
BOVEN-HARDINXVELD  
 
Zondag 16 januari 
9.30 uur ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk (groep A) 
15.30 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst HC – zondag 13 
 
Collecten  
1. Werelddiaconaat 
2. Pastoraat 
3. Onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Geralda Honcoop, Janette Egas, Anna Klop 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
De kerkdeur open 
Voor de morgendienst van zondag 16 januari is groep A uitgenodigd. We willen u nadrukkelijk 
vragen zich aan deze groepsindeling te houden. 
Groep A zijn de straatnamen A t/m G, Rivierdijk 358-515 en S t/m Z.  
We zien uit naar gezegende diensten rond het woord van 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 werden 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.  
Op de website van de Protestantse Kerk in Nederland schreef ds. M.C. Batenburg (de voorzitter 
van de synode) een heel lezenswaardige bemoediging aan nieuwe en zittende ambtsdragers. 
Een aantal woorden uit deze bemoediging laat ik hier volgen, niet alleen voor onze kerkenraad, 
maar ook voor de broeders die in omliggende gemeenten dienen of deze weken in het ambt 
bevestigd worden/zijn: 
‘Toewijding, volharding en verwachting. Woorden om in je hart mee te dragen nu je aan het 
begin staat van een periode als ambtsdrager…Alleen door de opstandingskracht van Christus is 
het werk van Timotheüs mogelijk. Ik geloof dat dat voor ambtsdragers anno 2022 niet anders 
is. Laten we daarom Christus voor ogen houden. Niet alleen aan het begin van je werk als 
ambtsdrager, maar telkens weer. Hij schenkt ons door Zijn Geest steeds opnieuw de toewijding, 
volharding en verwachting die we nodig hebben.’ 
 
 
Kerkenraadsvergadering 
Op donderdag 20 januari komen de broeders van de kerkenraad in een vergadering bijeen. Wilt 
u het werk van de kerkenraad in uw gebeden gedenken zodat het tot opbouw van de gemeente 
en tot uitbreiding van Gods Koninkrijk zal zijn. 
 



 
Jarigen 75+  
Deze week zijn er geen jarigen te melden van 75 jaar en ouder. Daarom feliciteren we in dit 
kerkblad de 18 gemeenteleden die deze week jarig zijn en 7 tot 69 kaarsjes uit mogen blazen. 
Een fijne verjaardag toegewenst en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.   
 
 
Tenslotte 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen. We dragen hen die in nood en 
verdriet zijn op aan de genadetroon van God. 

J.P. Ritmeester 
 
 
Kopij kerkbode 
Het volgende nummer – een uitgave voor 1 week – verschijnt op vrijdag 21 januari. De kopij 
graag uiterlijk zaterdag 15 januari om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke 
mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.  
 
 
Vanuit de pastorie 
Van zondag… 
Vijf broeders gaven opnieuw hun ‘ja-woord’ om de Heere te dienen in het ambt van ouderling 
of diaken. We wensen hun de zegen en de leiding van de Heere toe. We luisterden naar Markus 
3, waarin Jezus de Twaalf kiest en aanstelt en we keken daarbij even naar wie deze Twaalf 
eigenlijk zijn.  
We namen in deze dienst ook afscheid van de broeders Adriaan Verschoor en Gerco Verschoor. 
We danken hun voor de jaren dat zij gediend hebben in het ambt en we laten hun gaan in de 
wetenschap dat hun arbeid in de Heere niet ijdel zal zijn (1 Kor. 15:58). 
 
 
Uit de gemeente  
Mw. E. Dame- Alblas, Rembrandthof 59, verblijft nu voorlopig in het Gasthuis in Gorinchem. 
Ze maakt het na de goed verlopen operatie naar omstandigheden goed. Daar zijn we dankbaar 
voor. We wensen haar en haar man in deze intensieve periode veel sterkte.  
Mw. N. Slagboom-van Garderen mocht op proef even thuis zijn. Gekeken wordt naar welke 
aanpassingen nodig zijn om weer naar huis te kunnen terugkeren. Hopelijk is dat spoedig zo 
ver.  
Nout de Bruin, De Buurt 35, kwam zaterdag met zijn fiets in aanraking met een auto. Na het 
ongeluk waarbij hij diverse verwondingen opliep is hij in het ziekenhuis opgenomen en 
onderzocht. Gelukkig kon hij zondag weer naar huis. Wat een schrik, als je dat meemaakt en 
gaat beseffen wat er gebeurde en had kunnen gebeuren! Het maakt des te dankbaarder dat de 
Heere je gespaard heeft.  
 
 
Catechisatie 
Voor de kerst sloten we af met een catechisatieles over de geboorte van Jezus. Bij de 2e groep 
van 13-14 jarigen ging het over de ‘I’ van Immanuël. Met de 17plussers hebben we het gehad 
over hoe je als christen toeleeft naar de komst van Christus. We ontdekten dat twee woorden 
belangrijk zijn: waakzaam en nuchter.  



Op vrijdagavond komen de belijdeniscatechisanten steeds bijeen. De laatste keer ging het over 
‘zonde’. Het is fijn om bij een open Bijbel intensief met elkaar over de onderwerpen na te 
denken en persoonlijk te spreken.   
 
 
… naar D.V. zondag 
Komende zondagavond mag ik u en jou voorgaan in de leerdienst over Zondag 13 van de 
Heidelbergse catechismus. Het is al weer even geleden dat we een leerdienst hadden. De laatste 
keer ging het over Christus en de christen. Nu zal het gaan over de Zoon van de aangenomen 
kinderen van God. In het tweede deel van deze zondag gaat over de vraag waarom wij Jezus 
onze Heere noemen.  
 
 
Tenslotte 
Alle mooie drukte rondom Kerst en jaarwisseling is weer voorbij. Het is heerlijk om het Woord 
– hoe bekend ook – steeds opnieuw te overdenken. Er valt steeds weer nieuw licht op. De 
oudejaarsdienst ervaar ik altijd als een bewogen dienst. Al die namen om voor te lezen... en 
daarna sluit je echt een jaar af. De beleving binnen 1 dag erna is compleet verschillend. Een 
nieuw jaar ligt als een open boek voor ons. Wat zal de Heere ons brengen in de toekomst? Psalm 
46 stond centraal: God is ons een toevlucht... daar kunnen we het mee doen. Hoe dan ook. 
Hartelijke groeten namens ons allen,  

J.C. Breugem v.d.m.  
 
 
Vanuit college van kerkrentmeesters 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
De vrijwillige bijdrage. Na alle maatregelen en persconferenties van de afgelopen tijd kunnen 
we concluderen dat voorspellingen die we als mensen doen lang niet altijd uitkomen. Diezelfde 
onzekerheid houden we dus naar menselijke maatstaf ook in de kerk bijvoorbeeld op de vraag 
of alles ooit nog weer word zoals het was? En ook de cijfers in de begroting laten zien dat de 
we er als kerk op dit moment financieel niet goed voorstaan.  
De Bijbel bemoedigt en leert ons dat ook moeilijke tijden niet buiten God om gaan. Gelukkig 
maar! We vragen daarom in vertrouwen op Hem om uw bijdrage voor deze actie. 
De komende weken zullen de vrijwilligers de envelop voor de vrijwillige bijdragen weer bij u 
bezorgen en ophalen.  

Het college van kerkrentmeesters 
 
 
In de gemeente 
Zondagsschool Jedid-Jah 
Jongens en meisjes, 
We hopen jullie a.s. zondag allemaal weer te zien bij de eerste zondagsschoolmiddag in dit 
nieuwe jaar. Allemaal van harte welkom in De Boomgaard van 13.45 tot 14.30 uur.  
 
 
Kinderoppas 
De kinderoppas is voor veel kinderen de eerste kennismaking met de kerk. De meeste kinderen 
worden er gebracht, omdat ouders zo op een ontspannen manier de kerkdiensten kunnen mee 
maken. De tijd op de kinderoppas biedt ook kansen om deze kinderen kennis te laten maken 



met de Bijbel. Ook voor de kleinste kinderen in de gemeente hebben we het verlangen dat ze 
de Heere God leren kennen, liefhebben, vertrouwen en volgen. 
  
Op dit moment brengen de kinderen de meeste tijd door met spelen. Als de situatie het toelaat 
wordt er een Bijbelverhaal voorgelezen. Dit hopen we in de komende tijd uit te bereiden. De 
wens om dit te gaan starten is er al langer, maar door corona is dit steeds vooruit geschoven. 
We willen vanaf 16 januari een pilot draaien met het programma wat geschreven is bij de ‘Kijk 
en Luister’-serie van Laura Zwoferink. Iedere zondagmorgen wordt er een verhaal voorgelezen, 
een lied gezongen, samen gebeden en een verwerking gedaan. Naast de eerste kennismaking 
met de Bijbel, hopen we dat deze lessen de kinderen helpen naar de kerkdiensten toe te groeien. 
We gaan het programma vier ochtenden uitproberen, om zo te kunnen bepalen of het passend 
en haalbaar is binnen onze gemeente. 
 
 
Zendingscommissie 
Nu de maand december voorbij is, met al het lekkers wat erbij hoort, willen we u laten weten 
dat we erg dankbaar zijn met de opbrengst van de boterletteractie! Veel lekkers werd uitgedeeld 
door bedrijven en ook in de gemeente werd het lekkers bij u aan de deur gebracht om tijdens de 
feestdagen van te genieten. Dank voor alle bestellingen! De netto opbrengst van € 2.142,61 is 
bestemd voor het werk van Jaap en Leanne Putters, werkzaam bij de MAF. Dit mooie bedrag 
is inclusief een gift van € 500,- die we verrast mochten ontvangen.  
We bedanken u voor uw gebed en financiële steun in het afgelopen jaar. We kijken er naar uit 
om ook in het nieuw begonnen jaar het werk in Gods Koninkrijk ver weg dichterbij te brengen 
zodat we met elkaar, in verbondenheid met Gods wereldwijde kerk, Hem mogen danken voor 
alles wat Hij geeft. 
 
 
Activiteitenagenda  
Een aantal activiteiten is onder voorbehouden van geldende maatregelen. 
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 14 januari 
19.30 uur  Belijdeniscatechisatie 
 
Zaterdag 15 januari 
08.00 uur  Man-na mannenkring 
 
Zondag 9 januari 
13.45 uur  Zondagsschool 
14.00 uur  Jongensvereniging 
19.00 uur  Jeugdvereniging 
 
Maandag 17 januari 
Div. tijden  Catechese 
19.45 uur  Vrouwenvereniging Martha 
 
Dinsdag 18 januari 



Div. tijden  Catechese 
20.00 uur  Studiekring 
 
Donderdag 20 januari 
19.45 uur  Kerkenraad 
 
Vrijdag 21 januari 
19.30 uur  Belijdeniscatechisatie 
 
 
 


