
BOVEN-HARDINXVELD  
 
Zondag 30 januari 
9.30 uur ds. J.C. Breugem – kerk, school en gezin 
18.00 uur ds. M. Kreuk, Oude Tonge 
   
Collecten  
1. Kerk en school – stichting Chris 
2. Kerkrentmeesterlijk beheer 
3. Onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Angela Kloosterman, Marlene Groeneveld, Lieke Klop 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
De kerkdeur open 
Voor de morgendienst van zondag 30 januari worden de kinderen van de basisschool en 
gezinnen van harte uitgenodigd. Zie hiervoor ook het bericht onder kerk, school en gezin. Voor 
de avonddienst wordt de gehele gemeente uitgenodigd. 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 avonddienst begint vanaf zondag 23 januari weer om 18.00 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.  
 
 
Kerk, school en gezin 
Van maandag 24 t/m zondag 30 januari wordt de week van kerk, school en gezin gehouden. 
Tijdens de morgendienst van zondag 30 januari wordt deze week afgesloten in een kerkdienst.  
Deze morgen wordt afgeweken van de groepsindeling, maar zijn alle kinderen van de 
basisschoolleeftijd en de gezinnen van harte welkom.  
Vanwege de huidige maatregelen gaat het uurtje zingen op zaterdagavond niet door. 
Voorafgaand aan de dienst op zondag 30 januari zullen in plaats van de voorzang een aantal 
(thema)liederen gezongen worden. Ook zijn de werkjes die de kinderen op school maken in de 
kerk te zien. We wensen leerkrachten, kinderen en gezinnen een gezegende dienst toe. 
 
 
Vervoer naar de kerk 
Zondag 30 januari: de heer Addie van den Bout 0184-618137 
Zondag 6 februari: de heer Erik Terlouw 0184-611571 
 
 
Ambtsdragersverkiezingen 
In de kerkenraadsvergadering van donderdag 20 januari heeft de kerkenraad in de vacature 
ouderling-kerkrentmeester het volgende dubbeltal opgesteld. De namen van de broeders zijn in 
alfabetische volgorde: 
 



De broeders W. (Pim) Klop, Rivierdijk 104 en  
A.J.L. (Alex) Rietveld, Schokker 34. 
 
De kerkenraad nodigt alle belijdende leden van de gemeente uit voor de verkiezingsvergadering 
op donderdag 17 februari aanstaande. Deze vergadering begint om 19.30 uur.  
Wilt u de hiervoor genoemde broeders in uw gebeden gedenken? Wij leggen deze verkiezing 
in Gods handen en bidden dat de HEERE, onze God Zijn werk in ons midden zal voortzetten.  
 
 
Heilige Doop 
De eerstvolgende doopdienst wordt gehouden op zondagmorgen 20 februari.  
 
 
Jarigen 75+  
De volgende gemeenteleden mogen in de komende week hun verjaardag vieren: 
30 januari: dhr. A. Goedhart, Rembrandthof 6, 3372 XS, 91 jaar 
2 februari: dhr. J. Bloodshoofd, Prinses Margrietstraat 22, 3372 EP, 75 jaar 
2 februari: mevr. W.H. van den Hil-Stam, Weteringstraat 3, 3372 CR, 75 jaar 
3 februari: mevr. J.A. de Jong, Albert Cuypstraat 16, 3372 XA, 85 jaar 
4 februari: mevr. C. Both-de Stigter, Weteringstraat 5, 3372 CR, 76 jaar 
5 februari: mevr. P. Schellingerhout-Bregman, Rembrandthof 225, 3372 XV, 93 jaar 
We feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u samen met uw geliefden een goed 
en gezegend nieuw levensjaar toe.  
 
 
Tenslotte 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen en een gezegende zondag 
toegewenst. Laat de woorden uit Psalm 46 naklinken in vele harten. “De HEERE van de 
legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting”.  

J.P. Ritmeester 
 
 
Kopij kerkbode 
Het volgende nummer – een uitgave voor 1 week – verschijnt op vrijdag 4 februari. De kopij 
graag uiterlijk zaterdag 29 januari om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke 
mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.  
 
 
Vanuit de pastorie 
Van zondag… 
Opnieuw lazen we uit het Markus evangelie. Het ging vanuit 2:1-13 over ‘Vier mannen en een 
zieke vriend...’ Jezus ziet hun geloof als zij hun vriend of bekende naar Hem brengen en 
daarvoor zelfs bij Hem moeten inbreken. Want daarvoor stuiten zij op een muur van ruggen. 
Dat kan zomaar gebeuren door mensen die om een bepaalde reden in Jezus’ huis samenkomen. 
Goed om voor onszelf te bedenken of we misschien niet in de weg staan voor Hem. Maar ook 
die andere vragen zijn belangrijk. Wie brengen wij? En met welke verwachting doen we dat?  
 
 
Uit de gemeente 



Mw. E. Dame- Alblas moet nog een paar weken langer in het Gasthuis te Gorinchem blijven. 
Het genezings- en revalidatieproces duurt nog wat langer, al gaat het de goede kant op. We 
bidden haar en haar man sterkte toe.  
We hebben zondag gedankt voor de goede uitslag van een onderzoek dat veel ongerustheid 
wegnam. De angst kan je zomaar om het hart slaan. Wat ben je dan dankbaar als een gevreesde 
ziekte wordt uitgesloten.  
 
 
Catechisatie 
Met de jongelui hebben we het over verschillende onderwerpen gehad.  
Met de 12 jarigen zijn we al een seizoen lang ‘on track’ en verkennen we allerlei onderwerpen 
uit het Nieuwe Testament. Zo ging het de afgelopen keer over Jezus en de discipelen die Hij 
roept.  
Bij de 13-14 jarigen ging het over de ‘k’ van kribbe naar kruis.  
De oudere jongeren hadden iets meegemaakt waar ze wel eens over wilden doorspreken. Dat 
leverde spontaan een ander onderwerp op dan waarop ik mij had voorbereid.  
 
 
Doordeweeks 
De Bijbelstudiekring kwam weer bij elkaar. We hebben met elkaar het 1e hoofdstuk van 1 
Timotheüs uitgelezen. Het was een mooie, open en inhoudsvolle avond.  
 
 
Ontvangen 
Door prop. J.A. de Kruijf voor de kerk € 20,-. 
Door ds. J.C. Breugem voor de kerk 2 x € 10,- en 2 x € 20,-. 
 
 
… naar D.V. zondag 
Aanstaande zondag sluiten we de Kerk-School-Gezin week af met een dienst naar aanleiding 
van het thema van deze week: ‘Niemand is zoals jij.’ We sluiten bij dit thema aan door naar 
Psalm 139 te luisteren waarin David belijdt dat de Heere hem helemaal kent, vanaf zijn prilste 
begin. De Heere heeft ons allemaal uniek gemaakt. 
 
 
Tenslotte 
Soms gaan er dingen over het dorp. Over mensen, over de gemeente, over haar voorganger. Ze 
worden gemakkelijk kritiekloos en soms met meer geloof ontvangen dan de waarheid. In een 
boek lazen we: ‘Dat jullie je door roddels hebben laten leiden, maakt jullie zelf 
verantwoordelijk voor het misverstand. Roddels kunnen zich als een kanker door een kleine 
gemeenschap verspreiden. Ze zouden geen voet aan de grond moeten kunnen krijgen.’ Hoe? 
Door ze niet te geloven. Ze niet te verspreiden. En als je ze hoort, stap dan eens af op degene 
over wie het gaat: hoor en wederhoor. Zo laten we ons niet tot een instrument van de duivel 
maken. Paulus schrijft ons: “De liefde handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, 
zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, 
maar verheugt zich over de waarheid (1 Korinthe 13:5 en 6).  
Hartelijke groet namens ons allen,  

J.C. Breugem v.d.m.  
 
 



Vanuit college van kerkrentmeesters 
Collecten 
5 december: Diaconie € 982,16; Pastoraat € 729,43; Onderhoud gebouwen € 542,50. 
12 december: Diaconie € 677,40; Pastoraat € 793,26; Onderhoud gebouwen € 525,72. 
19 december: EC € 523,19; Kerkrentmeesterlijk beheer € 1283,99; Onderhoud gebouwen € 
540,88. 
25 december: GZB € 427,52; Eredienst € 1.134,22; Onderhoud gebouwen € 458,26. 
26 december: Verwarming € 814,19; Zondagschool € 532,05; Diaconie € 542,30. 
31 december: Studiefonds GB € 243,84; Pastoraat € 418,64; Onderhoud gebouwen € 372,09. 
 
Verder ontvangen 
t.b.v. de kerk: E. Tromp € 70,-; A. de Groot € 22,-; L. Versteeg € 10,-; A.P. Versteeg € 40,-. 
t.b.v. diaconie: A.P. Versteeg € 62,-. 
t.b.v. onderhoud gebouwen: A.P. Versteeg € 40,-. 
Opbrengst busjes kerktelefoon in Q3: € 243,60. 
 
Hartelijk dank voor uw gaven. 
De kerkrentmeesters 
 
 
In de gemeente 
Vrouwenvereniging Martha 
Maandag 31 januari hopen we elkaar weer te kunnen ontmoeten in de Boomgaard. Bijbelstudie 
5 is aan de beurt met als thema ‘Het Koninkrijk is dichtbij’. In deze studie zien we dat Jezus 
komst voor een beslissend keerpunt in de geschiedenis zorgt. Om half 8 staan de koffie en thee 
weer klaar en we willen om kwart voor 8 met elkaar de avond beginnen. Hartelijk welkom.  
 
 
Man-na mannengroep 

Voor de man-na kring waren 20 mannen die zich opgaven. Een wonder van Gods 
genade, een geweldig genadegave van God. We hebben heerlijk met elkaar o.a. 
brood gegeten. Daarna geestelijk voedsel ontvangen vanuit Efeze 4 over onze 
roeping als man op de plek waar Gods ons stelt. We hebben ook heerlijk uit een 

vol gemoed en volle borst gezongen, echte Hardinxveldse mannenzang. Het was tot S.D.G. en 
bemoedigend. We hebben afgesproken 1 keer in de maand samen te komen. D.V. de volgende 
keer zal zijn op 12 februari! Blok datum en tijd af in je agenda. Verdere info of opgave R. van 
den Bout (06-40552544) of T.J. Korten (06-42517740). 
 
 
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 28 januari 
19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen 
19.30 uur  Belijdeniscatechisatie 
 
Zondag 30 januari 



14.00 uur  Zondagsschool 
14.00 uur  Jongensvereniging 
19.45 uur  Jeugdvereniging 
 
Maandag 31 januari 
Div. tijden  Catechese 
19.45 uur  Vrouwenvereniging Martha 
 
Dinsdag 1 februari 
Div. tijden  Catechese 
 
Woensdag 2 februari 
20.00 uur  Bijbelkring 
 
Vrijdag 4 februari 
19.30 uur  Belijdeniscatechisatie 
 
 
Dankbetuiging 

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van 
Bregtje Beverloo-Hooijmans 

betuigen wij u onze oprechte dank. 
Het is ons tot steun bij het verwerken van dit verlies. 

Kinderen 
Klein- en achterkleinkinderen 

 


