
BOVEN-HARDINXVELD  
 
Zondag 19 december   
9.30 uur ds. J.C. Breugem (groep B) 
15.30 uur ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee 
 
Collecten  
1. Evangelisatiecommissie 
2. Kerkrentmeesterlijk beheer 
3. Onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Corina Rijnberg, Nadine Klop, Natasja Groeneveld 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
De kerkdeur open 
Voor aanstaande zondagmorgen worden de gemeenteleden uit groep B uitgenodigd. 
Groep B is straatnamen H t/m N en P t/m R (met uitzondering van Rivierdijk 111-515). 
Zondagmiddag is de gehele gemeente welkom om de dienst bij te wonen. We zien uit naar 
goede diensten op deze 4de Adventszondag. Houd u rekening met het volgende: 

- De middagdienst begint om 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.  
 
 
Bidstond 
Aanstaande zaterdag van 10 tot 11 uur willen we als gemeente vanwege de aanhoudende ‘nood 
der tijden’ een bidstond houden. We volgen hiermee het initiatief dat in de Hervormde 
gemeente van Barneveld is begonnen en door onze kerk is aanbevolen voor alle gemeentes.  
We willen ons met elkaar voor Gods aangezicht verootmoedigen, schuld belijden en de Heere 
om ontferming aanroepen. De bidstond wordt geleid door ds. Korten en ds. Breugem en wordt 
gehouden in De Boomgaard. 
 
 
Ambtsdragersverkiezing 
Uit de berichtgeving van vorige week had u op kunnen maken dat de nieuwe dubbeltallen deze 
week al bekend gemaakt zouden worden. Tijdens de kerkenraadsvergadering van donderdag 9 
december is besloten om de nieuwe verkiezingsronde incl. het opstellen van de dubbeltallen te 
verplaatsen naar het volgende kalenderjaar. In alle eerlijkheid is gesproken over de 
verlegenheid om te komen tot 2 nieuwe dubbeltallen (diaken en ouderling-kerkrentmeester)  
waarvoor opnieuw 4 broeders gekozen moeten worden. We bidden om broeders, mannen uit 
ons midden van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid 
(Hand. 6).  We zijn afhankelijk van Gods Geest en leiding en vragen u daarvoor met ons mee 
te bidden!  
 
 
Bevestiging ambtsdragers 



Op zondag 9 januari zal in de morgendienst broeder R. van den Bout bevestigd worden als 
ouderling zending en evangelisatie, terwijl tevens een aantal broeders in het ambt herbevestigd 
zullen worden. In deze dienst nemen we ook afscheid van de broeders ouderling R.C. van den 
Bout en ouderling-kerkrentmeester A. Verschoor. Broeder diaken G.J. Verschoor zal zolang in 
de vacature niet voorzien is nog enige tijd aan de kerkenraad verbonden blijven. 
 
 
Begrotingen 
De colleges van kerkrentmeesters en diakenen presenteerden in de kerkenraad hun begroting 
voor het nieuwe jaar. We zijn dankbaar dat u hen royaal van middelen voorziet. Tegelijk zijn 
er ook zorgen om de financiële situatie van de gemeente. Daarover informeren met name de 
kerkrentmeesters u. We willen met elkaar onze verantwoordelijkheid verstaan voor de 
voortgang van het werk in dit deel van Gods wijngaard. We wensen het college van 
kerkrentmeesters veel wijsheid toe in deze periode.  
 
 
Preekrooster 
In de achterliggende jaren heeft broeder Adriaan Verschoor enorm veel werk verzet voor het 
preekrooster van onze gemeente. Voorgangers werden benaderd, afspraken werden gemaakt, 
wekelijks was er contact met de gastvoorgangers. Werk dat hij met veel inzet en liefde voor de 
gemeente gedaan heeft en waarvoor we hem heel hartelijk danken. 
Nu broeder Verschoor de kerkenraad gaat verlaten draagt hij deze taak over aan de broeders 
Klop en Ritmeester. Deze weken worden de eerste afspraken al gemaakt voor het preekrooster 
van 2023 en in januari zullen ook de overige afspraken gemaakt worden. Een bijzondere taak 
die op hun schouders rust waarbij we hen veel zegen toewensen.  
 
 
Een heel bijzondere baby 
Van de stichting Herziene Statenvertaling en uitgeverij Royal Jongbloed hebben we een 
bijzondere uitgave ontvangen. Een klein prentenboek met daarin vier kerstverhalen uit de 
kinderbijbel bij de HSV. De verhalen zijn wat vereenvoudigd, zodat ze ook voor onze kleuters 
goed te begrijpen zijn. In de verhalen staat Maria centraal. God heeft haar uitgekozen voor zijn 
prachtige plan met deze wereld. Zij mag de moeder van Gods Zoon zijn, een heel bijzondere 
baby, Redder en Koning. Bij elk verhaal staat een lied, een verwerking en een gebed.  
De komende zondagen vindt u dit boekje bij de uitgangen van de kerk. Alle gezinnen kunnen 
één exemplaar meenemen. Wellicht kent u ook gezinnen in uw familie of omgeving die minder 
vertrouwd zijn met de boodschap van het Evangelie, aarzel niet om ook voor hen een boekje 
mee te nemen. Van harte aanbevolen! 
 
 
Jarigen 75+  
De volgende gemeenteleden mogen in de komende week hun verjaardag vieren: 
18 december: dhr. H. van der Linden, Rembrandthof 9, 3372 XS, 89 jaar 
19 december: mevr. K. van Hoek-Klop, Nassaustraat 24, 3372 EE, 91 jaar 
21 december: mevr. B. Beverloo-Hooijmans, Rembrandthof 109, 3372 XV, 93 jaar 
24 december: mevr. N. Dubbeldam-van Houwelingen, Rembrandthof 403, 3372 XW, 83 jaar 
24 december: mevr. L.M. de Koning-van Kekerix, Jul. van Stolbergstraat 69, 3372 CH, 75 jaar 
25 december: mevr. M. den Breejen-den Breejen, Prinses Irenestraat 10, 3372 CM, 79 jaar 
25 december: mevr. J.A. Goedhart-van der Schuit, Rembrandthof 39, 3372 XS, 77 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. We leven deze dagen toe naar het Kerstfeest. 
Het Kind in de kribbe is de Man van smarten. In Hem zien we Gods vriendelijk aangezicht.  
“God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten” (Psalm 67:2). 
 
 
Shoppen in Advent 
In dit kerkblad het slot van de gehouden inleiding, waarvan u 2 andere delen vond in de vorige 
kerkbladen: 
 
Er is sprake van Godsverlangen in een tussentijd, de tijd waarin de stad van God en de stad van 
de mens nog vermengd zijn omdat kaf en koren nog niet gescheiden zijn, een tijd waarin het 
heil nog uitstaat en we mogen leven in geloof, niet in aanschouwen. Hier en nu, een tijd van 
uitzien en verwachten. Godsverlangen heeft nadrukkelijk een eschatologische spits, het wordt 
pas dan vervuld wanneer Jezus Christus in heerlijkheid komt. Secularisatie uit zich zo niet in 
de eerste plaats in een lege kerkbank of gemeenteleden die we af zagen haken, maar is vooral 
een kwestie van vergeten of niet willen weten dat Christus komt op de wolken! 
 
Godsverlangen of godsgemis. Wat gebruik je om dat gemis te vullen? Status, rijkdom, kracht 
en gezondheid? Ze vervullen het verlangen uiteindelijk niet. Daarom roept de schrijver van de 
Hebreeënbrief ons er toe op onszelf niet te verliezen in het hier en nu maar als pelgrim 
reikhalzend uit te zien en te verlangen naar een beter Vaderland. Hoe wordt dit verlangen 
gevoed? In de kerk door de liturgie. De preek, schriftlezing, gebed, speciale aandacht voor het 
zingen van Psalmen en gezangen. Het hardop zingen van oude Bijbelwoorden draagt krachtig 
bij aan het ‘toe-eigenen’ van verlangen naar God. Het geldt ook voor sacramenten, niet slechts 
een symbool van Gods genade, maar ze stellen die genade ook zichtbaar en tastbaar present in 
het midden van de gemeente en in het leven van de gelovige.  
 
Paulus schrijft in 1 Korinthe 2 vers 9: ‘wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en 
in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben!’ 
 
Verwacht de komst des Heren,  o mens bereid u voor 
reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. 
 
 
Tenslotte 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen. Een gezegende zondag 
toegewenst.  

J.P. Ritmeester 
 
 
Kopij kerkbode 
Het kerstnummer – een uitgave voor 2 weken – 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 3e adventszondag… 



Afgelopen zondag gingen twee niet onbekende voorgangers u voor. Ds. M.A. van den Berg en 
onze pastoraal medewerker prop. J.A. de Kruijf verkondigden het evangelie vanuit Genesis 11 
en Lukas 1. Hopelijk hebben u en jij het Woord met zegen ontvangen.  
 
 
Uit de gemeente  
Na een opname van diverse weken in het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam mocht mevr. A. de 
Blaauw, Prinses Margrietstraat 90, weer thuiskomen waar ze (onder andere) met hulp van 
familie en zorg weer moet aansterken. Wat is er veel gepasseerd. Het ging door diverse diepten, 
maar onze genadige en trouwe God heeft bewaard en gespaard. We kunnen Hem niet dankbaar 
genoeg zijn.  
Mevr. N. Slagboom-van Garderen, Prinses Irenestraat 6 is vanuit het ziekenhuis in Gorinchem 
naar Waerthove in Sliedrecht gebracht om verder te revalideren. Hoe de toekomst er verder 
uitziet is nog onbekend, maar dat die in de hand van de Heere ligt is zeker!  
 
 
Overleden 
Op 9 december is Johanna Geertje Bakker- van Tricht in de leeftijd van 84 jaar gestorven na 
een korte ziekenhuisopname. Haar gezondheidssituatie bleek al snel onhoudbaar. Zo komt er 
een einde aan vele goede jaren samen met haar man aan de Prinses Irenestraat 16. De jaren 
werden zeker ook zo goed gemaakt door hun kinderen Hannie met Arno en Agnes met Dick en 
de kleinkinderen. Zeker in de tijd van de rugoperatie en het verblijf in Lingesteyn trok dat haar 
merkbaar en kon herstel niet snel genoeg gaan. Nu is zij niet meer. Afgelopen woensdag heeft 
haar begrafenis plaatsgevonden aan de algemene begraafplaats aan de Tiendweg na een 
afscheidsbijeenkomst in Sliedrecht. We wensen haar man Wim, de kinderen en kleinkinderen 
en verdere familie Gods genadige troost toe. We denken daarbij ook aan haar bekenden op het 
dorp en in de gemeente.  
 
 
Catechisatie 
De 12 jarigen dachten na over het thema ‘vrucht dragen’. Bij de jongeren van 13 en 14 jaar ging 
het over de ‘h’ van horen. Met de 17plussers hebben we het naar aanleiding van Mattheüs 10 
gehad over je roeping als christen in deze tijd.  
 
 
Doordeweeks 
Jammer dat de studiekring verschoven moest worden naar 18 januari ‘22. We hopen dan alsnog 
het vervolg van 1 Timotheüs 1 met elkaar te bestuderen.  
Het is heel fijn dat de weeksluiting/ kerstviering in de Lange Wei wel doorgaat. We hopen op 
een gezegende ontmoeting rondom het Woord met elkaar. 
 
 
Ontvangen 
Door ds. J.C. Breugem voor de kerk € 20,- 
 
 
… naar D.V. 4e adventszondag 
Op de laatste adventszondag mag ik in de morgendienst voorgaan. Ik heb de tekstkeuze nog 
niet definitief gemaakt. Omdat ik na Kerst een begin hoop te maken met het lezen en luisteren 
naar het Markus evangelie moet ik voor Kerst en misschien ook wel de laatste Adventszondag 



uitwijken naar een ander Bijbelboek omdat het Markusevangelie begint met het optreden van 
Johannes de Doper.  
 
Tenslotte 
Hartelijke groeten namens ons allen,  

J.C. Breugem v.d.m. 
 

 
Vanuit college van kerkrentmeesters 
Begroting 2022  
 
Het college van kerkrentmeesters heeft de concept begroting voorgelegd aan de kerkenraad. 
Deze heeft in de vergadering van 9 december 2021 de begroting voor 2022 voorlopig 
vastgesteld. In deze kerkbode is een samenvatting van de begroting opgenomen.  
Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige begroting ter inzage bij penningmeester R.P. 
den Breejen t/m vrijdag 24 december 2021. Daarna zal de begroting 2021 door de kerkenraad 
vastgesteld worden. 
 

 
Begroting 

2022 
Begroting 

2021 
Rekening 

2020 
BATEN       
Opbrengsten onroerende 
zaken       30.135       27.730        24.382  
Opbrengsten rente en 
dividenden             20              15             16 
Opbrengsten uit stichtingen, 
kassen en fondsen                0                 0               0  
Opbrengsten levend geld     197.500     202.300     201.952  

totaal baten     227.655     230.045     226.350  
LASTEN       
Kosten kerkelijke gebouwen 
excl. afschrijvingen      32.500       27.500      68.964  
Kosten overige niet-
kerkelijke eigendommen         3.400                0          2.798    
Afschrijvingen onroerende 
zaken en inventaris      10.303         9.553      10.845  
Pastoraat    111.575     106.900    103.138  
Kosten kerkdiensten en 
kerkelijke activiteiten      52.750       52.000      40.236  
Verplichtingen/bijdragen 
andere organen      10.250       12.000        9.687  
Salarissen en vergoedingen      30.250       13.500      19.071  
Kosten kerkenraad, 
administratie-kantoor, 
kerktelefoon, kerkbode      25.000       22.500      23.891  
Rentelasten/bankkosten        1.500         1.500        1.467  
Diaconaal werk               0              200                 0    

totaal lasten    280.228     245.653     280.097  



        
Saldo baten - lasten    - 52.573     - 15.608     - 53.747  

        
Incidentele baten         2.500            2.500       330.628    
Incidentele lasten        -2.500           -2.500                 0    
Onttrekkingen aan fondsen 
en voorzieningen       45.000        49.500       63.817  
Toevoegingen aan fondsen 
en voorzieningen     - 45.000     - 49.500  - 330.439 

totaal                0                 0   - 262.622  
        
RESULTAAT     - 52.573     - 15.608     10.259 

 
De begroting sluit met een fors negatief operationeel resultaat. Het gevolg hiervan is dat er flink 
ingeteerd wordt op het eigen vermogen. De uitgaven zijn de laatste jaren gestegen terwijl de 
inkomsten gelijk blijven of licht krimpen met als gevolg een begroting die uit balans is geraakt. 
 
De taak van de kerkrentmeesters is om de continuïteit van de eredienst voor de toekomst te 
borgen. Het noodzakelijke financieel gezonde toekomst perspectief staat momenteel onder 
druk. Het is dan ook noodzakelijk om te gaan bepalen waar structurele koerswijzigingen nodig 
zijn om financieel weer in balans te geraken. Zo is het bezit en gebruik van een eigen kerkelijk 
centrum een luxe die we ons eigenlijk niet meer kunnen permitteren. 
We doen dan ook een beroep op u om met ons mee te denken en de kerk financieel te blijven 
steunen. Ook in 2022 is uw steun hard nodig!  

Het college van kerkrentmeesters 
 

 
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 
 
Vrijdag 17 december 
19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen 
 
Zaterdag 18 december 
10.00 uur  Bidstond 
 
Zondag 19 december 
13.45 uur  Zondagsschool 
19.00 uur  Jeugdvereniging 
 
Maandag 20 december 
Div. tijden  Catechisatie 
 
Dinsdag 21 december 
14.30 uur  Kinderclub groep 4-5 
Div. tijden  Catechisatie 


