
BOVEN-HARDINXVELD  
 
Zondag 27 februari – 1ste lijdenszondag 
9.30 uur ds. J.C. Breugem  
18.00 uur prop. H.G. van Ingen, Zegveld 
   
Collecten  
1. HGJB  
2. Pastoraat 
3. Onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Sandra Baks, Renske de Knegt, Anke Vogel 
 
 
Zondag 6 maart – 2de lijdenszondag 
9.30 uur ds. J.C. Schuurman, Putten  
18.00 uur ds. J.C. Breugem 
   
Collecten  
1. Plaatselijk jeugdwerk 
2. Pastoraat 
3. Zendingswerk - voorjaarszendingscollecte 
  
Kinderoppas 
Dirry Blom, Manuela de Koning, Natasja Groeneveld 
 
 
Woensdag 9 maart - biddag 
9.30 uur ds. J.C. Breugem  
19.30 uur ds. J.C. Breugem 
   
Collecten  
1. Kerkrentmeesterlijk beheer 
2. Diaconie 
3. Onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Elsja Blom, Marije Leeuwestein, Adriënne Bikker 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
De kerkdeur open 
In veel voorgaande kerkboden is geschreven onder dit kopje. De kerkdeur bleek dan niet zo 
open te zijn als we wel wilden. Er was altijd een voorbehoud. Voor de ene groep open voelt 
voor de andere groep als gesloten. Welke straatnaam bij de ene groep en welke bij de andere 
om tot een goede verdeling te komen? Het bleek soms een heel gepuzzel.  
Met grote dankbaarheid kunnen we meedelen dat vanaf a.s. zondag 27 februari de kerkdeur 
weer helemaal open staat. U en jij worden in beide diensten verwacht en daartoe moedigen we 
elkaar ook aan.  



We zetten een aantal zaken voor u op een rijtje: 
- De kerk betreden we via de hoofdingang waar u wordt begroet door één van de 

kerkenraadsleden. 
- De huidige verdeling van banken voor de ochtend- en avonddienst houden we voorlopig 

aan. In de banken hoeft geen afstand meer gehouden te worden, maar hiermee willen 
we stimuleren alle beschikbare ruimte in de kerk te gebruiken.  

- De dienstdoende voorganger ontvangt voor en na de dienst weer een handdruk van de 
ouderling van dienst. 

- Na de zegen wacht u niet langer op aanwijzing om de kerk te verlaten, maar houdt u 
rekening met elkaar om gedrang bij de uitgangen te voorkomen.  

- Vooralsnog vinden de collecten plaats bij de uitgangen van de kerk.  
We hebben het gezamenlijke de afgelopen jaren gemist en we hopen dat we de tijd van 
beperkingen achter ons kunnen laten. Een tijd die veel gevraagd heeft, een tijd waarin 
tegenstellingen soms pijnlijk voelbaar werden. Wat hebben we het met de pijn die er aan 
opgelopen is nodig om met elkaar te schuilen bij de Allerhoogste, op de plek waar Hij ons 
opzoekt en door ons gediend wil worden. Tot eer en lof van Hem. “U bent het waard, Heere, 
te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door 
Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen” (Openbaring 4:11). 
 
 
Vervoer naar de kerk 
Zondag 27 februari: Jaap Koppelaar 06-57744480 
Zondag 6 maart: Erik Terlouw 0184-611571 
 
 
Kerkenraadsverkiezing 
Tijdens de verkiezingsvergadering van donderdag 17 februari werd verkozen tot ouderling-
kerkrentmeester broeder A.J.L. (Alex) Rietveld, Schokker 34, 3372 VK.  
We hebben gebeden om Gods licht en leiding en zien er naar uit dat deze vacature vervuld 
wordt. Bij het verschijnen van dit kerkblad zal hij zijn beslissing inmiddels kenbaar gemaakt 
hebben. We wensen deze broeder met zijn gezin er rust en vrede op toe.  
 
 
Heilige doop 
Helaas kon afgelopen zondag de doop van Ralph Roza niet doorgaan. Voor de bediening van 
de Heilige Doop zal een nieuwe datum gepland worden in overleg met de doopouders.  
 
 
Jarigen 75+  
De volgende gemeenteleden mogen in de komende weken hun verjaardag vieren: 
1 maart: mevr. A. Both-Baggerman, Paulus Potterstraat 3, 3372 XK, 88 jaar 
1 maart: mevr. N.P.H. van ’t Verlaat-Cornegé, Rivierdijk 195, 3372 BM, 78 jaar 
5 maart: mevr. A.M. Egas-van der Wiel, Kon. Wilhelminalaan 97, 3372 AB, 84 jaar 
6 maart: mevr. A. van Veen-Bakker, Rembrandthof 40, 3372 XS, 84 jaar 
We feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u samen met uw geliefden Gods zegen 
en nabijheid toe voor het nieuwe levensjaar. 
 
 
Nog 2 jarigen 



Op donderdag 3 maart is ds. Breugem jarig en op dinsdag 8 maart onze pastoraal medewerker, 
broeder de Kruijf. We feliciteren u beiden met uw verjaardag en wensen u Gods zegen toe, 
zowel in familie en gezin als in de bediening in Gods Koninkrijk.  
 
 
Terugblik 
We waren dankbaar dat ds. J. Kommers afgelopen zondagmorgen (na een belletje op de late 
zaterdagavond) bereid was om vanaf de Veluwe naar Boven-Hardinxveld te komen.  
De schriftlezing kwam uit Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed. Tekst voor de verkondiging 
waren de verzen 14 en 15: “Ik heb hun Uw Woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, 
omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat U hen uit de 
wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.” 
In een boekje over zendingswerk schrijft ds. Kommers die zelf meerdere keren werd 
uitgezonden als zendingspredikant deze woorden die passen in het verband van bovenstaande 
tekst:  
‘Bij het verkondigen van het Evangelie aan de wereld waren en zijn er veel tegenkrachten. Maar 
boven al deze machten stond en staat de onbegrensde macht van onze Heere Jezus Christus, 
Die aan de rechterhand van de Vader zit en van daaruit Zijn knechten bijstaat… In de zending 
oefenen wij ons niet om te zien op menselijke machthebbers, maar te zien op Hem, Die alle 
macht heeft in hemel en op aarde…’ 

Dr. J. Kommers 
En zij volgden het lichtend spoor (Artios) 

 
 
Voorbede 
In ons gezamenlijk gebed hebben we zondagmorgen gebeden om werkers in de wijngaard. 
Vanuit de Gereformeerde Bond is de oproep gedaan om met het oog op de vele 
predikantsvacatures die er zijn en nog zullen ontstaan te bidden of God nieuwe dienaren geven 
wil. Ds. Kommers voegde daar het gebed om werkers in de zending aan toe. Een vurig gebed 
daarvoor zal niet zonder zegen blijven. Bidt u en jij mee of God Zijn werk in onze kerk en in 
de zending Zelf in stand houdt en voort wil zetten? 
 
 
Tenslotte 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen en gezegende diensten op de 
zondagen en biddag toegewenst. “Looft God in de samenkomsten, loof de Heere, u die 
voortkomt uit de bron van Israël” (Psalm 68:27). 

J.P. Ritmeester 
 
 
Kopij kerkbode 
Het volgende nummer – een uitgave voor 1 week – verschijnt op vrijdag 11 maart. De kopij 
graag uiterlijk zaterdag 5 maart om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke 
mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.  
 
 
Vanuit de pastorie 
Van zondag… 
Ook afgelopen zondag werd het Woord weer verkondigd. Bijzonder dat er op zo’n korte termijn 
een vervanger voor mij gevonden kon worden. Zaterdagavond om circa 22:30 uur ontving ik – 



tot mijn verrassing – een positieve testuitslag. Het is niet alleen goed om als hoorder het Woord 
te ontvangen, maar ook om als voorganger te ervaren dat de Heere bepaalt wanneer en waar je 
spreekt. Ook de beide andere diensten van die dag moest ik uiteraard afzeggen (ik zou voorgaan 
in het verpleeghuis en in de dorpskerk van mijn vorige gemeente).  
 
 
Uit de gemeente  
Zondagavond werd Bas Marcelis, Vermeerstraat 4 met hoge koorts opgenomen in het 
ziekenhuis. Er moet ergens in zijn lichaam een ontsteking zitten, maar de artsen weten nog niet 
waar precies. Vanwege zijn hartklep vormt dit een groot gevaar voor Bas. Hij krijgt antibiotica 
via infuus en wordt onderzocht. We bidden voor hem, Laura, Jelle en verdere familie. 
Ziekte of zorg zijn niet altijd zichtbaar. We kunnen ook met geestelijke en psychische klachten 
te maken hebben en daarbij lijden aan onbegrip of andere nare reacties. In Psalm 10 wendt de 
dichter zich tot God: Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men 
het in Uw hand geeft;  
 
 
Catechisatie 
Afgelopen week gingen de catechisaties over de volgende onderwerpen: de kruisiging (de 12 
jarigen), de ‘o’ van oordeel (de 13-14 jarigen) en ‘God en de zonde’ (17+). De tijd van 
driekwartier is meestal te kort. Ik beschouw dat als een goed teken. Mooi om te ervaren hoe 
jullie het fijn vinden om bij elkaar te komen (het is gezellig) en hoe jullie meedoen.  
Deze week werden de catechisaties verzorgd door jeugdouderling Geert Honcoop samen met 
de jeugdraad. Komende week zijn er geen catechisaties vanwege de voorjaarsvakantie. 
 
 
Ontvangen 
Door ds. J.C. Breugem voor de kerk 2 x € 20,- en € 50,- 
 
 
… naar D.V. 1e lijdenszondag 
Aanstaande zondag begint de Lijdenstijd. Een tijd van toeleven naar de Goede Vrijdag. We 
bidden ‘Leer mij o Heere Uw lijden recht betrachten’. In de hoop dat ik dan weer in staat ben 
om voor te gaan luisteren wij deze zondag naar de preek die ik anders afgelopen zondag 
gehouden zou hebben over Markus 4:1-20. De thematiek van de Lijdenstijd zal daarin nog niet 
nadrukkelijk doorklinken, maar ds. Kommers maakte dat echter afgelopen zondag al bij 
voorbaat goed door een voorschot te nemen op de Lijdenstijd.  
 
 
Tenslotte 
Komende week begint de voorjaarsvakantie. Wellicht trekt u erop uit of neem je met elkaar een 
weekje de tijd voor elkaar. In ieder geval wensen we iedereen een goede voorjaarsvakantie. Als 
gezin proberen we ook vakantie te nemen. U kunt indien nodig een beroep doen op onze 
pastoraal medewerker, br. J.A. de Kruijf. Hartelijke groet namens ons (nu) positieve gezin,  

J.C. Breugem v.d.m. 
 

 
Diaconie 
Biddagcollecte 



Nu in deze tijd onze gedachten uitgaan naar de bevolking van Oekraïne en Rusland vanwege 
de gespannen situatie die is ontstaan, willen we als diaconie de collecte op biddag bestemmen 
voor het project “breng de Joden thuis - Oekraïne en Rusland” van de stichting Christenen voor 
Israël.  
De stichting helpt Joden terug te keren naar Israël en laat zich daarbij leiden door o.a. Jesaja 
43:6 waar staat: “Breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van het einde der aarde”. 
Christenen voor Israël helpt Joden terug te keren naar Israël. In de Oekraïne werkt een team aan 
de voorbereiding voor deze reis, o.a. met hulp bij het in orde maken van documenten voor 
ambassade en consulaat. Veel Joden wonen in geïsoleerde gebieden, vaak in grote armoede. 
Door het uitdelen van voedselpakketten wordt contact gelegd met de Joodse gemeenschap, een 
teken van meeleven en vriendschap. We bevelen de collecte graag bij u en jou aan. Door uw 
steun wordt Gods volk thuis gebracht! Op de website van Christenen voor Israël is meer 
informatie (over dit project) te vinden.  

 
 

College van kerkrentmeesters 
Collecteopbrengsten 
1 januari: Kerkcentrum. € 238,26; Pastoraat € 203,97; Diaconie € 146,85. 
2 januari: Verwarming € 960,47; Eredienst € 538,75; Zendingswerk € 570,55. 
9 januari: St. Friendensstimme € 480,70; Pastoraat € 451,18; Onderhoud gebouwen € 447,15. 
16 januari: Werelddiaconaat € 512,73; Pastoraat € 479,75; Onderhoud gebouwen € 396,08. 
23 januari: Diaconie € 489,31; Pastoraat € 487,39; Onderhoud gebouwen € 409,86. 
30 januari: Stichting Chris € 531,85; Kerkrentmeesterlijk beheer € 648,95; Onderhoud 
gebouwen € 410,92. 
 
Verder ontvangen 
t.b.v. de kerk: R. Groeneveld € 20,-; A. de Groot € 22,-. 
t.b.v. zending: H. van Veen € 13,-. 
Gift dagboekjes 80+ ers t.b.v. diaconie € 83,95 
 
Hartelijk dank voor uw gaven. 

De kerkrentmeesters 
 
 
In de gemeente 
Zondagsschool Jedid-Jah 
In verband met de voorjaarsvakantie is er zondag 27 februari geen zondagsschool. Een fijne 
vakantie en we hopen jullie allemaal weer te zien op zondag 6 maart.  
We willen u ook graag nog de opbrengst laten weten van de collecte tijdens de viering op 1ste 
Kerstdag en de diensten op 2de Kerstdag. Gezamenlijk bracht dit € 914,80 op. Een mooi bedrag 
waarvan we kunnen delen met de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Nogmaals dank 
daarvoor.  
 
 
Kinderclub 
Hoi kinderen van de clubs! 
Op woensdag 9 maart is het biddag. Op die dag is er ook weer club voor allebei de groepen! 
We willen in de ochtend graag met elkaar naar de kerk. We verzamelen om 9.15 uur op het 
kerkplein en dan gaan we bij elkaar zitten in de kerk. Natuurlijk mogen je ouders of broertjes 
en zusjes ook komen! Na afloop van de kerkdienst, gaan we met elkaar naar kerkcentrum de 



Boomgaard. We doen iets leuks en we eten ook met elkaar. Om (ca.) 13 uur is de club afgelopen. 
Hopelijk zien we jou ook op 9 maart en neem gerust een vriend of vriendin mee! 
Groetjes van de leiding (groep 4&5 en groep 6,7&8) 
 
 
Vrouwenvereniging Martha 
Maandag 28 februari hopen we elkaar als Martha vrouwen weer te ontmoeten. We zullen 
Bijbelstudie 7 opslaan (Jezus wordt Koning in de finale). Het Koningschap speelt een 
belangrijke rol in Jezus’ kruisweg. Dit noodzaakt ons kruis en koninkrijk van God dichtbij 
elkaar te houden. Het kruis kunnen we zien als de grote finale waarin Jezus met Zijn 
gehoorzaamheid aan de Vader, de satan als onderkoning verslaat, en nu Zelf Koning wordt. Zo 
krijgt de mens het koningschap terug. We kijken er naar uit om elkaar weer te ontmoeten. 19.30 
uur inloop en we willen om 19.45 uur de avond beginnen. Welkom! 
 
 
Zendingscommissie 
Voorjaarszendingscollecte 
Bij dit kerkblad vindt u een foldertje van de GZB waarin uw aandacht 
wordt gevraagd voor de voorjaarszendingscollecte. De 
zendingscommissie vraagt uw gebed en gaven voor gehandicapten in 
Nepal. Deze collecte wordt op zondag 6 maart gehouden. Van harte 
aanbevolen.  
 
 
 
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 25 februari 
18.30 – 20.00 uur Bibliotheek 
19.30 uur  Belijdeniscatechisatie 
 
Zondag 27 februari 
19.45 uur  Jeugdvereniging 
 
Maandag 28 februari 
19.45 uur  Vrouwenvereniging Martha 
 
Zondag 6 maart 
14.00 uur  Zondagsschool 
19.45 uur  Tussenclub 
 
Dinsdag 8 maart 
9.15 uur  Open morgen 
14.30 uur  Breiclub 
 
Woensdag 9 maart 



9.15 uur  Kinderclub – biddag 
 
Donderdag 10 maart 
19.45 uur  Kerkenraad 
 
Vrijdag 11 maart 
18.30 – 20.00 uur Bibliotheek 
19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen 
19.30 uur  Belijdeniscatechisatie 
 
Zaterdag 12 maart 
8.00 uur  Man-na mannenkring 
 


