 2017 2016 

baten       

 Opbrengsten uit bezittingen  €           7.200   €           1.994  €           6.137 

 Bijdragen gemeenteleden  €       147.500   €       159.409   €       155.469  

 Subsidies en overige bijdragen van 

derden   €      (10.000)   €        (8.721)  €      (18.417) 

Totaal baten  €       144.700   €       152.682   €       143.189  

lasten       

 Bestedingen Pastoraat (predikant en 

kerkelijk werkers)   €         88.500   €         75.236   €         85.045  

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese 

en gemeentewerk  €           1.500   €           7.569   €              697  

 Bijdragen aan andere organen binnen 

de kerk  €           9.600   €           9.013   €           9.145  

 Lasten kerkelijke gebouwen 

(inclusief afschrijving)   €         35.353   €         34.717   €         33.366  

 Salarissen (koster, organist e.d.)  €           3.300   €           3.480   €           3.798  

 Lasten beheer en administratie, 

bankkosten en rente  €           8.740   €           8.845   €         13.727  

 Lasten overige eigendommen en 

inventarissen  

 €                        

-  

 €                          

-  

 €                     

-  

Totaal lasten  €       146.993   €       138.860   €       145.778  

        

Resultaat (baten - lasten)  €         2.293 -   €         13.882  €         2.589 - 

 

Wanneer we naar de exploitatierekening kijken, kan worden opgemerkt dat er een positief 

resultaat is geboekt. De batenkant viel hoger uit, voornamelijk door de bijdrage van de 

gemeenteleden aan de collecten en de actie kerkbalans. Door o.a. de structurele financiële 

bijdrage aan het kerkcentrum is de batenpost “Subsidies en overige bijdragen van derden” 

negatief. De lastenkant viel lager uit dan begroot. Voornamelijk door het vertrek van Ds. 

Vernooij is de post bestedingen pastoraat lager dan begroot. 

Als college zijn we u als gemeente erg dankbaar voor uw bijdragen, in welke vorm dan ook. 

 

College van Kerkrentmeesters 

 

 

  



Vanuit de kinderweek 

“Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, 

en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” Matth. 6: 33  

 

Als team zijn we al weer heel druk met alle voorbereidingen voor de Kinderweek. 

Het thema dit jaar is: Zoek het uit! Samen met de kinderen gaan we als professor, detective, 

enz. op zoek in de Bijbel. We ontdekken wat voor verhalen er in staan en wat die ons te 

zeggen hebben. Maar belangrijker nog: we ontdekken de God van de Bijbel en Wie Hij in 

Zijn Zoon voor elk kind wil zijn. De kinderen zullen ontdekken dat nog voordat zij op zoek 

gingen naar Wie Jezus is, Hij hen al had ‘opgezocht’. 

Kom gerust eens binnen lopen om te ontdekken wat we de kinderen nog meer mogen 

meegeven.  

U kunt zelf ook een belangrijke bijdrage leveren aan de Kinderweek. Namelijk door in de 

eerste plaats de kinderen en de Kinderweek op te nemen in uw persoonlijke gebeden. 

Daarnaast willen we vragen om actief voor kinderen in uw omgeving te bidden en hen uit te 

nodigen voor de kinderweek. Vanaf 2 weken voor de Kinderweek zal er in de kerk een 

gebedskalender klaarliggen die dit nog praktischer maakt. Deze gebedskalender wordt dan 

ook bij de kerktelefoonluisteraars die niet meer naar de kerk kunnen komen, thuisbezorgd. 

 

Elke kinderweekdag beginnen we als team 's ochtends om 7.30 uur in de grote zaal van het 

Kerkcentrum. Onderdeel van de opening is een Bijbelstudie over het gedeelte van die dag van 

+/- 15 á 30 min. Deze wordt altijd verzorgd door iemand uit de kerkenraad en een aantal 

gemeenteleden. Deels zijn de ochtenden al ingevuld maar we zoeken nog mensen voor 

dinsdag, woensdag en donderdag of eventueel vrijdag. Misschien bent u er nog nooit voor 

gevraagd of hebt u het lang geleden al eens gedaan. Om een beeld te geven van hoe we daar 's 

ochtends zitten: We zijn uitgedroogde sponsen die alleen maar opzuigen... Gespreksvragen 

zijn dus niet nodig, de ervaring leert dat daar weinig tot geen reactie op komt... Lijkt het u een 

mooie manier om betrokken te zijn bij de kinderweek, schroom niet maar geef u op bij 

Hendrike de Groot (618353/andreenhendrike@kpnplanet.nl) 

 

Ook kunt u praktisch bijdragen door de volgende knutselmaterialen te sparen:   

- Grote doppen ong. 5 cm doorsnede 
- Alle andere soorten doppen, denk aan parfum, deodorant, douchegel,  
- Houten krukjes 
- Pringlesbussen 
- Blikken alle maten (meest grote) 
- Tijdschriften 
- Schoenendozen 
- Verschillende sokken, ook geen complete (heel veel)  
- Complete kranten (met een stukje erin wat over mensen/dieren die gered worden gaat) 

(12x)  
- Tijdschriften (met bange mensen) (zoveel mogelijk)  
- Kleine emmertjes (12x)  
- Speelgoed bootjes (12x)  
- Speelgoed telefoon/oude mobiel (12x) 

 

  



U kunt de spullen inleveren bij Hendrike de Groot (Graaf Lodewijkstraat 20) of neerzetten in 

het keukentje boven in het Kerkcentrum. 

Zoals elk jaar hebben we dit jaar ook weer ruimte voor 1 maatschappelijke stagiaire. Meer 

info: Hendrike de Groot  

De Kinderweek zal dit jaar gehouden worden van 20 t/m 26 augustus. 

 

 

Vanuit het jeugdwerk 

Oproep leidinggevenden 

In de vorige kerkbode stond de oproep voor leidinggevenden i.v.m. een aantal vacatures. Bij 

deze nogmaals de oproep: Help jij mee om ook komend seizoen waardevolle clubmomenten 

mogelijk te maken? Meld je aan bij Geert Honcoop. 

jeugdouderling@hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl  

 

 

Vanuit de rommelmarktcommissie 

Adreswijziging rommelmarktloods 

Op het laatste moment waren wij genoodzaakt een andere opslag voor de rommelmarkt te 

betrekken. Dit is uiteindelijk de dag voor de ophaaldag gerealiseerd. Hier mogen we God 

dankbaar voor zijn dat Hij ons hieruit geholpen heeft zodat er ook dit jaar weer een locatie is 

waar spullen opgehaald of gebracht kunnen worden, het adres is nu Doetseweg 54a in 

Giessenburg. 

Dankbaar zijn we ook dat we dit jaar veel hulp hadden om de ophaaldag goed te laten 

verlopen. In een ochtend tijd is er weer aardig wat opgehaald, maar er kan nog genoeg bij, dus 

heeft u spullen staan die u niet gebruikt dan kunt u het iedere maandagavond van 19.00 uur tot 

21.00 uur of zaterdagochtend 9.00 tot 12.00 uur naar bovengenoemd adres brengen, u kunt 

ook bellen naar 0184-632780 of mailen naar rommelmarktbovenhardinxveld@gmail.com en 

wij komen de spullen bij u thuis ophalen. 

De rommelmarktcommissie  
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Activiteitenagenda 

Vrijdag 15 juni 

15.30 uur   Weeksluiting De Lange Wei:  

   Ds. P. van de Voorde 

18.30-20.00 uur  Christelijke bibliotheek 

19.00-20.00 uur  Verkoop collectebonnen in de bijzaal van de kerk 

 

Zaterdag 16 juni 

9.00 – 12.00 uur Rommelmarktloods open – Doetseweg 54a, Giessenburg 

 

Maandag 18 juni 

19.00 – 21.00 uur Rommelmarktloods open – Doetseweg 54a, Giessenburg  

 

Woensdag 20 juni 

19.30 uur  Kerktelefoonuitzending, verzorgd door kerkenraadslid 

 

Donderdag 21 juni 

19.45 uur  Kerkrentmeesters 

 

Vrijdag 22 juni 

15.30 uur   Weeksluiting De Lange Wei:  

   Dhr. W. Smit 

18.30-20.00 uur  Christelijke bibliotheek 

 

Zaterdag 23 juni 

9.00 – 12.00 uur Rommelmarktloods open – Doetseweg 54a, Giessenburg 

 

Maandag 25 juni 

19.00 – 21.00 uur Rommelmarktloods open – Doetseweg 54a, Giessenburg  

 

Woensdag 27 juni 

19.30 uur  Kerktelefoonuitzending  

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

 

Donderdag 28 juni 

19.45 uur  Kerkenraad 

 

Vrijdag 29 juni 

15.30 uur   Weeksluiting De Lange Wei:  

   Dhr. W. J. van Iperen 

18.30-20.00 uur  Christelijke bibliotheek 

19.00-20.00 uur  Verkoop collectebonnen in de bijzaal van de kerk 

 

 


