
BOVEN-HARDINXVELD  
 
Zondag 6 februari 
9.30 uur ds. J.C. Breugem (groep A) 
18.00 uur ds. J.C. de Groot, Dordrecht 
   
Collecten  
1. Kerkenraadswerk 
2. Pastoraat 
3. Zendingswerk fam. Folmer 
  
Kinderoppas 
Carola Klop, Nienke de Groot, Natasja Groeneveld 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
Kerkenraadsbezinning 
In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering werd de opening verzorgd door broeder Den 
Dunnen. In het boekje dat voor de bezinning gebruikt wordt staat als titel boven het hoofdstuk: 
‘Hoe laten wij zien wie God is?’ In deze en volgende kerkbode enkele gedachten uit zijn 
inleiding om deze bezinning ook vruchtbaar te maken voor de gemeente. 
Om te laten zien wie God is, moeten we wel weten wie Hij is. God openbaart zich door het 
Woord, het Woord Jezus Christus. Zoals een vertaling mooi schrijft in Johannes 1: ‘Niemand 
heeft ooit gezien de eniggeboren God, die is in de schoot des Vaders, Hij heeft Hem uitgelegd.’ 
Het Woord wat bij God was/is, die alles maakte door het Woord. Zonder het Woord is geen 
ding gemaakt wat gemaakt is. Het Woord dat het leven is, die zichzelf de Weg, de Waarheid en 
het Leven noemt. Het leven was het Licht van de mensen, het Licht der wereld wat ieder mens 
verlicht, en het Licht wat het Woord is schijnt in de duisternis. In deze wereld, in deze duisternis, 
licht het Woord op. Het komt tot leven, want het Woord brengt ‘liefde, blijdschap, vrede, 
geduld, vriendelijk, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing voort.’ Want het Woord 
is God zelf. Wat zouden we in deze tijd zijn zonder het Woord? Wat ben ik elke dag dankbaar 
om het Woord te hebben, en daar in alle vrijheid uit te kunnen lezen. 
 
 
De kerkdeur open 
Voor de morgendienst van zondag 6 februari wordt groep A uitgenodigd, terwijl in de 
avonddienst de gehele gemeente uitgenodigd is.  
Groep A zijn de straatnamen A t/m G, Rivierdijk 358-515 en S t/m Z.  
Wie verhinderd is de avonddienst bij te wonen en ’s morgens volgens de groepsindeling niet 
aan de beurt is wordt van harte welkom geheten voor de morgendienst. 
Houd u rekening met het volgende: 

- Blijf thuis bij klachten en houd u aan de bekende basisregels. 
- 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.  
 
 
Vervoer naar de kerk 
Zondag 6 februari: de heer Erik Terlouw 0184-611571 
Zondag 13 februari: de heer Addie van den Bout 0184-618137 



 
 
Jarigen 75+  
De volgende gemeenteleden mogen in de komende week hun verjaardag vieren: 
7 februari: mevr. G. van Houwelingen-Hoekwater, Rembrandthof 135, 3372 XV, 92 jaar 
9 februari: mevr. M. Verveer-van den Herik, Rembrandthof 423, 3372 XW, 87 jaar 
10 februari: dhr. J. van Bommel, Hofweerstraat 15, 3372 CE, 82 jaar 
11 februari: mevr. W.B. Dubbeldam-Loeve, Rembrandthof 53, 3372 XS, 80 jaar 
12 februari: dhr. R.W. Klop, Rivierdijk 116, 3372 BJ, 75 jaar 
We feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u samen met uw geliefden een goed 
en gezegend nieuw levensjaar toe.  
 
 
Jubileum 
Op 6 februari mogen de heer en mevr. Dame-Alblas, Rembrandthof 59, 3372 XS, 60 jaar aan 
elkaar verbonden zijn door de band van het huwelijk. We feliciteren u van harte met deze 
bijzondere dag en wensen u Gods zegen toe, in alle omstandigheden.  
 
 
Tenslotte 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen en een gezegende zondag 
toegewenst. Na de preek van afgelopen zondagavond over de verhoogde koperen slang en de 
verhoogde Christus aan het kruis speelde de organist door het voorspel van de psalm na de 
preek ook de melodie van het lied ‘Hij die rustig en stil’.  

Hij die rustig en stil 
zich steeds voegt naar Gods wil, 
Hem in alles vertrouwt en gelooft, 
die slechts hoort naar Zijn stem, 
zich geheel geeft aan Hem, 
smaakt een vreugde die nimmer verdooft. 
 
Zie slechts op Hem, 
volg gehoorzaam Zijn stem; 
blijf maar rustig vertrouwen. 
Altijd ziende op Hem. 

J.P. Ritmeester 
 
 
Kopij kerkbode 
Het volgende nummer – een uitgave voor 1 week – verschijnt op vrijdag 11 februari. De kopij 
graag uiterlijk zaterdag 5 februari om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke 
mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.  
 
 
Vanuit de pastorie 
Van zondag… 
Zondag was de afsluiting van de Kerk-School-Gezin week. Met elkaar luisterden we naar Psalm 
139. Een lied vol verwondering over de Schepper Die ons allemaal bijzonder mooi maakte: 
niemand is zoals jij! In het lied klinkt de verwondering over deze Schepper, de Vader, die door 



Zijn Zoon ons kent en bemint. Niemand is zoals Gij! Het stemde me ook dankbaar dat we met 
zoveel gezinnen deze dienst konden beleven. 
 
 
Uit de gemeente  
Vanuit onze gemeente verblijft – voor zover mij bekend – niemand in een ziekenhuis. Een goed 
moment om uw en jouw aandacht te vragen voor langdurig zieken. Wie zijn dat? Ik noem geen 
namen, maar denkt u eens na. Vouw uw handen voor hen. Leef mee.  
 
 
Catechisatie 
Met de oudste jongeren dachten we na over hoe God Zich bekend maakt, namelijk als de Drie-
enige, en hoe we Hem als onze Schepper mogen kennen. De groep daaronder, de 13-14 jarigen 
dacht na over de ‘L’. Waar zou die letter nu anders aan verbonden kunnen zijn, dan aan de 
Liefde? Dominee, we gaan het zeker over de liefde hebben? Inderdaad. De Liefde met een 
hoofdletter. De allesgevende liefde van God voor een verloren wereld die we zien in Jezus 
Christus. In de jongste groep ging het over Jezus,  Die in gelijkenissen spreekt. Waarom doet 
Hij dat? De discipelen vragen er ook naar. Jezus geeft antwoordt in Mattheüs 13:10-17. Op 
dinsdag komen de beide andere groepen onder leiding van Prop. J.A. de Kruijf samen. 
 
 
… naar D.V. zondag 
Ook komende zondag mag ik u en jou in de morgendienst voorgaan. We luisteren dan weer 
naar een episode uit het evangelie naar Markus. Op het moment van schrijven heb ik nog geen 
tekstkeuze gemaakt. Ik maak deze doorgaans in de loop van maandag, dinsdag. Ik ontvang de 
tekst biddend. Bidt u mee? 
 
 
Tenslotte 
Je kan van alles willen... maar afgelopen week ging er vrijwel niets door. Als gezin moesten we 
in quarantaine vanwege een besmet gezinslid. Vreemd, toen voor de kinderen van de 
basisschool en de middelbare school de regels versoepeld werden, maar wij als 18plussers wel 
moesten thuisblijven. Zonder enige vorm van klachten overigens. Nadat we ons verschillende 
keren hebben getest en laten testen, konden we weer naar buiten en voelde ik me vooral 
dankbaar dat ik zelf de KSG dienst kon leiden!  Hartelijke groet namens ons allen,  

J.C. Breugem v.d.m.  
 
 
Vanuit de zendingscommissie 
Willem en Joanne Folmer 
Aanstaande zondag is de 3de collecte bestemd voor het werk van Willem en Joanne Folmer. 
Inmiddels is bekend geworden dat zij in april terug zullen keren naar Nederland. Daarmee zitten 
zij midden in een periode van afronden van hun werk en het loslaten van het land en de mensen. 
Wilt u naast het geven van uw gaven juist in deze periode ook aan hen denken in uw gebed? 
 
 
In de gemeente 
Even voorstellen 
Op de website van de gemeente zijn de komende tijd wat stukjes te lezen van nieuwe 
gemeenteleden waarin ze zich voorstellen. Familie Van Pelt heeft deze week afgetrapt. Gelijk 



aanleiding voor een praatje en een hartelijk welkom wat mij betreft! Bent u/jij ook nieuw in de 
gemeente, maar nog niet benaderd voor een stukje? Stuur dan een email 
naar geraldastam@msn.com.  
 
Beste gemeenteleden, 
Aan ons is gevraagd of wij ons op papier wilden voorstellen aan de gemeente, nou dat willen 
we wel! 
We leven inmiddels alweer een paar maanden mee 
met de gemeente en we kunnen ons eigenlijk niet 
voorstellen dat we onopgemerkt zijn gebleven met 
onze vrolijke, beweeglijke, aanwezige jongens Het 
blijft een uitdaging, de opvoeding.... maar we doen 
ons best. 
Graag stellen we ons aan u voor. Wij zijn Derkjan 
(36) en Tamara (38) van Pelt en hebben drie jongens: 
Daan (6) Thijs (4) en Stef (2). In augustus 2021 zijn 
we komen wonen aan de Dreef op nummer 8. 
Dichtbij het water, prachtig!  
We kenden vóór onze verhuizing het dorp met de 
bewoners niet, dus er is werk aan de winkel. Maar we 
hebben er zin in om nieuwe mensen te ontmoeten en 
een nieuwe omgeving te ontdekken. We hebben 
inmiddels al wel wat mensen ontmoet en voelen ons 
erg welkom in Boven-Hardinxveld. We zouden het 
leuk vinden om u ook te leren kennen. Wie weet tot 
snel! 
Hartelijke groet, 
Derkjan & Tamara 
Daan 
Thijs 
Stef 
 
 
Koffie na de dienst 
Aanstaande zondag, de eerste zondag van de maand, is er na de dienst weer gelegenheid met 
elkaar koffie te drinken in en om de kerk. Een goed moment om elkaar te ontmoeten en de ander 
beter te leren kennen. Welkom!  
 
 
Open morgen 
God is goed! We zijn Hem dankbaar dat we als open morgen dit jaar 10 jaar bestaan in deze 
vorm. In deze 10 jaar mochten we zo’n 140 keer bij elkaar komen. We hebben veel geleerd, 
veel gesprekken gehad. Gezongen en gebeden, gelachen en gehuild. Wat een geschenken! We 
hopen dit te vieren op dinsdag 22 februari met een ontbijt. Maar eerst komen we op 8 februari 
nog op de gebruikelijke manier bij elkaar in de grote zaal van de Boomgaard. Weet je welkom! 
Met hartelijke groet, Truus, Nelly en Sandra 
 
 
Breimiddag 



Er was een grote (big shopper) tas vol gebreid, sjaals, mutsen, sokken, dekentjes, allemaal voor 
Roemenië, wij vinden het dankbaar werk om zo voor onze naaste bezig te zijn. 
Dinsdag middag 8 februari komen we weer samen in de Boomgaard, van 14.30 tot 16.30 uur. 
Kom eens een kijkje nemen of misschien gezellig meedoen! Heeft u nog wol liggen waar u 
niets mee doet, geef het aan de breiclub. 

Sandra & Truus 
 
 
Christelijke bibliotheek 
Na lange tijd gesloten te zijn geweest, willen we, nu de maatregelen zijn versoepeld, weer open 
gaan vanaf afgelopen vrijdag 28 januari. We zijn in principe iedere vrijdag open van 18.30 – 
20.00 uur en wel in de bijzaal van de hervormde kerk aan het Kerkplein. We vragen u 
vriendelijk  wel de coronaregels in acht te nemen en zo met elkaar rekening te houden! Zou het 
druk worden, wilt u dan even wachten met naar binnen gaan? Kom gerust eens kijken! We 
hebben een mooie verzameling goede boeken.   
 
 
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 4 februari 
18.30 – 20.00 uur Bibliotheek 
19.30 uur  Belijdeniscatechisatie 
 
Zondag 6 februari 
14.00 uur  Zondagsschool 
19.45 uur  Tussenclub 
 
Maandag 7 februari 
Div. tijden  Catechese 
 
Dinsdag 8 februari 
9.15 uur  Open morgen 
14.30 uur  Breimiddag 
18.45 uur  Kinderclub groep 6-8 
19.30 uur  Jongensvereniging 
Div. tijden  Catechese 
 
Donderdag 10 februari 
18.15 uur  Kinderclub groep 4-5 
19.45 uur  Kerkenraad – bezinning 
 
Vrijdag 11 februari 
18.30 – 20.00 uur Bibliotheek 
19.30 uur  Belijdeniscatechisatie 
 


