
BOVEN-HARDINXVELD  
 
Zondag 10 april – 7de lijdenszondag 
9.30 uur ds. J.C. Breugem – afscheid/bevestiging ambtsdrager 
18.00 uur ds. A. Bloemendal, Barneveld 
   
Collecten  
1. Stichting Draagt elkanders Lasten 
2. Pastoraat 
3. Onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Jannie Breedveld, Heleen Verschoor, Natasja Groeneveld 
 
 
Vrijdag 15 april – Goede Vrijdag 
9.30 uur ds. J.J. Mulder, Krimpen aan den IJssel 
19.30 uur ds. J.C. Breugem 
   
Collecten  
1. Diaconie 
2. Pastoraat 
3. Onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Anne Breugem, Laura Verschoor, Guusje de Bruin 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
Vervoer naar de kerk 
Zondag 10 april: Jaap Koppelaar 06-57744480 
Zondag 17 april: Erik Terlouw 0184-611571 
 
 
Jarigen 75+  
De volgende gemeenteleden mogen in de komende week hun verjaardag vieren: 
11 april: dhr. J. Hoogendoorn, Rembrandthof 73, 3372 XS, 82 jaar 
11 april: dhr. M.M. Goedhart, Rembrandthof 39, 3372 XS, 79 jaar 
14 april: mevr. G.J. van de Graaf-Stasse, Rembrandthof 67, 3372 XS, 76 jaar 
15 april: mevr. J.A. Egas, Rivierdijk 154-A, 3372 BK, 97 jaar 
We feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u de nabijheid van de Heere God toe 
in uw nieuwe levensjaar.  
 
 
Jubileum 
Op vrijdag 15 april is het echtpaar Ad en Joke van Wijngaarden-Alblas, Drijverschuit 6, 3372 
VA, 40 jaar getrouwd. We feliciteren u van harte met deze bijzondere gedenkdag en wensen u, 
samen met kinderen en kleinkinderen, de zegen van God toe voor de jaren die komen.  
 
 



Rond het kruis 
Afgelopen zondag luisterden we naar de prediking van Golgotha. Op weg naar de 
hoofdschedelplaats werd Simon van Cyrene gedwongen om het kruis van Jezus te dragen. Zijn 
weg van de akker naar huis kreeg daarmee een heilzaam oponthoud van levensbelang. Op de 
heuvel zagen we 3 kruisen staan. Het kruis van Jezus in het midden! We zien er naar uit 
komende zondag en goede Vrijdag opnieuw als gemeente rond het kruis te staan. Zodat het 
kruis ook in ons leven zorgt voor een heilzaam oponthoud.  

Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog, 
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog! 
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij: 
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij! 

 
 
Tenslotte 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen. Ik sluit deze berichten af met 
woorden die zondagavond als zegen werden meegegeven om de nieuwe week mee in te gaan: 
“De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus 
Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en 
funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid” (1 Petrus 5:10, 11). 

J.P. Ritmeester 
 
 

Kopij kerkbode 
Het volgende nummer – een uitgave voor 2 weken – verschijnt op vrijdag 15 april. De kopij 
graag uiterlijk zaterdag 9 april om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke 
mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.  
 
 
Vanuit de pastorie 
Van 6e lijdenszondag… 
Afgelopen zondag werd het Woord verkondigd door twee gastpredikanten. Ik heb het elders als 
gastpredikant mogen doen. Onder andere in Bleiswijk, waar na de dienst een preekbespreking 
met de kinderen en jongeren van de gemeente gehouden werd. Dat was een mooie ervaring, 
met open gesprekken van opmerkzame luisteraars die naar aanleiding van verwerkingsvragen 
doorspraken over de tekst, de preek en hun eigen leven.  
 
 
Uit de gemeente  
Met Bas Marcelis gaat het langzaam vooruit. We danken de Heere daarvoor. Bas zet zich daar 
ook met meer dan volle overgave voor in. De weg is lang. Het wachten is nu op overplaatsing 
naar de Rijndam Revalidatiekliniek.  
 
 
Geboren 
Op 27 maart ontvingen Berrie en Eveline Ritmeester, Dreef 7, een tweede dochtertje, Emily 
Ninthe. Boven het geboortekaartje wordt de verwondering uitgesproken: ‘God maakte jou zo 
bijzonder.’ We dankten daarom met Berrie, Eveline en grote zus Sophie onze Schepper voor 
het nieuwe leven dat Hij vormde in de moederschoot en voor Zijn bewaring tijdens die 9 
maanden en bij de bevalling. Het is wonderlijk om te weten dat de Heere Emily al kende voordat 



ze begon te leven, zoals Psalm 139 bezingt. We bidden om Zijn zegen voor de 
(geloofs)opvoeding van jullie kinderen. 
 
 
Catechisatie 
We sloten het catechisatieseizoen af met een mooie avond die door twee vertegenwoordigers 
van Open Doors werd geleid. Het leerde ons om onze vrijheid te waarderen en vooral ook om 
ons verbonden te weten met de vele christenen die niet in vrijheid kunnen en mogen geloven. 
Hun geloofsmoed en volharding is een voorbeeld voor ons.  
 
 
Ontvangen 
Door prop. J.A. de Kruijf voor de kerk € 50,- 
Door ds. J.C. Breugem voor de kerk € 20,-  
 
 
… naar D.V. Palmzondag 
Komende zondag mag ik ’s morgens voorgaan. We lezen Markus 11:1-11 over Jezus’ 
koninklijke intocht in Jeruzalem en luisteren naar de verkondiging vanuit dit gedeelte. In deze 
dienst nemen we afscheid van Br. Robert van den Bout en zal br. Robbin van den Bout in het 
ambt van ouderling bevestigd worden. We bidden beide broeders met hun gezinnen in het 
bijzonder een gezegende zondag toe.  
 
 
Tenslotte 
Hartelijke groet namens ons allen,  
 

J.C. Breugem, v.d.m. 
 
Vanuit de diaconie 
Stichting Draagt elkanders lasten 
Zondag is de eerste collecte bestemd voor de stichting Draagt elkanders lasten. De opdracht 
van deze stichting ligt verankerd in Galaten 6 vers 2: “Draagt elkanders lasten, en vervult alzo 
de wet van Christus”. Er wordt hulp verleend aan armen en kansarmen in met name Oost-
Europa. Dit ook als middel tot verspreiding van het evangelie van Jezus Christus. Naast de nood 
die er al was in met name Roemenië door de hoge energieprijzen en inflatie is er nu ook de zorg 
voor de vele vluchtelingen uit Oekraïne! Van harte aanbevolen. 
 
 
Ouderenmiddag 
Nog even een herinnering aan de ouderenmiddag op dinsdag 12 april, inloop vanaf 14.00 uur.  
Alle 65+ en alleenstaanden zijn van harte welkom in “De Boomgaard”. Stichting Bonisa houdt 
een presentatie over hun werk in Azië. Er zal van hen ook een verkooptafel aanwezig zijn. We 
sluiten af met een broodmaaltijd. Opgeven kunt u bij Jan Kooij, tel. 633237 of Johan 
Groeneveld, tel. 622300. Van harte welkom! 

De diakenen 
 
 
 
 



In de gemeente 
Psalmproject Kinderclub 

 
 
 
Christelijke bibliotheek 
In verband met bovenstaande expositie is er op vrijdag 8 april geen bibliotheek in de bijzaal 
van de kerk.  
 
 
Zondagsschool 
Alle kinderen van de zondagsschool worden aanstaande 10 april in de kerk verwacht om met 
elkaar te oefenen voor de Paasviering. De Paasviering wordt gehouden op 1ste Paasdag, 
zondagmiddag 17 april, om 14.00 uur.  
 
 
Vrouwenvereniging Martha 



Maandag 11 april hopen we met elkaar te gedenken dat onze Heiland als een Koning de 
lijdensweg ging en door Zijn dood de zonden te overwinnen aan het kruis. De Paasliturgie met 
als thema ‘de Koning regeert vanaf het kruis’ zal onze leidraad zijn deze avond. De avond 
begint om 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. We kijken er naar uit alle Martha’s 
weer te ontmoeten en voor iedereen ligt er een liturgie klaar.  
 
 
Stille zaterdag 
Na een lange periode dat het niet mogelijk was om een zangavond te organiseren hopen we op 
stille zaterdag, 16 april, weer met elkaar een zangavond te hebben en met elkaar het leven te 
bezingen van kribbe tot de opstanding van Onze Heere en Heiland. 
Het Gospelkoor We Believe o.l.v. Laura Schalk en diverse muzikanten werken mee aan deze 
avond. De collecte is bestemd voor de Oekraïense vluchtelingen in ons dorp. 
Graag nodigen we u uit om hierbij aanwezig te zijn. Om 19.00 uur zullen de kerkdeuren voor 
u allen geopend zijn zodat we om 19.30 uur met elkaar kunnen beginnen met zingen. Bent u 
niet in de mogelijkheid om te komen, kijk en luister dan mee via de livestream. 

De evangelisatiecommissie 
 
 
 
 
Activiteitenagenda  
Maandag en woensdag 
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 8 april 
18.30 – 20.00 uur Geen bibliotheek 
19.30 uur  Meisjesvereniging 
 
Zaterdag 9 april 
08.00 uur  Man-na kring 
09.00 uur  Snuffelmarkt locatie Parallelweg 2, Schelluinen 
 
Zondag 10 april  
14.00 uur  Zondagsschool - oefenmiddag 
19.45 uur  Jeugdvereniging 
 
Maandag 11 april 
19.45 uur  Vrouwenvereniging Martha 
 
Dinsdag 12 april 
19.30 uur  Jongensvereniging 
 


