
BOVEN-HARDINXVELD  
 
Zondag 12 december   
9.30 uur ds. M.A. van den Berg, Groot-Ammers (groep A) 
15.30 uur prop. J.A. de Kruijf, Oud-Alblas 
 
Collecten  
1. Diaconie 
2. Pastoraat 
3. Onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Ariena Roza, Jasmijn van den Bout, Judith Breugem 
 
College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld 
NL94RABO03250 60 592 
Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld 
NL59RABO03250 18 154 
Digitale collecte via Givt app  
 
 
Vanuit de kerkenraad 
Kerk en corona 
Op woensdag 1 december heeft de kerkenraad vergaderd over onze omgang met de 
coronamaatregelen zoals afgekondigd tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november. Een 
uitgebreide versie van de besluitvorming is te vinden op de website van onze gemeente. De 
hoofdpunten daarin zijn: 

- De avonddienst is met ingang van zondag 5 december verplaatst naar 15.30 uur 
- Alleen de ingang op het Kerkplein kan gebruikt worden om de kerk te betreden.  
- Na de zegen verlaten eerst de gemeenteleden op de galerijen de kerk, waarna de overige 

gemeenteleden op aanwijzing de kerk kunnen verlaten.  
- De zondagsschool is op 12 en 19 december van 13.45 tot 14.30 uur. 
- Catechese gaat door op de gebruikelijke plaats en tijd. 
- Jeugdwerk vindt zoveel mogelijk overdag plaats. Waar dat praktisch niet mogelijk is, is 

er een mogelijkheid om ’s avonds bijeen te komen. 
- Overige avondactiviteiten zoals studiekring, gesprekskring, vrouwenvereniging gaan 

niet door. Een alternatief tijdstip wordt gestimuleerd.  
Bij de opening van de vergadering lazen we uit Jesaja 8 en 9 waarin geprofeteerd wordt over 
de geboorte van de Messias. “Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin 
benauwdheid is… Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien… Want een Kind 
is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.” Een machtige belofte van God. Licht in de duisternis! 
 
 
De kerkdeur open 
Voor aanstaande zondagmorgen worden de gemeenteleden uit groep A uitgenodigd. 
Groep A is straatnaam A t/m G, Rivierdijk 111 – 515, en S t/m Z.  
Zondagmiddag is de gehele gemeente welkom om de dienst bij te wonen. We zien uit naar 
goede diensten op 3de Adventszondag.  
 
 



Ambtsdragersverkiezing 
De kerkenraad buigt zich over de vervulling van de komende vacatures in de kerkenraad. De 
nieuwe dubbeltallen zullen bekend gemaakt worden. Wilt u meebidden om wijsheid voor de 
kerkenraad en de broeders die op dubbeltal komen te staan?  
 
 
Jarigen 75+  
De volgende gemeenteleden mogen in de komende week hun verjaardag vieren: 
12 december: mevr. M. Goedhart-de Bruin, Prinses Irenestraat 50, 3372 CM, 83 jaar 
16 december: mevr. L. Meerkerk-van Meeteren, Rembrandthof 85-A121, 3372 XV, 102 jaar 
17 december: dhr. C. Sterrenburg, Rembrandtstraat 42, 3372 XN, 76 jaar 
We feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u, samen met uw geliefden, de zegen 
van de Heere toe bij het klimmen van de jaren. “De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en 
geve u vrede!” (Num. 6: 26). 
 
 
Shoppen in Advent 
Na het 1ste fragment uit de inleiding in het kerkblad van vorige week volgt hier een 2de deel uit 
de gehouden inleiding, waarna in een volgend kerkblad de afronding ervan volgt.  
 
Shoppen in Advent stelt klip en klaar dat consumentisme, de drang om te consumeren, bezig is 
om de plaats van het christendom in te nemen. Het winkelcentrum als kathedraal van glas 
gewijd aan het consumentisme. Kleurige vlaggen die het markeren als een gewijde ruimte waar 
je even alle sores kan vergeten. Verlichting, achtergrondmuziek, schapindeling, alles zorgt 
ervoor om hier zo lang mogelijk te verblijven. Het Evangelie dat verkondigt wordt is dat geluk 
voor iedereen te koop is. Alles nodigt ons uit onszelf te zien als consumenten. Als mensen die 
onze identiteit ontlenen aan de kleding die we dragen, de spullen waarmee we ons omringen en 
de ervaringen die we kopen. Het appelleert aan ons verlangen om het goed te hebben, succesvol 
te zijn en door anderen gezien te worden. Terwijl het christendom de verlangens van mensen 
wil richten op God, omdat ze om met Augustinus te spreken alleen in Hem tot rust kunnen 
komen, wil het consumentisme van zo’n rust niets weten.  
 
Kunnen we op grond hiervan zeggen dat de macht van het consumentisme bijdraagt aan het 
proces van kerkverlating in deze eeuw? Verliezen we het van het winkelcentrum omdat mensen 
de Christmas Sale aantrekkelijker vinden dan de liturgie van het kerkelijke jaar? Je ontleent je 
identiteit niet aan het geloof, maar aan je baan, je hobby en je vakantie. Niet langer dat ik met 
lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom van Christus ben, maar wat ik aankoop, mijn 
ervaring, mijn vrijetijdsgedrag laat zien wie ik ben en waar mijn diepste identiteit ligt.  
 
Je kan seculariseren zonder de kerk te verlaten. Welke tegenkracht zorgt ervoor dat je ondanks 
secularisatie toch op de kerk betrokken blijft? Je shoppende ik en je christelijke ik kunnen dwars 
door elkaar heen lopen blijkbaar. Soms ken je meer gewicht toe aan het ene, dan hecht je weer 
meer waarde aan het andere. Je eigen ik vormt een strijdtoneel. (wordt vervolgd) 
 
 
Tenslotte 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen. Een gezegende zondag 
toegewenst.  

J.P. Ritmeester 
 



 
Kopij kerkbode 
We vragen u de kopij voor de kerkbode van vrijdag 17 december – een uitgave voor 1 week - 
uiterlijk zaterdag 11 december om 12.00 uur in te leveren.  
Het kerstnummer verschijnt op donderdag 23 december. De kopij voor het kerstnummer graag 
uiterlijk vrijdag 17 december om 17.00 uur inleveren.  
 
Dit kunt u doen via het gebruikelijke mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.  
 
 
Vanuit de pastorie 
Van 2e adventszondag… 
Zondag riep de Heere ons twee keer samen rondom Woord en sacrament. We luisterden naar 
Openbaring 19:9 en 22:14-17. Geroepen (tot het bruiloftsmaal) en het verlangen van de Geest 
en de Bruid, kom! Hopelijk mogen u en jij terugzien op gezegende diensten.   
 
 
Uit de gemeente  
Mevr. Ria de Blaauw, Prinses Margrietstraat 90 verblijft nog in het Ikaziaziekenhuis  in 
Rotterdam. Na een terugval merkt ze nu weer vooruitgang, maar de weg is nog lang. We lazen 
met elkaar Psalm 118, dat de HEERE met ons wil zijn en we ons vertrouwen op Hem mogen 
stellen.  
Mevr. E. Dame- Alblas, Rembrandthof 59 kwam weer thuis uit het ziekenhuis na de operatie 
aan haar voet. Fijn om weer bij elkaar te zijn. We wensen haar een goed herstel toe.  
Mevr. N. Slagboom-van Garderen, Prinses Irenestraat 6 heeft een beroerte gehad en verblijft 
momenteel in het ziekenhuis. Naar omstandigheden maakt ze het redelijk goed. Het is onzeker 
hoe haar situatie zich verder zal ontwikkelen. We proberen het in goede handen te leggen, 
bidden om vertrouwen en spreken onze dank uit dat de Heere gespaard en bewaard heeft.  
 
 
Catechisatie 
Met de oudste groep hebben we nagedacht over wat de bijbel zegt over de overheid. Hoe stel 
je je als christen op onder de overheid? Romeinen 13 schept een duidelijk kader.  
Met de groep 13-14 jaar hebben we het Bijbelse kernwoord ‘genade’ gespeld.  
Bij de 12 jarigen ging het over de gemeente.  
 
 
Doordeweeks 
De studiekring hebben we vanwege de maatregelen verschoven naar januari.  
 
 
Ontvangen 
Door ds. J.C. Breugem voor de kerk € 20,- 
 
 
… naar D.V. 3e adventszondag 
Komende zondag worden de diensten geleid door gastvoorgangers. Gezegende diensten 
toegewenst. Zelf mag ik voorgaan in Kinderdijk-Middelweg en Veenendaal.  
 
 



Tenslotte 
Hartelijke groet namens ons allen,   

J.C. Breugem v.d.m. 
 

 
Vanuit college van kerkrentmeesters 
Beheer website 
Arjan Slingerland heeft het beheer van onze website ruim zeven jaar verzorgd. Met veel plezier 
is hij het aanspreekpunt geweest voor de website van onze kerkelijke gemeente.  
Ruim 700 nieuwsberichten, meer dan 450 liturgieën en talloze agenda-items heeft hij in die 
jaren online gezet. Per 1 december jl. heeft hij deze taak overgedragen aan Esther Klop. Als 
gemeente willen we Arjan hartelijk danken voor zijn inzet, accuratesse en tijd gedurende de  
periode dat hij invulling heeft geven aan deze taak.    
Vanaf nu zal Esther Klop het aanspreekpunt zijn voor de zaken rondom de website van onze 
gemeente.  Wij zijn Esther dankbaar dat zij deze taak op zich wil nemen en wensen haar daarbij 
Gods onmisbare zegen toe. 
 
 
Vanuit het jeugdwerk 
Zondagsschool Jedid-Jah 
Aan het kerkblad van vorige week vrijdag vond u een klein envelopje geniet. Helaas ontbrak in 
de kerkbode het bijbehorende bericht. U kunt dit envelopje gebruiken om uw jaarlijkse gift te 
geven voor het zondagsschoolwerk, met name de Kerstviering. Vandaag heeft de bezorger van 
de kerkbode bij u aangebeld om uw gift in ontvangst te nemen. Als u de bezorger gemist heeft 
kan het envelopje ook in één van de collectezakken bij de uitgang van de kerk gedaan wordt of 
u kunt uw gift overmaken op NL16RABO0325078874 t.n.v. Cvk. Herv. Gem. Boven 
Hardinxveld o.v.v. zondagsschool 2021. Alvast bedankt voor uw bijdrage aan dit mooie werk. 
 
Op zondag 12 en 19 december worden alle kinderen van 13.45 tot 14.30 uur verwacht in de 
kerk om te oefenen voor de Kerstfeestviering. We hopen jullie allemaal te zien.  
De Kerstfeestviering wordt gehouden op 1ste Kerstdag, om 16.00 uur (en niet zoals eerder 
vermeld om 16.30 uur).  
 

 
Activiteitenagenda  
Maandag, woensdag en donderdag 
19.30 uur  Uitzending kerkradio 
   Verzoeknummers kunt u aanvragen via de website en telefonisch bij
    Mieke van den Bout, tel. 611430 of Gerry Koppelaar, tel. 615387 
 
Zondag 12 december 
13.45 uur  Zondagsschool 
 
Maandag 13 december 
Div. tijden  Catechisatie 
 
Dinsdag 14 december 
09.15 uur  Open morgen  
14.30 uur  Breiclub 
Div. tijden  Catechisatie 



 
Vrijdag 17 december 
19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen 
19.30 uur  Belijdeniscatechese 


