
BOVEN-HARDINXVELD  
 
Zondag 20 maart – 4de lijdenszondag 
9.30 uur ds. J.C. Breugem – Bediening Heilig Avondmaal 
18.00 uur ds. J.C. Breugem – Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal 
   
Collecten  
1. Diaconie/H.A. collecte 
2. Eredienst 
3. Onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Els van den Bout, Aafke Ouwerkerk, Daniëlle Bikker 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
Heilig Avondmaal 
Zondag 20 maart mogen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. De bediening in de weken 
voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen bepaalt ons des te meer bij het offer van Christus. 
‘Hij voor mij, omdat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven.’ Woorden die ons 
vrijmoedigheid geven om tot Hem te naderen en bij brood en beker zijn dood te gedenken.  
 
Het Avondmaal zal aanstaande zondag in beide diensten bediend worden. We willen u vragen 
om zoveel mogelijk deel te nemen aan de viering in de morgendienst. De voortzetting in de 
avonddienst van dankzegging is met name bedoeld voor hen die ’s morgens verhinderd zijn. 
We hebben daarbij bijvoorbeeld ouders van jonge gezinnen of hen die ’s morgens noodzakelijk 
werk verrichten op het oog.  
Het brood zullen wij aan tafel gebruiken vanaf een schaal die rondgaat, een onderstreping van 
gemeenschap met elkaar, aan het ene Lichaam van Christus. De wijn wordt tijdens deze viering 
nog vooraf voor ieder afzonderlijk op tafel gezet. 
De stoelen rondom de tafel zullen weer dichter bij elkaar staan dan bij de voorgaande vieringen. 
Voor die gemeenteleden die meer afstand willen houden bieden we de mogelijkheid om plaats 
te nemen in de voorste banken van het middenschip. Zij zullen daar brood en wijn aangereikt 
krijgen door de diakenen.   
 
We bidden voor elkaar om een gezegende Avondmaalszondag. ‘De Meester is er, en Hij roept 
u!’ 
 
 
Vervoer naar de kerk 
Zondag 20 maart: Jaap Koppelaar 06-57744480 
Zondag 27 maart: Erik Terlouw 0184-611571 
 
 
Gemeenteavond 
Op woensdag 11 mei wordt een gemeenteavond gehouden. Als spreker voor deze avond is 
uitgenodigd de heer P.J. Vergunst. De heer Vergunst is secretaris van de Gereformeerde Bond 
en hoopt met ons na te denken over de essentie van ons kerk-zijn, juist in deze tijd. Noteert u 
de datum alvast in uw agenda?  
 



 
Jarigen 75+  
De volgende gemeenteleden mogen in de komende week hun verjaardag vieren: 
23 maart: mevr. J.P. van Houwelingen-Bos, Graaf Adolfstraat 38, 3372 CB, 75 jaar 
26 maart: mevr. D. de Heer-Priester, Rembrandthof 151, 3372 XV, 93 jaar 
We feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u samen met uw geliefden de zegen 
van de Heere toe voor het nieuwe levensjaar. 
 
 
Tenslotte 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen en een gezegende zondag 
toegewenst. “Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars 
voeten wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb 
gedaan. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant 
niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet” 
(Johannes 13: 14-17). 

Aan de maaltijd wordt het stil, 
Als de Meester knielen wil, 
En vol liefde als een knecht 
Elk apart de voeten wast en zegt: 
 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 
Dit is wat de wereld ziet van Mij, 
Als je Mij gaat volgen. (Opw. 706) 

J.P. Ritmeester 
 
 

Kopij kerkbode 
Het volgende nummer – een uitgave voor 1 week – verschijnt op vrijdag 25 maart. De kopij 
graag uiterlijk zaterdag 19 maart om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke 
mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.  
 
 
Vanuit de pastorie 
Van 3e lijdenszondag… 
Op biddag waren er twee diensten, waarbij we ’s morgens met de kinderen luisterden naar 
‘blijven bidden’ n.a.v. Daniël 6. ’s Avonds ging de verkondiging over Handelingen 4:23-31. In 
dit gedeelte zagen we hoe de gemeente omgaat met het nieuws en dat het brengt tot eensgezind 
gebed en het duiden van hun tijden vanuit het Woord. Hoe nodig!  
Met Markus 10:32-39 bereidden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Het ging 
over het drinken van Jezus’ beker. Jezus vraagt: kan je dat? De discipelen antwoorden 
bevestigend. Wij kunnen dat... Of ze weten wat ze zeggen, is nog maar de vraag. Jezus zegt het 
anders: je zal! 
 
  
Uit de gemeente  
Bas Marcelis, Vermeerstraat 4 verblijft nog op de high care afdeling van het Erasmus Medisch 
Centrum. Zijn situatie is en blijft zorgelijk. Wat goed is voor zijn hart, is minder goed voor zijn 



hoofd na de hersenbloeding. En andersom. Ondertussen spant Bas binnen wat hij nu kan zich 
enorm in om te revalideren. Voor hem, Laura en Jelle en de families een zware, onzekere en 
angstige periode. We bidden: ‘Heere, strek uw hand uit tot genezing!’ n.a.v. Handelingen 4:30. 
 
 
Geboren 
Op vrijdag 11 maart ontvingen Dick en Marije Leeuwestein, Koningin Wilhelminalaan 32 uit 
Gods scheppende hand een dochtertje: Cornelia Sara. Anna, Teun en Elize ontvingen in Sara 
een zusje. We zijn de Heere dankbaar voor dit grote geschenk en dat Hij daarbij ook het leven 
van moeder Marije heeft gespaard en bewaard. Als gemeente willen we dit blijde gezin van 
harte feliciteren en veel vreugde toewensen met elkaar. We wensen jullie Gods zegen toe bij de 
opvoeding van jullie kinderen. Het dooponderwijs zet de toon en wijst de richting: ‘belijdt u 
dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn... tóch in Christus geheiligd 
zijn?’  
 
 
Catechisatie 
Deze en de volgende weken zijn er catechisaties. Met de jongste groep zijn we ‘on track’ (op 
reis) door het Nieuwe Testament. Het ging bij hun over de opstanding. Met de 13-14 jarigen 
over de ‘p’ van priester& profeet. Twee van de drie ‘ambten’ van Christus. Met de oudste groep 
spreken we door over diepere vragen die ons bezighouden, zoals allerlei waaromvragen: 
waarom vond de zondeval plaats? Waarom is er lijden?  
Op 28 maart is de slotavond. De stichting Open Doors is aanwezig en zal de avond leiden. U 
bent dan allemaal welkom.  
 
 
Doordeweeks 
Dinsdag 22 maart komt de studiekring weer samen. We lezen verder in 1 Tim. 2, vanaf vers 8. 
Leonard Huisman hoopt ons verder door dit hoofdstuk te leiden.  
 
 
Ontvangen 
Door ds. J.C. Breugem voor de kerk € 10,- 
 
 
Kennismaken 
Komende zondagavond wordt prop. L.M. (Aart) Jongejan in de dienst voorgesteld. Hij schreef 
een stukje ter kennismaking.  
 
Beste gemeente, vanaf april hoop ik in uw gemeente stage te komen lopen. Graag stel ik me via 
deze weg aan u voor. Mijn naam is Aart Jongejan, ik ben getrouwd met Hanna en samen wonen 
we in Waarder. Ik studeer voor het tweede jaar aan de Protestantse Theologische Universiteit 
met het verlangen om gemeentepredikant te worden. Naast de studie werk ik als 
jeugdwerkadviseur. Vanaf D.V. april 2022 tot februari 2023 mag ik in uw gemeente stagelopen. 
Dit betekent overigens niet dat ik deze volledige periode actief in de gemeente aanwezig ben. 
Er zal twee keer een periode zijn van twee maanden waarin ik veel in uw gemeente te zien zal 
zijn. Daaromheen volg ik colleges en vinden er intervisiemomenten plaats.  Deze stage is 
vergelijkbaar met het vroegere vicariaat (praktijkvoorbereiding op het ambt van predikant). Ik 
hoop me met name te richten op de prediking, geloofsonderwijs en op het leidinggeven in een 
gemeente. Het is mijn verlangen om in stage en studie steeds weer en meer te ontdekken wie 



de Heere Jezus voor ons is en wil zijn. Dat is wat mij betreft de kern van de stage die in alle 
activiteiten moet doorklinken. Het gaat om Hem, om Zijn eer en om Zijn werk dat Hij deed 
voor ons. Het is mijn wens dat tegen deze achtergrond de stageperiode tot zegen mag zijn. Ik 
zie uit naar een mooie, leerzame tijd in Boven Hardinxveld. Op papier heeft een kennismaking 
altijd iets onpersoonlijks. Ik hoop u daarom ook persoonlijk eens te ontmoeten; hetzij in een 
dienst, een gesprek of op een ander moment. Hartelijke groet,  

Aart Jongejan 
 
 
… naar D.V. 4e lijdenszondag 
Midden in de Lijdenstijd staat de tafel met de tekenen van het lijden en sterven van onze Heere 
en Zaligmaker aangericht. Voor een ieder die leeft uit Christus’ dood gaat de nodiging uit: 
neemt, eet, gedenk en geloof... We bidden voor elkaar om de vrijmoedigheid om Zijn dood te 
gedenken totdat Hij komt en de zegen daarvan voor ons persoonlijke leven. Tot eer van Zijn 
Naam. ’s Morgens luisteren we verder naar Markus 10:40-45. De tekstkeuze voor de 
avonddienst heb ik op het moment van schrijven nog niet gemaakt.  
 
 
Tenslotte 
Hartelijke groet, namens ons allen,  

J.C. Breugem, v.d.m. 
 
 
Vanuit de diaconie 
Avondmaalscollecte 
De diaconale collecte tijdens de beide diensten komende zondag is bestemd voor het christelijke 
noodhulpcluster. 7 christelijke hulporganisaties, waaronder Dorkas, slaan de handen ineen om 
de inmiddels meer dan 2 miljoen vluchtende Oekraïners opvang en eerste levensbehoeften te 
bieden. Zoals u weet is er sinds 24 februari een verschrikkelijke oorlog gaande in Oekraïne. De 
oorlogsvluchtelingen moéten in het westen van Oekraïne of in de buurlanden worden 
opgevangen. We doen een dringend beroep op uw financiële bijdrage, maar niet minder op uw 
vurig gebed om de nood van deze grote humanitaire ramp bij onze God neer te leggen! 
 
 
Vrijwilligers gevraagd 
Omdat er ook in ons dorp vele vluchtelingen worden opgevangen doen we een oproep aan 
vrijwilligers om zich in te zetten voor het verzorgen en uitdelen van maaltijden en allerlei andere 
werkzaamheden. U kunt hiervoor contact opnemen met Johan Groeneveld, tel. 06-23589114. 
 
 
Financiële steun 
Voor de ongeveer 19 Oekraïense vluchtelingen in Boven Hardinxveld, die met name op de 
Buurt in het voormalige winkelpand van de familie Romijn zijn opgevangen, willen we u 
dringend om uw financiële bijdrage vragen. De diaconie heeft hiervoor een apart 
rekeningnummer geopend, waarop u kunt overmaken: NL73RABO 0189393181 t.n.v. 
Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld. Van harte aanbevolen! 
 
 
In de gemeente 
Jeugdwerk – oproep! 



Het jeugdwerk is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Ons verlangen is dat elk kind weet 
wie de Heere Jezus is en Hem persoonlijk leert kennen. Naast de kerkdiensten is het jeugdwerk 
de plaats waar dit kan groeien. We hopen dat het jeugdwerk een plek is voor ieder kind, waar 
hij of zij zich gezien en gehoord weet, zich veilig voelt en vriendschappen kan opbouwen.  
Onze gemeente heeft een uitgebreid netwerk van clubs en verenigingen. Dit wordt gerund door 
een grote groep vrijwilligers. Wij zijn hier erg dankbaar voor, maar om het jeugdwerk draaiend 
te houden, zoeken we gemeenteleden die ons hierbij willen helpen. Op dit moment zoeken we 
nieuwe leiding (m/v) voor de clubs in de leeftijd van 10 tot en met 16 jaar. We willen je vragen 
dit serieus te overwegen, zonder nieuwe leiding is het op diverse clubs niet mogelijk om in 
september te starten.  
Wil je meer weten of er eens over door praten? Neem gerust contact met ons op.  
Geert Honcoop (06 43696149) / Janette Egas (06 52866419) 
 
 
Zondagsschool 
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er aanstaande zondag geen 
zondagsschool. We hopen jullie allemaal weer te zien op zondag 27 maart.  
 
 
Open morgen 
Verlangen was het thema van de open morgen van 8 maart. De Here Jezus verlangde er vurig 
naar om met Zijn discipelen het Pascha te eten  voordat Hij ging lijden. Wat mooi dat wij in 
deze tijd ook avondmaal mogen vieren en dat Hij ernaar verlangt om ons aan Zijn tafel te 
ontvangen om ons verlangen te versterken en ons voedsel te geven om het vol te houden te 
midden van strijd en zorgen. En om ons verlangen naar Hem te voeden. 
Dinsdagmorgen 22 maart gaan we aan de slag met het creatief project: de Psalmen. Welkom! 
 
 
Breimiddag 
Een gezellige middag! 
Dinsdagmiddag 22 maart van 14.30 tot 16.30 uur, in de Boomgaard, breimiddag, samen 
handwerken, bakje doen, kletsen, het is er gezellig met elkaar, is dit misschien ook iets voor 
jou, voel je welkom! 
Tot ziens, Sandra &Truus  
 
 
 
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 maart 
18.30 – 20.00 uur Bibliotheek 
19.30 uur  Belijdeniscatechisatie 
19.30 uur  Meidenvereniging 
 
Zondag 20 maart  
19.45 uur  Tussenclub 



 
Maandag 21 maart 
div. tijden  Catechese 
 
Dinsdag 22 maart 
9.15 uur  Open morgen 
14.30 uur  Breiclub 
Div. tijden  Catechese 
18.45 uur  Kinderclub groep 6-8 
19.30 uur  Jongensvereniging 
20.00 uur  Studiekring 
 
Donderdag 24 maart 
18.15 uur  Kinderclub groep 4-5 
19.45 uur  Consistorievergadering 
 
Vrijdag 25 maart 
18.30 – 20.00 uur Bibliotheek 
19.30 uur  Belijdeniscatechisatie 


