
BOVEN-HARDINXVELD  
 
Zondag 23 januari 
9.30 uur ds. J.C. Breugem (groep B) 
15.30 uur prop. H. de Mots, Ridderkerk 
  Tijd middag/avonddienst onder voorbehoud 
 
Collecten  
1. Diaconie 
2. Pastoraat 
3. Onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Tineke de Keizer, Renske Egas, Natasja Groeneveld 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
De kerkdeur open 
Voor de morgendienst van zondag 23 januari is groep B uitgenodigd. We willen u vragen zich 
zoveel mogelijk 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). 
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. 
- Zie voor de aanvangstijd van de middag/avonddienst onderstaand bericht.  
- 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.  
 
 
Aanvangstijd middag/avonddienst 
Deze week wordt besloten of de aanvangstijd van de middag/avonddienst weer terug gaat naar 
18.00 uur. Deze wijziging kan dan ingaan vanaf a.s. zondag. Houdt u hiervoor het bericht op 
de website en de afkondiging op zondagmorgen in de gaten.  
 
 
Vervoer naar de kerk 
Sinds het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020 is er voor de ouderen in de gemeente 
geen vervoer van en naar de kerk geweest. Vanaf aanstaande zondag is die mogelijkheid er 
weer. Aarzelt u niet één van de chauffeurs te bellen om u op te laten halen en weer thuis gebracht 
te worden.  
Zondag 23 januari: de heer Jaap Koppelaar 06-57744480 
Zondag 30 januari: de heer Addie van den Bout 0184-618137 
 
 
Gods werk gaat door 
Afgelopen zondagmorgen ging een emerituspredikant voor. Circa 40 jaar geleden ging hij als 
kandidaat het land door voordat hij in 1983 bevestigd werd in zijn eerste gemeente.  
Nu, 40 jaar later, gaan anderen als proponent hier en daar in de erediensten voor. Aanstaande 
zondag staat één van hen op onze kansel. Reden tot dankbaarheid. God roept ook vandaag een 



jonge generatie in zijn dienst. Bid voor hen, zodat zij blijmoedig en vrijmoedig hun plaats in de 
kerk in zullen nemen! 
 
 
Jarigen 75+  
De volgende gemeenteleden mogen in de komende week hun verjaardag vieren: 
23 januari: mevr. A.J. van Dijk-den Toom, Rembrandthof 215, 3372 XV, 83 jaar 
24 januari: dhr. N. Koppelaar, Loodreep 12, 3372 VM, 80 jaar 
We feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u samen met uw geliefden een goed 
en gezegend nieuw levensjaar toe.  
  
 
Ik wil zingen van mijn Heiland 
Bij zondag 13 van de Heidelbergse catechismus schreef dr. H. van ’t Veld een lied met als titel 
Jezus is de eengeboren. Goed om aan de hand van de woorden van dit lied de preek nog eens 
te overdenken en die ene belijdenis vast te houden: Jezus is Heer! 
 Jezus is de Eengeboren 
 Zoon van God van eeuwigheid. 
 Door Hem mogen wij behoren 
 tot Gods kinderen voor altijd. 
 Aangenomen, hoe verloren, 
 uit gena verlost, bevrijd. 
 
 Jezus, Hij is onze Heere, 
 met Zijn bloed kocht Hij ons vrij. 
 Eeuwig zal Hij ons regeren, 
 onze eigenaar is Hij. 
 Lichaam, ziel, elk zal Hem eren,   
 vrij van satans heerschappij. 
 
 
Tenslotte 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen.  

J.P. Ritmeester 
 
 
Kerkboekje 
Beste kinderen en ouders, 
Het is al weer even geleden dat we jullie hebben geïnformeerd over de nieuwe invulling van 
het kerkboekje. Rond de zomervakantie hebben we jullie gevraagd om een enquête in te vullen 
over het gebruik van de kerkboekjes. N.a.v. de uitkomsten hebben we het volgende besloten:  
Elk kind in de basisschool leeftijd krijgt van ons 1 preken meeschrijfboekje, waarin je ongeveer 
40 kerkdiensten kunt volgen, beschrijven en tekenen. Er zijn twee soorten boekjes. Eén boekje 
voor de kinderen van ongeveer 4-6 jaar en één boekje voor 7-12 jaar. Is je boekje vol dan kunnen 
je ouders een nieuw boekje kopen voor € 2,50 bij jeugdouderling Geert Honcoop of elders een 
meeschrijfboekje kopen.  
Bij ‘speciale’ diensten zullen we nog wel boekjes maken, die dan bij de ingang van de kerk 
komen te liggen. Dit gaat om de diensten van: School/Kerk/Gezin week, Biddag, Pasen, 
Hemelvaart, Pinksteren, de dienst na de kinderweek, Startweekend, dankdag en met het 
Kerstfeest.  



We hopen dat het meeschrijven en tekenen helpt om je aandacht beter bij de preek te kunnen 
houden. Dat het je thuis helpt om met elkaar over de dienst te kunnen napraten. En je de vragen 
die je nog hebt kunt stellen en zo samen God kunt danken voor wat Hij in de dienst aan je wilde 
vertellen door de preek van de dominee.  
 
In de ochtenddiensten van zondag 23 en 30 januari staan we aan het begin van de dienst met de 
boekjes bij de ingang. Mocht je er in die diensten niet zijn, dan kun je een boekje ophalen bij 
jeugdouderling Geert Honcoop, Koningin Wilhelminalaan 23.  
 
Gezegende diensten toegewenst! 

Geert Honcoop 
 
 
Kopij kerkbode 
Het volgende nummer – een uitgave voor 1 week – verschijnt op vrijdag 28 januari. De kopij 
graag uiterlijk zaterdag 22 januari om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke 
mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.  
 
 
Vanuit de pastorie 
Van zondag… 
Zondagmorgen ging ds. B.J. van de Kamp u en jou voor. Hij preekte naar aanleiding van 1 
Petrus 2 over ‘de Levende Steen’. ’s Middags was Zondag 13 van de Heidelbergse Catechismus 
in de leerdienst aan de beurt. Het thema was ‘Kinderen van één Vader’. De preek verdeelde ik 
in ‘Dé Zoon’, ‘Gods kinderen’, ‘de Heere’ en ‘Zijn dienaren’. Zo mochten we door Gods 
goedheid in beide diensten veel ontvangen. Zaad dat gestrooid is in de hoop op Vrucht voor de 
Heere.  
 
 
Uit de gemeente  
Mw. N. Slagboom-van Garderen mocht afgelopen week naar haar huis (Prinses Irenestraat 6) 
terugkeren. Verrassend snel, na alles wat in december begon met een beroerte. De Heere heeft 
haar niet alleen willen sparen en bewaren, maar haar ook kracht en doorzettingsvermogen 
gegeven. Van begin af heeft zij geoefend en geoefend... het werd gezegend. We danken de 
Heere met en voor haar. 
 
 
Overleden 
Eind december werd mevr. Adriana Cornelia Coenraads-Schippers opgenomen met een 
longembolie. Kort voor kerst mocht ze thuiskomen. Het werd haar laatste kerst en jaarwisseling. 
Afgelopen dagen diende haar levenseinde zich duidelijk aan en kwam ze op bed te liggen. 
Verschillende mensen hebben afscheid kunnen nemen. Pleegzoon Michael heeft haar naar 
vermogen bijgestaan. Het personeel van de Lange Wei heeft mevrouw Coenraads liefdevol 
verzorgd. En zo is ze heengegaan. Kinderen zijn er niet geboren in haar huwelijk met Jacob 
Dirk Coenraads met wie ze lang een prachtige vrijstaande woning bewoonde. Ze haalde ook 
vaak een voorval uit haar jeugd aan, hoe ze lang op het randje van de dood gelegen heeft door 
een blindedarmontsteking. De dokters konden niets meer doen, haar ouders moesten maar 
rekening houden met haar einde. Er werd gebeden... en ze mocht blijven leven. ‘De Heer’ is bij 
mij’ – zei zij dan, om te vervolgen met ‘daar vertrouw ik maar op’. In de dienst van Woord en 
Gebed klonk het bekende levenslied: Psalm 23. Aansluitend hebben we haar lichaam begraven 



op de algemene begraafplaats aan de Tiendweg. We bidden allen die om haar heengaan treuren 
de genade van Gods troost toe. Uw meeleven kunt u sturen aan M.C. Randoe, Pruimendijk 153, 
2989AH te Ridderkerk. 
 
 
Catechisatie 
Met de jongelui van de eerste groep (12 jarigen) hebben we het gehad over Jezus’ jonge jaren. 
Daar zegt de Bijbel toch meer over dan we eerst dachten. Het thema van de 2e groep (13-14 
jarigen) sloot daarop aan. Het ging n.a.v. de ‘J’ over ‘Jeugd of jong-zijn’. Met de oudste groep 
(17+) gingen we de diepte in: hoe laat God Zich kennen?  
 
 
Doordeweeks 
Ik verwacht dat we komende week wel weer de studiekring kunnen houden. We lezen verder 
in 1 Timotheüs 1. Hartelijk welkom, ook als u of jij voor het eerst wil aansluiten. 
 
 
Ontvangen 
Door ds. J.C. Breugem voor de kerk € 20,- 
 
 
… naar D.V. zondag 
Komende zondag mag ik u en jou in de morgendienst voorgaan. Voor de verkondiging put ik 
uit de beginhoofdstukken van Markus. Op het moment van schrijven weet ik nog niet precies 
welk gedeelte het wordt. De Heilige Geest zal dit leiden. Bidt u ook om de opening van het 
Woord en de doorwerking van de Geest?  
 
 
Tenslotte 
Hartelijke groet namens ons allen, 

J.C. Breugem v.d.m.  
 
 
Vanuit college van kerkrentmeesters 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
De komende week zullen de enveloppen voor de vrijwillige bijdrage bij u worden opgehaald. 
In de verstuurde folders lezen we dat God juist ook in moeilijke tijden mensen er toe beweegt 
Zijn kerk weer op te bouwen. Dan is er toch een verzekerde toekomst voor de kerk! Gesterkt 
door deze wetenschap doen we een beroep op uw bijdrage. 
Het is fijn als de enveloppen gereed staan voor de vrijwilligers die de bijdragen komen ophalen. 
Alvast hartelijk dank, 

Het college van kerkrentmeesters 
 
 
In de gemeente 
Breimiddag 
Op dinsdag 25 januari willen we samen komen om gezellig met elkaar te handwerken. Kom 
met ons meedoen, van 14.30 tot 16.30 uur in de Boomgaard! 
Tot ziens, 
Sandra en Truus 



 
 
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 
 
Zondag 23 januari 
13.45 uur  Zondagsschool 
14.00 uur  Jongensvereniging 
 
Maandag 24 januari 
Div. tijden  Catechese 
 
Dinsdag 25 januari 
9.15 uur  Open morgen 
14.30 uur  Breiclub 
18.45 uur  Kinderclub groep 6-8 
Div. tijden  Catechese 
 
Donderdag 27 januari 
18.15 uur  Kinderclub groep 4-5 
19.45 uur  Consistorie/pastoraal overleg 
 
Vrijdag 28 januari 
19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen 
19.30 uur  Belijdeniscatechisatie 
 
 
 


