
BOVEN-HARDINXVELD  
 
Zondag 20 februari 
9.30 uur ds. J.C. Breugem – Bediening Heilige Doop (groep A) 
18.00 uur ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen 
   
Collecten  
1. Beelduitzending kerkdiensten 
2. Pastoraat 
3. Diaconie 
  
Kinderoppas 
Ilse Bakker, Sijgrid Klop, Natasja Groeneveld 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
Kerkenraadsbezinning 
Als vervolg op de vorige kerkboden een laatste gedeelte uit de inleiding op de 
kerkenraadsvergadering: 
Hoe laten we zien wie God is, zodra we het Woord niet mogen hebben zoals het is? Voordat 
het zover komt, moeten we ons voorbereiden, ons laten voeden en opbouwen door het Woord. 
Als we hebben geproefd dat de Heere goed is, verlangen we naar de zuivere melk van het 
Woord, opdat we daarin opgroeien. Wanneer de gemeente luistert en het Woord volgt, 
weerspiegelt zij Wie God is en laat zij Zijn karakter en heerlijkheid zien. Het zou toch prachtig 
zijn als het dorp aan de gemeente kan zien wie God is. Als de gemeente niet ziek te krijgen is, 
omdat het in het Woord is, en het Woord in hen. Als zij het Woord gelooft en doet, als zij een 
van hart en een van ziel is. De gemeente als spiegel voor de gemeenschap. Niet: samen krijgen 
we het voor elkaar, maar: met God houdt de gemeente stand. Met het Woord, want het Woord 
blijft tot in eeuwigheid. Jezus die zelf het Woord is, het Hoofd van de gemeente, de Alfa en de 
Omega, het Begin en het Einde. Hij zal het doen. Laten we als gemeente volharden tot het einde. 
We hebben niets te vrezen, omdat het Woord alle macht heeft in hemel en op aarde. De Geest 
Zelf echter hoort het zuchten van de gemeente, Hij komt ons te hulp.  
Laten we dan als gemeente nu we omringd zijn door de wereldwijde gemeente, afleggen alle 
last en zonde, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht 
houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij die de gemeente draagt op Zijn 
vleugels, over de gemeente waakt, Die de gemeente voedt, weidt, verlicht, beschermt, samen 
brengt en houdt. Omdat Jezus Zelf het Woord is. Met Hem blijven we gezond. 
 
 
De kerkdeur open 
Voor de morgendienst van zondag 20 februari worden naast de gasten in verband met de 
doopdienst de gemeenteleden uit 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.  

 
 
Heilige doop 
Op zondag 20 februari zullen Matthijs en Ariena Roza-Verschoor, Weteringstraat 23, 3372 CR 
met hun zoon Ralph Benjamin bij het doopvont staan. Om jullie heen zijn familie en bekenden, 
met daar omheen ook de gemeente. Zo staan jullie daar, met Ralph, omringd door velen.  
 O Heere God, - ons liefst verlangen, 
 dit kind van ons, dit liefdespand, 
 wij hebben het van U ontvangen, 
 wij geven het U, in Uwe hand.  
 
  
Vervoer naar de kerk 
Zondag 20 februari: de heer Addie van den Bout 0184-618137 
Zondag 27 februari: de heer Jaap Koppelaar 06-57744480 
 
 
Kerkenraadsverkiezing 
Donderdag 17 februari heeft de verkiezingsvergadering plaats gevonden om te komen tot 
vervulling van de vacature ouderling-kerkrentmeester. We bevelen beide broeders in uw 
voorbede aan, zeker als in de verkiezing door de gemeente de roepstem van God opnieuw 
gekomen is.  
 
 
Jarigen 75+  
De volgende gemeenteleden mogen in de komende week hun verjaardag vieren: 
21 februari: mevr. W.H. Redelijkheid-Schild, Jul. van Stolbergstraat 57, 3372 CH, 82 jaar 
23 februari: dhr. M. Versluis, Frans Halsstraat 27, 3372 CS, 82 jaar 
23 februari: dhr. C. van der Plas, Rembrandtstraat 68, 3372 XN, 78 jaar 
24 februari: mevr. A.C. Prins-Zondervan, Rembrandthof 141, 3372 XV, 92 jaar 
24 februari: mevr. H. Treffers-van Hoornaar, Jul. van Stolbergstraat 47, 3372 CH, 81 jaar 
26 februari: dhr. E.A. Wolsheimer, Paulus Potterstraat 14, 3372 XL, 77 jaar 
We feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u samen met allen die u lief zijn Gods 
zegen toe voor het nieuwe levensjaar. 
 
 
Na de leerdienst 
Bij zondag 14 van de Heidelbergse catechismus dichtte H. van ’t Veld een lied met de titel De 
Zoon van God, op aard gekomen, te zingen op de melodie van het kerstlied ‘daar is uit ’s 
werelds duistere wolken’. Het 2 couplet uit dit lied is als volgt: 
 Niets menslijks is Hem vreemd gebleven, 
 vreugd en verdriet heeft Hij beleefd, 
 al heeft op aarde heel Zijn leven 
 de zonde Hem nooit aangekleefd. 
 Daar ik in zonde ben geboren, 
 is groot het nut dat ik ervaar: 
 Zijn onschuld mag mij toebehoren, 
 Hij, Christus, is mijn Middelaar.  



 
 
Tenslotte 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen en een gezegende zondag 
toegewenst. Naar aanleiding van de preek over de gelijkenis van de verloren zoon eindig ik de 
berichten met woorden van een lied. ‘Welkom thuis, hier mag je zijn. De Vader viert een feest. 
Welkom thuis, voor wie zoek was of op reis, te lang is weggeweest. Welkom thuis’ (Sela). 

J.P. Ritmeester 
 
 
Kopij kerkbode 
Het volgende nummer – een uitgave voor 2 weken – verschijnt op vrijdag 25 februari. De kopij 
graag uiterlijk zaterdag 19 februari om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke 
mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.  
 
 
Vanuit de pastorie 
Van zondag… 
De leerdienst van afgelopen zondagavond stond naar aanleiding van Zondag 14 van onze 
Catechismus in het teken van het Kerstfeest. Waarom werd Gods Zoon mens? De preek was in 
vier stukjes verdeeld: echt God, echt mens, echt familie en echt onschuldig.  
 
 
Uit de gemeente  
Mevr. E. Dame-Alblas mocht na een lang verblijf in het Gasthuis weer naar huis, Rembrandthof 
59, terugkeren. Wat is er sinds eind december veel gebeurd! We zijn dankbaar dat de Heere u 
beide gedragen en geholpen heeft en dat ook in het toekomende wil doen.  
 
 
Meeleven 
We leven mee met Nelly en Bert Breedveld, Frans Halsstraat 5 en hun gezin vanwege het 
overlijden van (schoon)moeder en oma mevr. Van den Oosterkamp en wensen jullie de troost 
van Gods genade toe. 
 
 
Catechisatie 
De catechisaties gingen de afgelopen week over Jezus komt terug (jongste groep, 12 jarigen), 
over ‘Navolging’ (groep 13-14 jarigen) en over dat en hoe God regeert over de wereld (groep 
17+). 
 
 
Doordeweeks 
Tijdens de studiekring spraken we met elkaar door over 1 Timotheüs 2:1-7. De volgende 
bijeenkomst is gepland voor DV 22 maart.  
 
 
Ontvangen 
Door ds. J.C. Breugem voor de kerk € 20,- en € 30,- 
 
 



… naar D.V. zondag 
Komende zondag zal als de Heere het geeft Ralph Roza door de doop het teken en zegel van 
Gods genade verbond ontvangen. We wensen zijn ouders Matthijs en Ariena Roza met hun 
familie en bekenden in het bijzonder een gezegende dienst. De tekstkeuze voor deze bijzondere 
dienst moet ik op moment van schrijven nog maken.  
 
 
Tenslotte 
Namens ons allen een hartelijke groet, 

J.C. Breugem v.d.m.  
 
 
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 18 februari 
18.30 – 20.00 uur Bibliotheek 
19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen 
19.30 uur  Meisjesvereniging 
19.30 uur  Belijdeniscatechisatie 
 
Zondag 20 februari 
14.00 uur  Zondagsschool 
14.00 uur  Jongensvereniging 
19.45 uur  Tussenclub 
 
Maandag 21 februari 
Div. tijden  Catechese 
 
Dinsdag 22 februari 
9.15 uur  Open morgen 
14.30 uur  Breiclub 
18.45 uur  Kinderclub 
Div. tijden  Catechese 
 
Woensdag 23 februari 
20.00 uur  Bijbelkring 
 
Donderdag 24 februari 
18.15 uur  Kinderclub 
 
Vrijdag 25 februari 
18.30 – 20.00 uur Bibliotheek 
19.30 uur  Belijdeniscatechisatie 
 


