
BOVEN-HARDINXVELD  
 
Zondag 9 januari 
9.30 uur ds. J.C. Breugem – afscheid/herbevestiging ambtsdragers (groep B) 
15.30 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
Collecten  
1. Stichting Friedensstimme 
2. Pastoraat 
3. Onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Elise de Haas, Jolanda de Bruin, Natasja Groeneveld 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
Die ons zijn voorgegaan 
In de dienst op oudejaarsavond zijn met respect, dankbaarheid en liefde de namen genoemd 
van gemeenteleden die ons in het jaar 2021 ontvallen zijn. 
 
2 januari Anna Coenradie-Venderbos 82 jaar 
16 januari Wilhelm Gustav Hübner 84 jaar 
31 januari Jacob Ritmeester 80 jaar 
21 februari Stijntje Arina Versteeg-van der Linden 82 jaar 
24 februari Marrigje Peursem-Dubbeldam 96 jaar 
26 februari Neeltje Hoogendoorn-Vink 87 jaar 
2 maart Korstiana Klop-Mostert 71 jaar 
31 maart Maria van Andel-Rikkers 97 jaar 
30 april Jacob Gerardus Breur 94 jaar 
2 mei Adriaantje van den Dool-Swets 93 jaar 
10 mei Marigje Korevaar-Kwakernaak 88 jaar 
17 mei Leentje Rikkers 82 jaar 
15 juni Willem Leendert Hartog 85 jaar 
16 juni Cornelis Arie Vogel 82 jaar 
23 juni Lieuwe Teunis de Boer 74 jaar 
26 juli Dirk IJzerman 58 jaar 
1 augustus Jannigje Pietje Verschoor-den Breejen 86 jaar 
23 augustus Wijntje de Jong-van der Beek 100 jaar 
24 augustus Dirk Gerrit de Ruijter 78 jaar 
7 september Alida Adriana Gerardina Groeneveld-van 

Masbergen 
76 jaar 

10 september Suzanna Lammerdina Dubbeldam-van 
Wijngaarden 

89 jaar 

15 november Jan Arie de Bruin 90 jaar 
17 november Cornelis Reinier van Houwelingen 83 jaar 
9 december Johanna Geertje Bakker-van Tricht 84 jaar 
28 december Bregtje Beverloo-Hooijmans 93 jaar 



En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de 
Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun 
werken volgen met hen (Openbaring 14:13). 
 
 
De kerkdeur open 
Voor de morgendienst van zondag 9 januari is groep B uitgenodigd. We willen u nadrukkelijk 
vragen zich aan deze groepsindeling te houden. 
Groep B zijn de straatnamen H t/m N en P t/m R (met uitzondering van Rivierdijk 358-515). 
Deze indeling wijkt af van de eerdere groepsindeling, waarbij een andere verdeling is gemaakt 
voor de adressen op de Rivierdijk.  
We zien uit naar gezegende diensten rond het woord van de Levende God.  
Houd u rekening met het volgende: 

- Blijf thuis bij klachten en houd u aan de bekende basisregels. 
- 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.  
 
 
Bevestiging en afscheid ambtsdragers 
Zondagmorgen worden de ouderlingen L. Boot, P.G. Honcoop en A.P. Versteeg en de diakenen 
R.W. Klop en J. van Kralingen herbevestigd voor een nieuwe ambtsperiode. We wensen deze 
broeders een gezegende dienst toe waarin zij opnieuw hun ja-woord uitspreken voor de dienst 
aan God en de gemeente.  
In deze dienst wordt afscheid genomen van de broeders ouderling-kerkrentmeester Adriaan 
Verschoor en diaken Gerco Verschoor. We zullen jullie trouwe inzet en inbreng in de 
kerkenraad gaan missen. We danken God voor het vele dat Hij de gemeente in jullie geschonken 
heeft en het ga jullie, samen met jullie gezinnen, goed. 
Broeder ouderling R.C. van den Bout blijft tot de bevestiging van broeder R. van den Bout nog 
aan de kerkenraad verbonden.  
Eerder is gemeld dat broeder Gerco Verschoor nog enige tijd aan zal blijven tot de vacature 
diaken vervuld zal worden. Binnen het college van diakenen is nagedacht over de vraag of de 
grootte van het huidige college noodzaak is. Om het antwoord op deze vraag helder te krijgen 
is besloten deze vacature voorlopig nog aan te houden. 
Over het vervolg van het traject om tot vervulling van de vacature ouderling-kerkrentmeester 
te komen wordt u verder geïnformeerd. Draagt u het werk van de kerkenraad en 
bovengenoemde broeders in het bijzonder in uw gebeden.  
 
 
Jarigen 75+  
De volgende gemeenteleden mogen in de komende weken hun verjaardag vieren: 
9 januari: dhr. W. Biever, Rembrandthof 4, 3372 XS, 83 jaar 
9 januari: dhr. G. Visser, Rembrandthof 113, 3372 XV, 81 jaar 
12 januari: mevr. J. Vogel-Versloot, Rivierdijk 376, 75 jaar 
14 januari: mevr. G. Verschoor-de Ruiter, Rivierdijk 261, 3372 BP, 77 jaar 
15 januari: mevr. G.N. Rump-Egas, Jul. van Stolbergstraat 20, 3372 CK, 84 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.  
 Door U, Heer Jezus, is het leven 



 dat nooit meer sterft aan ’t licht gebracht. 
 Eens zult U ons met eer omgeven, 
 deelt U met ons Uw troon en macht. 
 Is ’t Vaderhuis straks onze woning, 
 dan zullen wij U zien, o Heer. 
 Daar vindt Uw liefde haar bekroning 
 en brengen wij U eeuwig eer! 
 
 
Tenslotte 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen. In deze eerste kerkbode van 
het nieuwe jaar sluit ik af met de woorden die afgelopen zondagmiddag klonken uit Exodus 33: 
“En Hij zei: Moet Mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zij Mozes tegen Hem: 
Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken.”  
 

J.P. Ritmeester 
 
 
Kopij kerkbode 
Het volgende nummer – een uitgave voor 1 week – verschijnt op vrijdag 14 januari. De kopij 
graag uiterlijk zaterdag 8 januari om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke 
mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.  
 
 
Vanuit de pastorie 
Van Kerst en jaarwisseling… 
Rondom de kerstdagen klonk de goede boodschap in alle toonaarden. Alles draaide om het 
teken van het Kind: de voor u geboren Zaligmaker, in doeken gewikkeld en neergelegd in de 
kribbe. We hebben gehoord dat de Heilige Geest deze geschiedenis in de harten van de herders 
schreef en dat ook in de onze wil(de) doen.  
Tijdens de jaarwisseling hebben we geluisterd naar Jezus’ belofte: ‘Ik kom spoedig en Mijn 
loon is bij mij.’ De namen van onze geliefden die ons zijn ontvallen werden voorgelezen. Een 
moment waar je het verdriet en gemis zo voelt, maar ook de troost van Gods genade mag 
ontvangen.  
We begonnen het nieuwe jaar met Psalm 46: God is ons een toevlucht en sterkte... wie dat met 
de dichter van deze Psalm belijdt heeft een crisis bestendig geloof.  
 
 
Uit de gemeente  
Mw. E. Dame-Alblas, Rembrandthof 59 moest toch opnieuw geopereerd worden. Op 
oudejaarsdag is er een aanzienlijk deel van haar been afgezet en dat is voor haar en haar man 
bijzonder aangrijpend. Een grote teleurstelling. We wensen hun de moed en kracht om in 
vertrouwen op de Heere verder te gaan.  
Mw. A.C. Coenraads-Schippers, Rembrandthof 149 is weer thuisgekomen en is daar zeer 
dankbaar voor.  
 
 
Geboren 
Johan en Anouska van Herpe, Kon. Julianastraat 31 ontvingen op 24 december een dochtertje 
en Hanna werd grote zus. Ze noemen haar Anne Esmee. We danken de Heere voor het wonder 



van nieuw leven en de voorspoedige geboorte van Esmee. Hij heeft leven gegeven en gespaard. 
Dat besef gaat diep door je heen als je in het wiegje kijkt: ‘Als wij haar zo zien liggen, zo lief 
en zo klein, doet dit ons beseffen: dit kan alleen Gods wonder’ zijn. We wensen jullie met elkaar 
veel dankbare vreugde toe. God zegene jullie in de opvoeding van jullie kinderen.  
 
 
Overleden 
‘Rustig en kalm is, in vertrouwen op haar Heere en Heiland van ons heengegaan onze lieve 
moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder Bregtje Beverloo-Hooijmans’ schrijft de 
familie als overlijdensbericht. Ze stierf op 28 december 2021, een week na haar 93e verjaardag. 
Aan het lange leven van jullie moeder en oma kwam een einde, 7 jaar nadat jullie ook vader 
hebben moeten missen. Het ouderlijk huis is daarmee voorbij. De dankbare herinneringen 
blijven. Goede intenties werden gepeild. Ouderliefde en zorg werden gewaardeerd. Ook nadat 
de rollen zich gingen omkeren en jullie zorg moesten geven. Wat is het dan een zegen dat 
moeder het zo goed gehad heeft in de Lange Wei. Wat waardeerde ze aandacht en 
betrokkenheid. Ik zie ze nog zitten tijdens de afgelopen Kerstviering, ze genoot ervan. Met haar 
komst naar Boven-Hardinxveld heeft mevrouw Beverloo ook nog geruime tijd de diensten in 
de gemeente meegemaakt, hoewel ze niet alles goed kon verstaan. De dienst aan de Heere had 
haar hart en ze mocht belijden uit genade te leven. Zo hebben we afscheid van haar genomen, 
nadat we de schriften hebben gelezen uit Lukas 2:29 en haar de zegen hebben gegeven. Op 
maandag 3 januari hebben we Bregtje Beverloo- Hooijmans naar haar laatste rustplaats gebracht 
na een afscheidsdienst over 1 Korinthe 13:13. Wat blijft... is de Liefde. We wensen de 
achtergebleven familie deze troost toe. Een blijk van uw meeleven kunt u sturen naar fam. B. 
Hoftijzer, Maasstraat 11, 3371 SJ, Hardinxveld-Giessendam. 
 
 
Meeleven 
We leven mee met fam. Cornelis en Caroline den Dunnen, Frans Halsstraat 28 vanwege het 
overlijden van oma en opa Den Dunnen kort na elkaar. Erg verdrietig, maar er mag ook hoop 
zijn.  
 
 
Ontvangen 
Door ds. J.C. Breugem voor de kerk € 20,- 
 
 
… naar D.V. zondag 9 januari 
Aanstaande zondag mag ik de morgendienst leiden. In deze dienst zullen ambtsdragers worden 
herbevestigd en nemen we node afscheid van enkele broeders. We danken de broeders Adriaan 
Verschoor en Gerco Verschoor hartelijk voor hun dienen in de gemeente die hun lief is. Ze 
deden dat met hart en ziel en de aan hun geschonken gaven.  
 
 
Tenslotte 
Hartelijk dank voor alle kaarten en attenties die we rondom de kerstdagen ontvingen. We 
wensen u en jou heil en zegen van God voor het komende jaar. Hartelijke groet namens ons 
allen,  

J.C. Breugem v.d.m.  
 
 



Kring en verenigingswerk 
Man-na mannenkring 
We herinneren aan de start van de Man-na mannenkring op zaterdag 15 januari in kerkcentrum 
De Boomgaard. We beginnen om 8.00 uur en het duurt tot 10.00 uur (strikt). 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). 
 
 
In de gemeente 
Breimiddag 
Een nieuw jaar mochten we ingaan, ook in 2022 willen we om de  twee weken samenkomen in 
de Boomgaard, samen handwerken voor het goede doel, gezellig een kopje koffie of thee 
drinken en de contacten onderhouden. 
Wij nodigen jong en oud uit met ons mee te doen, op 11 januari ben je van harte welkom van 
14.30 tot 16.30 uur. 
Tot ziens, Sandra en Truus 
 
 
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 7 januari 
19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen 
19.30 uur  Belijdeniscatechisatie 
 
Zondag 9 januari 
   Geen zondagsschool 
14.00 uur  Jongensvereniging 
 
Maandag 10 januari 
Div. tijden  Catechese 
 
Dinsdag 11 januari 
09.15 uur  Open morgen 
14.30 uur  Breiclub 
Div. tijden  Catechese 
 
Vrijdag 14 januari 
19.30 uur  Belijdeniscatechisatie 
 
 
 


