BOVEN-HARDINXVELD
Zondag 1 mei
9.30 uur
ds. J. Prins, Ede
18.00 uur
ds. J.A.C. Olie, Delft
Collecten
1. Kerkcentrum de Boomgaard
2. Pastoraat
3. Zendingswerk Congo
Kinderoppas
Renske Egas, Saskia Meerkerk, Lieke Klop
Zondag 8 mei
9.30 uur
ds. J.C. Breugem – Bediening Heilige Doop
18.00 uur
ds. W.J. Westland, Giessendam/Neder-Hardinxveld
Collecten
1. Stichting Buitenhof
2. Kerkrentmeesterlijk beheer
3. Onderhoud gebouwen
Kinderoppas
Esther Groeneveld, Tamara van Pelt, Daniëlle Terlouw
Vanuit de kerkenraad
Vervoer naar de kerk
Zondag 1 mei: Jaap Koppelaar 06-57744480
Zondag 8 mei: Erik Terlouw 0184-611571
Zondag 15 mei: Addie van den Bout 0184-618137
Ontmoeting na de dienst
Na de morgendienst op de eerste zondag van de maand is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie, thee of fris. Mooi om te zien hoe hier gebruik van wordt gemaakt en contacten worden
gelegd of verdiept. Aanstaande zondag is het weer zover. Van harte welkom.
Heilige Doop
Afgelopen zondagavond werd de Heilige Doop bediend aan Anne Esmee van Herpe. Nadat de
Naam van de drieenige God over haar leven werd uitgesproken klonken woorden uit Romeinen
6:4. “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de
doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden
wandelen.”

2 weken later, zondagmorgen 8 mei, mogen we als gemeente opnieuw getuige zijn van de trouw
van God. Dan zullen de volgende kleine kinderen van de gemeente het teken en zegel van Gods
genadeverbond ontvangen.
Cornelia Sara, dochter van Dick en Marije Leeuwestein, Kon. Wilhelminalaan 32, 3372 AD en
Anne Emanuela Arda, dochter van Jaco en Louise van den Bout, van Ruysdaelstraat 14, 3372
XP.
We danken God voor dit nieuwe leven in de gemeente en staan biddend om deze gedoopte en
te dopen kinderen en hun ouders heen.
Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart Zijn trouw. (Psalm 100)
Gemeenteavond
We nodigen u en jou van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 11 mei. De aanvang
van deze avond is om 19.45 uur. Voor meer informatie verwijzen we u naar berichtgeving
vanuit de pastorie.
Plaatselijke regeling
Onderstaand bericht werd ook gepubliceerd in het kerkblad van vrijdag 15 april. We publiceren
het nogmaals omdat vanuit de gemeente terecht is opgemerkt dat inzage in de plaatselijke
regeling niet alleen geldt voor belijdende leden, maar voor alle leden van de gemeente. De
plaatselijke regeling blijft dan ook tot één week na verschijning van dit kerkblad ter inzage
liggen voor alle leden van de gemeente bij de scriba van de kerkenraad, ouderling J. van den
Bout, Rembrandtstraat 50.
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.
Wilhelmus
Na de morgendienst van zondag 1 en 8 mei zingen we in verband met Koningsdag en
dodenherdenking/bevrijding de 2 bekende coupletten uit ons volkslied.
Uitzending kerkradio

De kerkradio uitzending van woensdag 4 mei komt in verband met dodenherdenking te
vervallen.
Jarigen 75+
Het volgende gemeentelid mag in de komende weken zijn verjaardag vieren:
6 mei: dhr. J.G. Ambachtsheer, Rembrandthof 433, 3372 XW, 89 jaar
We feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u de nabijheid van de Heere God toe
in uw nieuwe levensjaar.
Houd in gedachten
Tijdens de Paasviering van de zondagsschool vertelde meester Pieter dat je het Paasverhaal niet
vaak genoeg kan horen en vertellen. Zo is dat! De woorden die ons willen helpen te herinneren
werden ons aangereikt op de zondag na Pasen: “Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de
doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie” (2 Tim. 2:8).
Na de leerdienst
De leerdienst mocht tegelijk een doopdienst zijn. Zichtbare onderstreping van wat we mochten
leren vanuit Romeinen 6 en zondag 16 uit het kinderleerboek van de kerk. Bij deze zondag
schreef dr. Van ’t Veld een lied met de titel ‘De Zoon van God moest sterven aan het kruis’.
Het derde couplet van het lied is als volgt en te zingen op de melodie van Psalm 22:
Wij strijden onze strijd nu in Zijn kracht:
ons boos begeren is aan ’t kruis gebracht,
begraven wordt de oude mens, zijn macht
heeft hij verloren.
Wij mogen Christus voortaan toebehoren,
Hem toegewijd zo ons gehele leven
met lichaam, ziel als offer aan Hem geven
uit dankbaarheid.
Tenslotte
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen en Gods zegen toegewenst op
de zondagen die voor ons liggen.
J.P. Ritmeester
Kopij kerkbode
Het volgende nummer – een uitgave voor 1 week – verschijnt op vrijdag 13 mei. De kopij graag
uiterlijk zaterdag 7 mei om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke mailadres
kerkbodehgbh@kpnmail.nl.
Vanuit de pastorie
Van Pasen…
Goede Vrijdag en Pasen liggen inmiddels achter ons. Hoewel... kan je dat ooit achter je laten?
Wel als heilsfeit: het is voor eens en altijd geschied! Maar om te leven uit de betekenis van
Goede Vrijdag en Pasen is het meer dan goed om elk jaar onze Heiland in Zijn lijden voor ons

te volgen naar de Goede Vrijdag. In vervolg op vorig jaar stonden we vanuit Markus 16:29-32
stil bij de smaad, de spot en het verwijt dat Hij droeg. Het Avondmaalsonderwijs leert ons
waarom; opdat wij nimmermeer te schande zouden worden. Pasen vieren we zelfs elke zondag.
Als we de vrouwen door Markus 16:1-8 zijn gevolgd naar het graf en hebben meegemaakt wat
zij hebben meegemaakt begrijpen we waarom. Het leven dat in de wereld van dood en zonde
doordringt is meer dan aangrijpend. Ook in de andere evangeliën lezen we soortgelijke reacties.
We danken veel aan de apostolische verwerking van Kruis en Opstanding in de brieven. Onder
andere aan Paulus in Romeinen 6. Op de zondag na Pasen, nota bene in de leerdienst naar
aanleiding van Zondag 16, stonden we stil bij de betekenis van Christus’ dood en begrafenis
vanuit het licht van de opstanding. De doop van de kleine Anne Esmee van Herpe vormde
daarbij het aanschouwelijk onderwijs: gedoopt in Christus’ dood. Het laatste stukje van Zondag
16 volgt bij leven en welzijn nog wel.
Uit de gemeente
Bas Marcelis, Vermeerstraat 4, verblijft in de Rijndam Revalidatieklinkiek in Rotterdam, maar
mag zo nu en dan een (deel van het weekend) naar huis. Daar gaat de revalidatie ‘gewoon’
verder. We hopen op en bidden om de zegen van de Heere daarover.
Dhr. H. van Veen, Rembrandthof 40 kon helaas zijn 87e verjaardag niet thuis vieren, maar moest
dit vanwege een ontstoken been in het ziekenhuis doen.
Mevr. Rina Otto-Klop, Rivierdijk 112, werd buiten bewustzijn gevonden. Na onderzoek bleken
er verschillende dingen, waaronder iets in haar hoofd wat er niet hoort. We bidden haar in deze
onzekere situatie vertrouwen op God toe.
40 jaar getrouwd
Op 15 april 1982 trouwden Ad en Joke van Wijngaarden-Alblas, Drijverschuit 6, zodat ze nu
dankbaar hun veertig jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Ze mochten dat samen met hun
kinderen en kleinkinderen doen. Een zegen van de Heere God, samen met nog veel meer wat
jullie uit Zijn goede handen ontvingen. Met Zijn Woorden mochten jullie het huwelijk in: “En
nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde” (1 Korinthe
13:13). Waar die liefde woont, gebiedt Hij Zijn zegen, ook voor de toekomst.
25 jaar getrouwd
Arie en Maria de Ruijter-de Ruijter, Houweningeweer 31 waren op 18 april 25 jaar getrouwd
en vierden hun zilveren huwelijksverjaardag. Wat is het goed om onze dankbaarheid naar de
Heere God uit te spreken in de samenkomst van de gemeente. Hij heeft jullie leven geleid, je
aan elkaar gegeven, de zegen van kinderen geschonken en nog veel meer. Psalm 103 zingt ons
toe om de HEERE te loven en niet één van Zijn weldaden te vergeten. Bij een jubileum kijken
we meestal terug. Het wil ons ook vooruit laten kijken. Net zoals aan het begin is de toekomst
voor ons weliswaar onbekend, maar wil een bekende hand ons leiden.
Belijdeniscatechisatie
Met een groep van 10 belijdeniscatechisanten hebben we een laatste bijeenkomst gehad. We
zien terug op een zeer goede tijd met elkaar, waarin we veel geleerd hebben uit het Woord en
van elkaar. Nu leven we met elkaar toe naar de aannemingsavond op 3 juni en de
belijdenisdienst. Op de 1e Pinksterdag (5 juni) hopen de volgende 8 jongeren in afhankelijkheid
van de Heere Zijn ‘ja’ te beantwoorden met hun ‘ja’:

Rieneke Alblas, Ferdinand Bolstraat 5 en
Ariën Klop, Zevenhuizenseweg 10, 4147 AG te Asperen
Jaco van den Bout en Louise van den Bout-Roobol, van Ruijsdaelstraat 14
Anne Breugem, Kerkplein 2
Hilde Breugem, Kerkplein 2
Joop Groeneveld, Rivierdijk 107
Jorine Veldman, Essenlaan 30, 3931ZS te Woudenberg
Jorine is de vriendin van Arjan van Baaren uit onze gemeente.
Draagt u deze jongeren in uw gebeden en meeleven? Twee jongeren hebben besloten om (nog)
geen belijdenis te doen. Ook hen dragen we aan u op.
Gemeenteavond
Wat in coronatijd lang niet kon, kan nu gelukkig weer. Daarom hebben we voor 11 mei een
gemeenteavond gepland waar de secretaris van de Gereformeerde Bond, drs. Piet Vergunst een
lezing hoopt te houden onder de titel ‘Trouw aan de gemeente, trouw aan de Kerk’. Het lijkt
ons een belangrijk en aangelegen thema en we hopen op een goede belangstelling voor deze
avond.
Ontvangen
Door ds. J.C. Breugem voor de kerk € 10,… naar D.V. zondag 1 en 8 mei
Op zondag 1 mei hopen twee gastvoorgangers het Woord te bedienen. Ik mag dat zelf in
Hellouw en Ridderkerk-Slikkerveer doen. Op 8 mei mag ik in de morgendienst voorgaan. Dit
is wederom een doopdienst en dan zal de Heilige Doop bediend worden aan twee kinderen van
de gemeente. Dit komt natuurlijk kort na de vorige doopdienst die vanwege de planning die
anders niet rond kwam ingevoegd moest worden. We hopen en bidden dat de Heere ons
gezegende diensten geeft.
Tenslotte
Afgelopen zondag was ik ’s middags te gast bij de intrededienst van ds. E.C. de Waard in de
Hervormde Gemeente ‘Eben Haezer’ in Amstelveen-Buitenveldert. Onze voormalig catecheet
is als predikant bevestigd in een kleine, kwetsbare gemeente in een stadse context. Dat was wel
merkbaar. Als je daar bent, merk je aan werkelijk niets dat het zondag is. Toch is daar een
gemeente, waarvan Jezus zegt: “Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur
gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in
acht genomen en Mijn Naam niet verloochend” (Openbaring 3:8). Dat stemde me hoopvol en
dankbaar, mede ook omdat er opnieuw een jonge broeder in de bediening is gesteld.
Vanwege de mei vakantie is het grootste deel van ons gezin ruim een weekje weg. Na de
weekwisseling neem ik een paar dagen afstand van het werk in de gemeente om me bij ons
gezin aan te sluiten. In voorkomende gevallen kunt u (via de wijkouderling) een beroep doen
op onze pastoraal medewerker Br. J.A. de Kruijf. Hartelijke groet namens ons allen,
J.C. Breugem, v.d.m.

Vanuit de diaconie
Ouderenmiddag
Met dankbaarheid mogen we terugzien op een fijne ouderenmiddag. Ds. Breugem dacht met
ons na over het kruiswoord “vrouw, zie, uw zoon. Zoon, zie, uw moeder”. Zo bracht Jezus Zijn
moeder Maria en de discipel Johannes bij elkaar. Jezus ziet ook ons. Niet oppervlakkig, maar
zoals alleen HIJ ons kan zien. Vol liefde. Een liefde die alle verstand te boven gaat. Hij gaf Zijn
leven tot volkomen verzoening van al onze zonden…
Het echtpaar van Heiningen liet ons meekijken en vertelden ons over het werk van de stichting
Bonisa in verschillende landen in Azië. Hoe moeilijk het daar is om als christenen bij elkaar te
komen en met elkaar God te dienen. Terwijl wij nog alle vrijheid hebben in ons land. Dat brengt
ook de nodige vragen met zich mee… Er mag veel hulp geboden worden, onder andere aan
mensen die leven van en op de vuilnisbelt. We mochten de middag afsluiten met een lekkere
en gezellige maaltijd. We danken u allen voor uw komst en wensen u Gods nabijheid en zegen
toe!
Stichting Buitenhof
Zondag 8 mei is de 1e collecte bestemd voor de stichting Buitenhof in Beneden-Hardinxveld.
Zoals u wellicht weet wonen Sabrine Rietveld en Johan Romijn vanuit onze gemeente ook in
de Buitenhof. Graag vragen we u de Buitenhof door middel van deze collecte te steunen, zodat
zelfstandig wonen óók voor mensen met een beperking door middel van begeleiding mogelijk
blijft!
De diakenen
College van kerkrentmeesters
Collecteopbrengsten maart
6 maart: Plaatselijk jeugdwerk € 645,19; Pastoraat € 569,13; Zendingswerk Fam. Folmer €
797,60.
9 maart: Kerkrentmeesterlijk beheer € 821,27; Diaconie € 3.180,55; Onderhoud gebouwen €
516,14.
13 maart: Kerkcentrum de Boomgaard € 687,34; Pastoraat € 584,76; Diaconie € 537,94.
20 maart: Diaconie € 1.190,99; Eredienst € 617,56; Onderhoud gebouwen € 479,44.
27 maart: Plaatselijk jeugdwerk € 676,88; Pastoraat € 684,21; Diaconie € 594,71.
Verder ontvangen:
t.b.v. kerk: A.P. Versteeg € 25,-; J. Groeneveld € 90,-.
t.b.v. diaconie: J. Groeneveld € 90,-.
t.b.v. zending fam Folmer: J. Groeneveld € 90,-.
Gift vanuit de gesprekskring via C. den Dunnen € 97,95.
Hartelijk dank voor uw gaven.
De kerkrentmeesters
Vanuit het jeugdwerk
Zondagsschool
In verband met de meivakantie is er a.s. zondagmiddag geen zondagsschool. Op zondag 8 mei
hopen we elkaar weer te ontmoeten en beginnen we aan de laatste weken van dit seizoen. De

laatste middag waarop we ook afscheid nemen van de oudste kinderen van de zondagsschool
wordt gehouden op zondag 12 juni.
In de gemeente
Vrouwenvereniging Martha
Maandag 9 mei zullen we alles weer klaar zetten om met elkaar rond een open Bijbel bij elkaar
te komen. We zijn aangekomen bij Bijbelstudie 10 "Opnieuw koning in een zichtbaar Rijk?"
We zien in deze laatste Bijbelstudie dat onze toekomst in de handen is van het Lam. We kijken
er naar uit om elkaar weer te ontmoeten! Welkom!
Evangelisatiecommissie
We zien als evangelisatiecommissie terug op een mooie zangavond met Gospelkoor We
Believe. Al zingend keken we terug vanaf de geboorte tot de opstanding van de Heere Jezus.
Wat een goedheid van de Heere dat Hij uit de heerlijkheid der hemelen neergedaald is op deze
aarde om voor ons zondige mensen weer een weg vrij te maken tot God. Aan God alle dank en
eer dat we na 2 jaar weer een zangavond hebben mogen beleggen. De opbrengst van de collecte
was € 322,-. Alle gevers hartelijk dank.
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 29 april
18.30 – 20.00 uur

Christelijke bibliotheek

Zondag 1 mei
11.00 uur

Ontmoeting na de dienst

Vrijdag 6 mei
18.30 – 20.00 uur

Christelijke bibliotheek

Zondag 8 mei
14.00 uur
19.45 uur

Zondagsschool
Jeugdvereniging

Woensdag 11 mei
19.45 uur

Gemeenteavond

Vrijdag 13 mei
18.30 – 20.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Christelijke bibliotheek
Verkoop collectebonnen

