
BOVEN-HARDINXVELD  
 
Zaterdag 25 december 
9.30 uur ds. J.C. Breugem (groep A) 
16.00 uur Kerstviering zondagsschool Jedid-Jah 
 
Collecten morgendienst  
1. Gereformeerde Zendingsbond 
2. Eredienst 
3. Onderhoud gebouwen 
 
Collecte zondagsschoolviering  
Zondagsschool/Kerk in Actie; geef licht aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland 
  
Kinderoppas 
Heleen Verschoor, Jannie Breedveld, Guusje de Bruin 
 
 
Zondag 26 december 
9.30 uur ds. T. van Bruggen, Streefkerk (groep B) 
15.30 uur ds. J. Belder, Harskamp 
 
Collecten  
1. Verwarming 
2. Zondagsschool/Kerk in Actie; geef licht aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland 
3. Plaatselijke diaconie 
  
Kinderoppas 
Laura Verschoor, Anne Breugem, Natasja Groeneveld 
 
Voorzang kerstdagen 
Kerstlied 
 
 
Vrijdag 31 december 
19.30 uur ds. J.C. Breugem 
 
Collecten  
1. Studiefonds Gereformeerde Bond 
2. Pastoraal werk 
3. Onderhoud gebouwen 
  
 
Zaterdag 1 januari 
9.30 uur ds. J.C. Breugem 
 
Collecten  
1. KC de Boomgaard 
2. Pastoraal werk 
3. Plaatselijke diaconie 



  
 
Zondag 2 januari 
9.30 uur ds. T.J. Korten, Boven-Hardinxveld (groep A) 
15.30 uur ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland 
 
Collecten  
1. Verwarming 
2. Eredienst 
3. Zendingswerk fam. Folmer 
  
Kinderoppas 
Marijke Vogel, Hilde Breugem, Esther Groeneveld 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
De kerkdeur open 
Bij de diensten waarvoor dit van toepassing is staat de groepsindeling vermeld. Dit geldt voor 
de morgendiensten op 1ste en 2de Kerstdag en op zondag 2 januari. Voor de overige diensten is 
de gehele gemeente welkom om de diensten bij te wonen.  
Groep A is straatnamen A t/m G, Rivierdijk 111 – 515, en S t/m Z.  
Groep B is straatnamen H t/m N en P t/m R (met uitzondering van Rivierdijk 111-515). 
We zien uit naar gezegende diensten rondom de Kerstdagen en de jaarwisseling.  
Houd u rekening met het volgende: 

- Blijf thuis bij klachten en houd u aan de bekende basisregels. 
- De middagdiensten beginnen om 15.30 uur, met uitzondering van de Kerstfeestviering 

van de zondagsschool (1ste Kerstdag, 16.00 uur) en de dienst op oudejaarsdag (19.30 
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.  
 
 
Kerstliederen 
Als voorzang voor de diensten op de Kerstdagen wordt een kerstlied gezongen. Bij de ingang 
van de kerk krijgt u een liederenblad aangereikt. Voor de gemeente die thuis met ons verbonden 
is staan de liederen ook vermeld op de website. Na de morgendienst op 1ste Kerstdag zingen we 
tevens het Ere zij God. 
 
 
Open kerk 
Evenals vorig jaar is de kerk op 31 december ’s middags een moment open voor stilte, bezinning 
en gebed. De deuren van de kerk staan open van 15.00 tot 16.00 uur. In de stilte kunnen ook 
onze overleden gemeenteleden herdacht worden. Van harte welkom. 
 
 
Bevestiging ambtsdragers 
Op verzoek van broeder R. van den Bout wordt de bevestiging tot ouderling zending en 
evangelisatie enige tijd uitgesteld. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd. Broeder R.C. van 
den Bout zal dan ook op een later moment afscheid nemen van de kerkenraad. 



De herbevestiging van de andere broeders en het afscheid van broeder A. Verschoor zullen wel 
op zondagmorgen 9 januari plaatsvinden. Draagt u hen in uw gebeden? 
 
 
Jarigen 75+  
De volgende gemeenteleden mogen in de komende weken hun verjaardag vieren: 
31 december: dhr. J. van Bergeijk, Rivierdijk 12, 3372 BE, 80 jaar 
1 januari: dhr. J. Rikkers, Prinses Irenestraat 24, 3372 CM, 79 jaar 
3 januari: dhr. A.J. van der Stelt, Kon. Wilhelminalaan 87, 3372 AB, 95 jaar 
4 januari: mevr. M.C. van Dommelen-den Boer, Prinses Irenestraat 18, 3372 CM, 85 jaar 
5 januari: mevr. E. van de Walle-den Toom, Graaf Lodewijkstraat 9, 3372 CC, 83 jaar 
8 januari: mevr. T. Klop-van Kekerix, Jul. van Stolbergstraat 51, 3372 CH, 86 jaar 
8 januari: mevr. W. de Kok-Breur, Prinses Irenestraat 26, 3372 CM, 75 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. U viert uw verjaardag rond de jaarwisseling en 
aan het begin van het nieuwe jaar, een  moment om terug te zien en vooruit te blikken. In dat 
licht deze belijdenis: “Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, 
dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw! 
Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen” (Klaagliederen 3: 22-24). 
 
 
Samen 
Het is een bekende zin geworden in de afgelopen 2 jaar: Alléén samen krijgen we corona onder 
controle. Er wordt een voortdurend beroep op ons gedaan om het samen te doen.  
Samen, dat woord wil ik graag onderstrepen. Samen staat onder druk in de maatschappij, de 
kerk en de gemeente. Luidruchtig en in stilte ontstaan scherpe breuklijnen. Het is pijnlijk 
voelbaar en zichtbaar, ook in de eigen gemeente. We spreken veel over de maatregelen die ons 
treffen, over complot- en eindtijdtheorieën, over verwarring in de gemeente. Zondagmiddag 
hoorden we met klem dat het zo stil is als het gaat over ons houvast in Jezus Christus, juist in 
deze tijd. Zullen we het daar niet over hebben? Samen! Zodat de gemeente – opnieuw – 
gebouwd wordt door het getuigenis van Hem die gekomen is en komen zal. In vertrouwen op 
Gods belofte, van generatie op generatie blijft Hij Dezelfde. 
Zo kunnen we verder in Zijn dienst, ook in 2022. Samen! 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 
 
 
Tenslotte 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen. Gods zegen toegewenst op het 
Kerstfeest en voor het nieuwe jaar. 

J.P. Ritmeester 
 
 
Kopij kerkbode 
Het volgende nummer – een uitgave voor 1 week – verschijnt op vrijdag 7 januari. De kopij 
graag uiterlijk vrijdag 31 december om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het 
gebruikelijke mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.  



 
 
Vanuit de pastorie 
Van 4e adventszondag… 
Zondagmorgen luisterden we naar Lukas 1:48-50. Een stukje uit het loflied van Maria. De 
Heilige Geest leert haar groot van God spreken. Het was een vervolg op de dienst van vorige 
week die door onze pastoraal medewerker geleid werd. Zo leven we toe naar de viering van het 
kerstfeest. 
 
 
Uit de gemeente  
Mevr. A.C. Coenraads-Schippers, Rembrandthof 85 is met een longembolie in het ziekenhuis 
opgenomen. Een zorgelijke situatie, waarin inmiddels enige verbetering in gekomen is. De 
Heere zij haar nabij.   
 
 
Verhuisd 
Maarten en Dorinda Spelt zijn met hun kinderen Jordy, Anniëlle en Rick verhuisd van ‘Boven’ 
naar ‘Beneden’. Ze laten na jaren de mooie woning aan de Juliana van Stolbergstraat achter om 
naar een vertrouwde plek te gaan aan de Wieling 43, 3371 PC. We wensen jullie daar alle goeds 
toe!  
 
 
Catechisatie 
We sloten de eerste helft van de catechese af met de geboorte van ‘een bijzonder Kind’ (de 
jongste groep), daarna ging het verder met de ‘I’ van Immanuel. Bij de oudste groep ging het 
over hoe God Zich laat kennen. We hopen elkaar begin volgend jaar weer op deze plaats te 
ontmoeten.  
 
 
Bidstond 
Met dankbaarheid denken we terug aan de bidstond afgelopen zaterdagmorgen, waarin we ons 
hebben verootmoedigd voor de Heere en onze afhankelijkheid hebben beleden. Gebeden is er 
voor kerk, samenleving en overheid.  
 
 
Ontvangen 
Door prop. J.A. de Kruijf voor de kerk € 22,- (collectebonnen). 
Door ds. J.C. Breugem voor de kerk 3 x €10,- en € 50,-. 
 
 
… naar D.V. 1e en 2e Kerstdag en jaarwisseling 
Ik hoop 1ste Kerstdag een vervolg te maken met de kerstgeschiedenis vanuit het Lukas 
evangelie. Vorig jaar waren we gekomen bij het ‘Hemels machtsvertoon’ van het engelenleger 
op aarde. We volgen nu de herders die met haast naar Bethlehem gaan.  
Op 2e Kerstdagmorgen gaat ds. T. van Bruggen u voor, ik heb met hem geruild.  
Op oudejaarsavond hoop ik het Woord te verkondigen vanuit Openbaring 22:12-13 en 20-21.  
We beginnen het nieuwe jaar vanuit 2 Kronieken 7:15. Alleen wanneer het ‘oog van de Heere 
open over ons is’ kunnen wij het jaar ingaan. Hoe zouden we zonder kunnen? 
 



 
Tenslotte 
Hartelijk dank voor al de kerst- en nieuwjaarskaarten en berichten die we ontvangen. We 
wensen u en jou allen Gods zegen op het Christusfeest en een goede jaarwisseling. Namens ons 
allen een hartelijke groet,  

J.C. Breugem, v.d.m. 
 
 
Vanuit de diaconie 
Een kilo liefde 
We mogen dankbaar terug zien op de actie “Kilo Liefde”. Door de vele giften die gedaan zijn 
konden er mooie pakketten bezorgd worden. Wij als diaconie willen u hartelijk bedanken voor 
de giften en gebeden die we hiervoor van u mochten ontvangen.  
 
 
Bezoekbroeders of -dames 
Binnen onze gemeente zijn er ouderen die bezoek krijgen van de “bezoekdames”. Wij als 
diaconie zijn er dankbaar voor dat er zoveel bezoekwerk wordt gedaan door deze vrouwen. Wilt 
u ook graag een luisterend oor of een bezoekje van een van deze vrouwen? Dan mag u dat laten 
weten aan Lijda Versteeg. We zouden het ook mooi vinden als er een aantal “bezoekheren” zijn 
die af en toe bezoekwerk willen brengen bij een ouder gemeentelid. Ook hiervoor mag dan 
contact opgenomen worden met Lijda Versteeg, Schokker 28, tel. 618682. 
 
 
Kerkauto 
Graag willen wij onder uw aandacht brengen dat het nog steeds mogelijk om gebruik te maken 
van de kerkauto. Zo kunt u tijdens de winterperiode veilig naar de erediensten komen. Opgave 
hiervoor kan via Addie van den Bout, tel. 06-52588831. 

De diakenen 
 
 
Begroting 2022 
In overeenstemming met de kerkorde publiceren wij hierbij de beknopte diaconiebegroting voor 
2022, welke in de kerkenraadsvergadering van 9 december jl. voorlopig is vastgesteld. Tot 
uiterlijk 1 week na publicatie is er voor alle leden van de gemeente de mogelijkheid om, na 
telefonische afspraak, de volledige begroting in te zien en/of uw mening hierover te formuleren. 
U kunt hiervoor contact opnemen met ondergetekende.     
Wij willen u vragen het werk van de diaconie te blijven ondersteunen met uw bijdragen en te 
gedenken in uw gebeden.          

diaken R.W. Klop  06 - 46 74 06 94 
 

 Begroting Begroting Rekening 
 2022 2021 2020 
Opbrengsten en baten    
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 144 144 156 
Opbrengsten levend geld 18.350 13.100 19.521 
Door te zenden collecten en giften 15.300 16.800 16.010 
Totaal baten A 33.794 30.044 35.687 
Uitgaven en kosten    



Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en 
inventarissen 

 
270 

 
270 

 
270 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1.100 1.100 1.009 
Rentelasten/bankkosten 140 140 128 
Diaconaal werk plaatselijk 12.750 12.000 15.933 
Diaconaal werk regionaal/landelijk 250 250 0 
Diaconaal werk wereldwijd 1.500 1.500 858 
Afdrachten door te zenden collecten en giften 17.500 17.500 16.546 
Totaal lasten A 33.510 32.760 34.743 
Operationeel resultaat (A) 284 -2.716 944 

Incidentele baten en lasten    
Incidentele baten - - - 
Incidentele lasten - - - 
Incidentele baten en lasten (B) - - - 

Resultaat verslagjaar (A+B) 284 -2.716 944 
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen    
Onttrekkingen bestemmingsreserves - - - 
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - - 
Toevoegingen bestemmingsreserves - - - 
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - - 
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 
(C) 

- - - 

    
Resultaat naar Algemene reserve (D) 
 

284 -2.716 944 
 

 
 

Vanuit college van kerkrentmeesters 
Collecteopbrengsten 
3 november: Diaconie € 1075,59; Pastoraat € 1.252,51; Onderhoud gebouwen € 636,97. 
7 november: Kerkcentrum € 629,20; Kerkrentmeesterlijk beheer € 877,79; Najaarscollecte 
GZB € 862,04. 
14 november: Schreeuw om leven € 778,52; Pastoraat € 611,15; Onderhoud gebouwen € 
485,69. 
21 november: St. de Herberg € 528,94; Pastoraat € 529,70; Onderhoud gebouwen € 503,80. 
28 november: Kerkcentrum € 460,39; Eredienst € 642,19; Zendingswerk - fam. Folmer € 
593,70. 
 
Verder ontvangen  
t.b.v. de kerk: A.P. Versteeg € 10,-,  A. Versteeg € 10,-, J.P. Ritmeester € 20,-, € 25,-, en € 
50,-. 
 
Hartelijk dank voor uw gaven. 

De kerkrentmeesters 
 
 



Vanuit de zondagsschool 
Kerstviering 
We nodigen alle kinderen, samen met hun (groot)ouders en overige gezinsleden uit om de 
Kerstviering van de zondagsschool bij te wonen op zaterdag 25 december om 16.00 uur in de 
kerk. Alle andere belangstellenden nodigen we van harte uit om de viering met ons mee te 
beleven via internet of kerkradio.  
Na afloop is er i.v.m. het gekozen tijdstip en de geldende maatregelen geen gelegenheid elkaar 
in de bijzaal te ontmoeten. 
Na deze viering en na de diensten op 2de Kerstdag (2de collecte) willen we uw bijdrage vragen 
voor onze zondagsschool en de kerstcampagne van Kerk in actie, geef licht aan 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Een gammele tent, extreme kou of hitte, onveiligheid, 
gebrek aan eerste levensbehoeften, maar vooral uitzichtloosheid. Dit is de realiteit waarin 
duizenden vluchtelingenkinderen opgroeien. Juist met advent en kerst staan we stil bij de 
geboorte van Jezus. Hij is door God gezonden om licht en leven te brengen. De toekomst is van 
Hem. Vanuit dat geloof delen we hoop en vertrouwen. Licht voor de vluchtelingen in 
Griekenland. 
We wensen u en jullie Gods zegen toe op het Kerstfeest en voor het nieuwe jaar.  
 
 
Kring en verenigingswerk 
Man-na mannenkring 
Een hartelijke uitnodiging voor alle mannen van onze gemeente. We hopen eerst met elkaar te 
ontbijten. Het eerste mannenontbijt wordt verzorgd door de echte broodbakker. We gaan 
zingen. Daarna openen we de Bijbel. We hopen zaterdag 15 januari in kerkcentrum De 
Boomgaard samen te komen. We beginnen om 8.00 uur en het duurt tot 10.00 uur (strikt). Het 
doel is het mannenhart vanuit Gods Woord te vormen, toe te rusten op de plek waar we staan 
en “mannen-banden” te versterken. Geef je van tevoren wel even op i.v.m. catering voor 13 
januari via app en email. Robert van den Bout (06-40552544 / rcvandenbout@solconmail.nl) 
of ds. T.J. Korten (06-42517740 / tjkorten@outlook.com). 
 
 
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 
 
Zaterdag 25 december 
16.00 uur  Kerstviering zondagsschool 
 
Zondag 2 januari 
19.00 uur  Jeugdvereniging 
 
Vrijdag 7 januari 
19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen 
19.30 uur  Belijdeniscatechisatie 


