
BOVEN-HARDINXVELD  
 
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 
 
 
Zondag 17 april – 1ste Paasdag 
9.15 uur Paasliederen zingen 
9.30 uur ds. J.C. Breugem 
18.00 uur ds. C. Budding, Goudswaard 
   
Collecten  
1. Kerkcentrum de Boomgaard 
2. Kerkrentmeesterlijk beheer 
3. Diaconie 
  
Kinderoppas 
Hilde Breugem, Marijke Vogel, Natasja Groeneveld 
 
 
Maandag 18 april – 2de Paasdag 
9.30 uur ds. M.A. van den Berg, Groot-Ammers 
   
Collecten  
1. Evangelisatiecommisssie 
2. Eredienst 
3. Onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Jolanda de Bruin, Elise de Haas, Esther Groeneveld 
 
 
Zondag 24 april  
9.30 uur ds. P.B. Verspuij, Otterlo 
18.00 uur ds. J.C. Breugem – Bediening Heilige Doop 
   
Collecten  
1. Plaatselijk jeugdwerk 
2. Pastoraat 
3. Diaconie 
  



Kinderoppas 
Janette Egas, Lizette Maassen van de Brink, Anna Klop 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
Vervoer naar de kerk 
Zondag 17 april: Erik Terlouw 0184-611571 
Zondag 24 april: Addie van den Bout 0184-618137 
Zondag 1 mei: Jaap Koppelaar 06-57744480 
 
 
Zingen voor de dienst 
Voor de morgendienst op 1ste Paasdag zingen we enkele Paasliederen met elkaar. Wilt u zoveel 
mogelijk proberen om uiterlijk 9.15 uur in de kerk te zijn?  
 
 
Heilige Doop 
In de avonddienst van zondag 24 april wordt de Heilige Doop bediend aan de kleine Anne 
Esmee van Herpe, dochter van Johan en Anouska van Herpe, Kon. Julianastraat 31. We wensen 
de doopouders met hun kinderen in ons midden een gezegende dienst toe. God bevestigt Zijn 
trouw, aan ons en onze kinderen. Lof aan Hem, de Vader, Zoon en Heilige Geest.  
 
 
Plaatselijke regeling 
In de kerkenraadsvergadering van donderdag 7 april is ingestemd met de volgende wijzigingen 
in de tekst van de plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde 
Gemeente Boven-Hardinxveld.  
Artikel 2.2.1. De eerste wijziging betreft het moment van verkiezen van de kerkenraad. In de 
huidige regeling is dit in de maand november. Dit moment wordt verplaatst naar het 1ste 
kwartaal van het kalenderjaar.  
Artikel 6.1.1 en 6.1.2. De tweede wijziging betreft de samenstelling van het college van 
kerkrentmeesters. In de huidige regeling staat dat het college van kerkrentmeesters uit zeven 
leden bestaat, waarvan vier ouderling en drie geen ouderling. In de nieuwe regeling bestaat het 
college uit maximaal 7 leden, waarvan bij voorkeur 4 ouderling en de overige leden 
gemeentelid-kerkrentmeester. Op dit moment bestaat het college uit 6 leden waarvan 1 vacature 
ouderling. De nieuwe regeling biedt de mogelijkheid om over te gaan tot benoeming van een 
gemeentelid-kerkrentmeester.  
Artikel 6.1.4. De derde wijziging betreft de tekenbevoegdheid van de penningmeester van het 
college van kerkrentmeesters. Deze bevoegdheid per betaling wordt verhoogd.  
De plaatselijke regeling ligt voor belijdende leden ter inzage bij de scriba van de kerkenraad tot 
één week na verschijning van dit kerkblad. Mocht u hier gebruik van willen maken, graag 
vooraf een bericht naar de scriba, broeder J. van den Bout, Rembrandtstraat 50.  
 
 
Jarigen 75+  
De volgende gemeenteleden mogen in de komende weken hun verjaardag vieren: 
17 april: mevr. A.C. Scheurwater-de Kooter, Rembrandtstraat 11, 3372 XM, 85 jaar 
19 april: mevr. H. de Ruijter-aan de Wiel, Kon. Wilhelminalaan 13-B, 3372 AA, 87 jaar 
24 april: dhr. H. van Veen, Rembrandthof 40, 3372 XS, 87 jaar 
27 april: dhr. J. Verkaik, Kon. Wilhelminalaan 158, 3372 AH, 83 jaar 



28 april: mevr. J. van der Wulp-de Vos, Rembrandthof 14, 3372 XS, 76 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 maandag 18 april is het 25 jaar geleden dat Arie en Maria de Ruijter-de Ruijter, 
Houweningeweer 31, 3371 PP, met elkaar getrouwd zijn. Wij delen in jullie dankbaarheid en 
wensen jullie Gods zegen toe voor de jaren die volgen, samen met jullie kinderen, familie en 
vrienden.  
 
 
Nieuw leven 
In ons huis tintelt het deze dagen van het nieuwe leven. Een prachtige dochter geboren, nieuw 
leven dat dankbaarheid en zoveel vreugde geeft. Geboren na een periode van verwachten en 
uitzien naar de dag waarop het zover zou zijn. We leven als gemeente toe naar Pasen. In de 
stille week en op Goede Vrijdag zie je er nog weinig van. Je weet, straks wordt het Pasen. Het 
leven breekt door de dood heen. Jezus is waarlijk opgestaan. Heerlijk als de verwachting en het 
leven van de opstanding alles in het huis van de gemeente laat tintelen van dankbaarheid en 
vreugde. De grote dag breekt aan! 
 
 
Tenslotte 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen.  

J.P. Ritmeester 
 
 

Kopij kerkbode 
Het volgende nummer – een uitgave voor 1 week – verschijnt op vrijdag 29 april. De kopij 
graag uiterlijk zaterdag 23 april om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke 
mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.  
 
 
Vanuit de pastorie 
Van 7e lijdenszondag… 
Op Palmzondag lazen we uit Markus 11:1-11 over de intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem. 
Wat laat de Heere Jezus veel zien van Zijn bedoelingen waarmee Hij naar Jeruzalem komt om 
Zich te laten kronen en waarmee Hij de troon zal bestijgen. Die bedoelingen zijn in één woord: 
vrede. In deze dienst namen we afscheid van br. R.C. (Robert) van den Bout als ouderling (met 
als bijzondere opdracht evangelisatie werk) en werd br. R. (Robbin) van den Bout in zijn plaats 
bevestigd.  
 
 
Uit de gemeente  
Bas Marcelis is vanuit het ziekenhuis overgeplaatst naar de revalidatiekliniek Rijndam 
(Westersingel 300, 3015 LJ  te Rotterdam). Een ontwikkeling om dankbaar voor te zijn. De 
focus ligt nu op therapie en revalidatie om zoveel mogelijk functies weer terug te krijgen.  
 
 
Geboren 



Jaap en Marieke Ritmeester, Schokker 20, 3372 VK ontvingen op vrijdag 8 april uit Gods hand 
een dochtertje Johanna Dorothea. Rhodé is het zusje van Jelte en Nienke. Alle reden voor 
dankbare blijdschap in het gezin Ritmeester. Gods verrassende, scheppende en bewarende hand 
die nieuw leven gaf en leven spaarde. Wie zou niet instemmen met de hemelse lofprijzing ‘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)? 
Namens de gemeente hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst bij de opvoeding van 
jullie kinderen.  
 
 
Belijdeniscatechisatie 
Met 10 jongeren hebben we inmiddels bijna een heel seizoen elke vrijdag belijdeniscatechisatie 
gevolgd. Met nog één avond en een aannemingsavond te gaan komt nu de belijdenisdienst in 
zicht. Deze zal op D.V. 5 juni (1e pinksterdag) plaatsvinden. Wilt u deze jongeren in hun keuze 
om al dan niet belijdenis te doen, in uw gebeden opdragen aan God? 
 
 
Ontvangen 
Door ds. J.C. Breugem voor de kerk 2 x € 20,- en € 40,-; voor de diaconie, noodhulp Oekraïense 
vluchtelingen € 50,-. 
 
 
… naar D.V. Goede Vrijdag en Pasen 
In deze stille week leven we toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Op Goede Vrijdag worden we 
twee keer geroepen om als gemeente onder het kruis bij de Heere Jezus te komen staan. We 
luisteren ’s avonds naar een stukje van het verslag dat Markus van de kruisiging geeft. Ik ga 
min of meer verder waar we vorig jaar gebleven waren en hoop het Woord te verkondigen 
vanuit Markus 15:29-32. Op Paasmorgen lezen en luisteren we naar Markus 16. De avonddienst 
heb ik geruild met mijn collega uit Goudswaard, ds. C. Budding zodat ik weer een keer in mijn 
eerste gemeente kan voorgaan. Op 2e Paasdag word ik in de Oude Kerk van Delft verwacht, de 
plaats die we nu bijna 15 jaar geleden verlieten toen ik predikant werd in Goudswaard. Een 
plaats en kerk met veel herinneringen, van Geloofsbelijdenis, Avondmaal, de doop van onze 
kinderen... het ambt van ouderling dat ik daar bekleedde. 
 
 
Tenslotte 
Onze buurman ds. W.J. Westland wensen we met zijn gezin de leiding van God toe bij de 
beroepen die op hem uitgebracht worden. Ook onze buurgemeente wensen we daarbij sterkte. 
Tenslotte wensen we u en jullie gezegende Paasdagen toe. Hartelijke groeten namens ons allen,  

J.C. Breugem, v.d.m. 
 
 
Vanuit het jeugdwerk 
Paasviering zondagsschool 
Wij nodigen u hartelijk uit voor de paasviering van de zondagsschool aanstaande zondag op 1e 
Paasdag. De viering begint om 14.00 uur. We hebben goed geoefend met elkaar en zingen over 
de Heere Jezus; Hij is opgestaan en heeft Zichzelf laten zien. Opdat wij in Hem geloven! Komt 
u ook luisteren en meezingen? 
 
 



Examens 
Sommige jongeren zitten in het laatste jaar van hun middelbare school. Een jaar waarin je 
toeleeft naar de examens. Gelukkig kunnen de examens dit jaar wel weer op de gebruikelijke 
manier doorgaan. Vanaf deze plek willen we jullie alvast veel succes en Gods nabijheid wensen 
bij het maken van de laatste schoolexamens en/of de examens. We horen graag van je als je dit 
jaar in je examenjaar zit, dan kunnen we met je meeleven en laten we na de uitslag wat van ons 
horen, ook al zou je niet geslaagd zijn. Stuur me even een appje als je dit jaar examen doet: 
064369614! 

Jeugdouderling Geert Honcoop 
 
 
BBQ jeugdwerkers 
We zijn al weer bijna aan het einde van het winterwerkseizoen gekomen. Een aantal clubs 
hebben in de komende weken nog hun laatste clubavonden, overnachting of leven toe naar het 
afsluitende kamp. Al weer drie jaar geleden hebben we 
in het nieuwe groeiplan besloten om elk seizoen met 
elkaar als leiding af te sluiten met een gezamenlijke 
BBQ avond en samen terug te blikken op het seizoen. 
Ook daarin heeft corona de afgelopen jaren roet in het 
eten gegooid en is daar nog niet van gekomen. Dit jaar 
hopen we dit wel met elkaar te mogen doen en wel op 
vrijdagavond 20 mei. Verdere informatie volgt nog, 
maar noteer als leidinggevende in het jeugdwerk deze 
avond vast in je agenda! 
 
 
Jongerenavonden voor de zomervakantie  
Het clubseizoen is dan wel bijna afgelopen, maar achter 
de schermen wordt er nagedacht en voorbereidingen 
getroffen voor twee jongerenavonden in de maand juni 
of juli. De precieze avonden en tijden volgen nog, maar 
houdt de berichten in de gaten. De avonden zullen 
gericht zijn op ontmoeting & verbinding, met daarbij 
lekker eten en verbindende activiteiten.  
 
 
Voetbaltoernooi 
Op vrijdagavond 22 april wordt er een voetbaltoernooi georganiseerd voor iedereen van 12 jaar 
en ouder. Zie de flyer voor meer informatie. Mocht je niet van voetballen houden, kom dan 
gezellig langs om elkaar aan te moedigen!  
 
 
In de gemeente 
Psalmenproject 
Na de diensten op Goede Vrijdag kunt u/jij je kunstwerk van de tentoonstelling meenemen naar 
huis. Vergeet hem niet op te halen in de bijzaal van de kerk. 
 
 
Snuffelmarkt 
De snuffelmarkt van zaterdag 9 april heeft het mooie bedrag van € 1.132,35 opgeleverd. 



Hiervoor zijn we erg dankbaar. Een deel van het bedrag wordt gebruikt voor het onderhoud van 
de bus. De rest is bestemd voor Kerkcentrum De Boomgaard.  
Vanwege het succes willen we op zaterdag 21 mei 2022 opnieuw een snuffelmarkt organiseren. 
Van harte welkom tussen 09:30 en 14:00 uur aan de Parallelweg 2 te Schelluinen (op het terrein 
van De Jong Group). Dit keer zal de helft van de opbrengst bestemd zijn voor Kerkcentrum De 
Boomgaard en de andere helft voor de Oekraïne.  
Er zal weer veel moois te koop zijn, onder andere een aantal bijzondere antieke spullen. Mocht 
u de afgelopen keer niet in de gelegenheid geweest zijn om uw overbodige spullen langs te 
brengen, op maandagavond 9 en 16 mei tussen 19:00 en 21:00 uur bent u opnieuw welkom om 
ze te brengen (ook op Parallelweg 2).  Groot meubilair en oude tv’s kunnen we helaas geen 
plekje geven.  
Hartelijke groeten van de rommelmarktcommissie. 
 
 
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 
 
Zaterdag 16 april 
19.30 uur  Stille zaterdag – zangavond 
 
Zondag 17 april  
14.00 uur  Zondagsschool – Paasviering 
 
Dinsdag 19 april 
09.15 uur  Open morgen 
14.30 uur  Breiclub 
 
Woensdag 20 april 
20.00 uur  Teamavond kinderweek 
 
Vrijdag 22 april 
18.30 – 20.00 uur Christelijke bibliotheek 
19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen 
19.00 uur  Voetbaltoernooi – Sporthal het Dok 
19.30 uur  Belijdeniscatechese 
 
Zondag 24 april  
14.00 uur  Zondagsschool  
19.45 uur  Jeugdvereniging 
 
Donderdag 28 april 
19.45 uur  Kerkenraad – bezinning 
 
Vrijdag 29 april 
18.30 – 20.00 uur Christelijke bibliotheek 


