
BOVEN-HARDINXVELD  
 
Zondag 27 maart – 5de lijdenszondag 
9.30 uur ds. H. Roseboom, Kesteren 
18.00 uur prop. L.M. Jongejan, Waarder 
   
Collecten  
1. Plaatselijk jeugdwerk 
2. Pastoraat 
3. Diaconie 
  
Kinderoppas 
Jasmijn van den Bout, Ariena Roza, Natasja Groeneveld 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
Welkom 
Afgelopen zondag werd proponent Aart Jongejan voorgesteld. Aanstaande zondagavond 
mogen we hem opnieuw ontmoeten als hij in het kader van zijn stage in ons midden zal 
voorgaan. We heten hem ook vanuit de kerkenraad van harte welkom en bidden om een 
gezegende tijd in ons midden. Omringt u deze jonge broeder en zijn vrouw Hanna met uw 
gebeden? ‘Leer hen, o God van zaligheden, hun leven in Uw dienst besteden’ (Psalm 143: 10 
ber.) 
 
 
Vervoer naar de kerk 
Zondag 27 maart: Erik Terlouw 0184-611571 
Zondag 3 april: Addie van den Bout 0184-618137 
 
 
Kerk na corona 
Hoewel corona nog steeds onder ons is heeft de overheid besloten vrijwel alle maatregelen 
tegen verspreiding van het coronavirus te beëindigen.  
De kerkenraad heeft besloten om vanaf zondag 27 maart de 1ste en 2de collecte weer tijdens de 
voorzang van de psalm voor de preek te laten plaats vinden. De 3de collecte blijft een 
uitgangscollecte. Daarmee krijgt de collecte haar plaats in de dienst weer terug en dienen onder 
andere de diakenen en (ouderlingen)kerkrentmeesters zichtbaar in het inzamelen van de gaven. 
In zondag 38 van de catechismus wordt heel kernachtig genoemd waarom we naar de kerk 
komen, namelijk om het Woord van God te horen, de sacramenten te gebruiken, te bidden én 
onze gaven in de collecte te geven.  
Tevens is vanaf aanstaande zondag het onderscheid tussen banken voor ochtend- en 
avonddienst opgeheven. U bent vrij uw plaats in te nemen in alle banken. We hopen dat u niet 
aarzelt om wat verder naar voor in de kerk te blijven zitten, zodat we ons zichtbaar neerzetten 
rond het Woord van God.  
 
 
Afscheid en bevestiging 
Tijdens de morgendienst van Palmzondag, zondag 10 april, vindt er een wisseling van de wacht 
plaats binnen de kerkenraad. Broeder Robert van den Bout neemt dan afscheid als zendings- en 



evangelisatieouderling terwijl broeder Robbin van den Bout in zijn plaats bevestigd zal worden. 
Beide broeders met hun gezinnen wensen we nog een gezegende voorbereiding toe.  
 
 
Openbare belijdenis 
Een aantal jongeren in de gemeente bereid zich voor op het doen van openbare belijdenis van 
het geloof. De belijdenisdienst vindt dit jaar plaats op zondag 5 juni, 1ste Pinksterdag, in de 
morgendienst. We bidden om de leiding van Gods Geest zodat zij met vreugde en 
vrijmoedigheid naar deze dienst toe zullen leven.  
 
 
Jarigen 75+  
De volgende gemeenteleden mogen in de komende week hun verjaardag vieren: 
28 maart: dhr. G. Visser, De Buurt 81, 3372 DB, 78 jaar 
29 maart: mevr. G. Sinnema-Stasse, Vermeerstraat 18, 3372 XR, 93 jaar 
31 maart: dhr. P.J. Rikkers, Prinses Marijkestraat 42, 3372 CP, 78 jaar 
2 april: mevr. P. Kooyman-Klop, Jul. van Stolbergstraat 67, 3372 CH, 86 jaar 
2 april: dhr. A.F. Dame, Rembrandthof 59, 3372 XS, 86 jaar 
We feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u Gods zegen toe voor het nieuwe 
levensjaar.  
 
 
Tenslotte 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen en een gezegende zondag 
toegewenst. “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft 
liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, 
moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, 
blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden” (1 Joh. 4:10-12).  

J.P. Ritmeester 
 
 

Kopij kerkbode 
Het volgende nummer – een uitgave voor 1 week – verschijnt op vrijdag 1 april. De kopij graag 
uiterlijk zaterdag 26 maart om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke 
mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.  
 
 
Vanuit de pastorie 
Van 4e lijdenszondag… 
Toelevend naar Goede Vrijdag en uitziend naar Pasen werden we zondag geroepen om het 
brood te breken, de wijn te vergieten om Christus’ dood te verkondigen. In de morgendienst, 
waarin het Heilig Avondmaal bediend werd, luisterden we naar Markus 10:41-45 waarin Jezus 
zegt dat Hij Zijn ziel geeft tot losprijs voor velen. In de avonddienst werd het Heilig Avondmaal 
voortgezet en afgesloten met dankzegging. In deze dienst stond Markus 12:28-34 centraal. 
Daarin leert Jezus wat het eerst komt in ons leven. 
 
 
Uit de gemeente  
Bas Marcelis verblijft nog steeds in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Hij is nog erg 
zwak. We staan biddend om Bas, Laura, Jelle en de families Marcelis en Versteeg.  



 
 
Catechisatie 
Tijdens de laatste gewone avond van dit seizoen bezochten twee ambtsdragers de jongste 
catechesegroepen. Wie zijn deze mannen, wat doen ze en hoe zien ze hun roeping in het ambt? 
Wat zegt de Bijbel over ouderlingen en diakenen. Genoeg om over te denken en met elkaar 
over te spreken. Met de 17plussers gaat het over allerlei moeilijke vragen rondom het geloof. 
We zoeken naar Bijbelse antwoorden en manieren om dat te kunnen verwoorden naar mensen 
die niet geloven. 
 
 
Slotavond 
Op 28 maart is de slotavond. Deze wordt geleid door 2 medewerkers van Open Doors die het 
nodige zullen vertellen en laten zien van het leven van christenen die leven in de zware 
vervolging in Noord-Korea. De avond begint om 19:30 uur en is niet alleen voor catechisanten, 
maar voor u allen! Wees welkom in de grote zaal van Kerkcentrum de Boomgaard. 
 
 
Ontvangen 
Door prop. J.A. de Kruijf voor de kerk € 50,- 
Door ds. J.C. Breugem voor de kerk € 10,- en 2x € 20,- 
 
 
… naar D.V. 5e lijdenszondag 
Komende zondag zal onze predikant in opleiding, prop. L.M. Jongejan ons voorgaan en het 
Woord van God verkondigen. Daar gaat het om in elke dienst! Het is een voluit geestelijk werk, 
waar de Heere mensen voor wil gebruiken en bekwaam maken. Daarom wordt de dienst ook 
nadien in klein comité besproken en geëvalueerd.  
 
 
Tenslotte 
Hartelijke groet namens ons allen,  

J.C. Breugem, v.d.m. 
 
 
Vanuit de diaconie 
Paasmiddag 
We zijn als diaconie dankbaar dat we dit jaar wél weer een paasmiddag kunnen organiseren! 
Dinsdagmiddag 12 april staan de deuren van De Boomgaard open voor alle 65+ en 
alleenstaanden.  
We hopen om 14.30 uur te beginnen. Ds. Breugem zal een meditatie houden en stichting Bonisa 
een presentatie. Bonisa heeft als missie het bevorderen van de vertaling, de verspreiding en de 
verkondiging van Gods woord, evenals praktische, christelijke steunverlening, daar waar de 
Heere deuren opent. Dit alles met name in Azië. We sluiten af met een broodmaaltijd. U kunt 
zich opgeven bij Jan Kooij, tel. 633237 of Johan Groeneveld, tel. 622300. We zien uit naar een 
fijne middag! Hartelijke groet,  

de diakenen 
 
 
College van kerkrentmeesters 



Collecteopbrengsten 
6 februari: Kerkenraadswerk € 508,41; Pastoraat € 436,43; Zending Fam. Folmer € 957,67. 
13 februari: Plaatselijk jeugdwerk € 687,03; Eredienst € 647,97; Onderhoud gebouwen € 
528,96. 
20 februari: Beelduitzending € 528,07; Pastoraat € 445,93; Diaconie € 443,12. 
27 februari: HGJB € 608,01; Pastoraat € 567,88; Onderhoud gebouwen € 592,51. 
 
Verder ontvangen 
t.b.v. kerk: R. Groeneveld € 20,-;  A. de Groot € 18,-. 
t.b.v. diaconie (noodhulp Oekraïne: J.P. Ritmeester € 50,-. 
t.b.v. GZB: J.P. Ritmeester € 10,-. 
t.b.v. zending fam. Folmer: E. Tromp € 50,-.  
 
Hartelijk dank voor uw gaven. 
De kerkrentmeesters 
 
 
In de gemeente 
Kerkradio 
Twee jaar geleden zijn we begonnen met de extra uitzendingen van de kerkradio. We hebben 
vernomen dat de uitzendingen heel erg gewaardeerd worden, maar aangezien de beperkingen 
van corona minimaal zijn en het ’s avonds weer langer licht blijft, is de tijd gekomen om één 
uitzending te laten vervallen. Vanaf de maand april is er op maandag en woensdagavond een 
uitzending, de uitzending op de donderdag vervalt. 
U heeft nog steeds de mogelijkheid om een lied voor iemand aan te vragen, ter bemoediging of 
aan iemand een groet over te brengen. Dit kunt u doen bij Mieke van de Bout, tel. 611430 of 
Gerry Koppelaar, tel. 615387. 
We hopen dat u met plezier en zegen blijft luisteren naar deze uitzendingen met Woord en 
muziek. 
 
 
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 maart 
18.30 – 20.00 uur Bibliotheek 
19.30 uur  Belijdeniscatechisatie 
 
Zondag 27 maart  
14.00 uur  Zondagsschool 
19.45 uur  Jeugdvereniging 
 
Maandag 28 maart 
19.30 uur  Afsluitingsavond catechese 
 
Dinsdag 29 maart 
20.00 uur  Wijkavond – wijk André de Groot 



 
Donderdag 31 maart 
20.00 uur  Wijkavond – wijk Jaap Ritmeester 
 
Vrijdag 1 april 
18.30 – 20.00 uur Bibliotheek 
19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen 
19.30 uur  Belijdeniscatechisatie 
 
 
Algemene berichten 
Sursum Corda 
God de lof toe zingen! Wij zijn dankbaar dat we dat weer elke dinsdagavond kunnen doen. De 
koorleden van Sursum Corda willen graag dat er meer stemmen mee gaan zingen, mannen, 
vrouwen, maar ook jongeren, kom met ons meezingen. We oefenen elke dinsdagavond van 
20.00 uur tot 22.00 uur in de Boazkerk, Rondo 325, Sliedrecht, onder leiding van onze dirigent 
Edwin van Dijk.  
Het koor werkt toe naar een concert dat we op 17 juni hopen uit te voeren in de Grote Kerk van 
Sliedrecht, dit doen we samen met het koor “Met Hart en Stem” uit Zwijndrecht, er zullen 
verschillende muzikanten aan mee werken, fluit, trompet, piano en orgel, het beloofd een mooie 
avond te worden. Op het programma staan o.a. “de jubelcantate” (psalm 100), I am the Way, 
Lied van hoop. Wij zijn enthousiast en wij hopen nog meer mensen nadat je dit gelezen hebt, 
welkom! 


