BOVEN-HARDINXVELD
Zondag 22 mei
9.30 uur
ds. J.W. Verboom, Groot-Ammers
18.00 uur
ds. J.C. Breugem – leerdienst HC zondag 16 - slot
Collecten
1. GZB
2. Pastoraat
3. Onderhoud gebouwen
Kinderoppas
Anouska van Herpe, Corina Rijnberg, Judith Breugem
Donderdag 26 mei - Hemelvaartsdag
9.30 uur
ds. J.C. Breugem
Collecten
1. Diaconie
2. Eredienst
3. Onderhoud gebouwen
Kinderoppas
Elise de Haas, Heleen Verschoor, Guusje de Bruin
Vrijdag 27 mei
14.00 uur
ds. J.C. Breugem
Trouwdienst Daniël Stam en Corinde Visser
Hervormde Kerk Giessen-Oudekerk
Zondag 29 mei
9.30 uur
ds. P. Veerman, Katwijk aan Zee
18.00 uur
ds. L.M. Jongejan, Ede
Collecten
1. Wycliffe Bijbelvertalers
2. Pastoraat
3. Onderhoud gebouwen
Kinderoppas
Nienke de Groot, Laura Verschoor, Natasja Groeneveld
Vanuit de kerkenraad
Vervoer naar de kerk
Zondag 22 mei: Jaap Koppelaar 06-57744480
Zondag 29 mei: Erik Terlouw 0184-611571

Zondag 5 juni: Addie van den Bout 0184-618137
Jarigen 75+
De volgende gemeenteleden mogen in de komende weken hun verjaardag vieren:
26 mei: mevr. L. Verschoor-Zwijnenburg, Kon. Wilhelminalaan 150, 3372 AH, 86 jaar
26 mei: dhr. W. Bakker, Rembrandthof 29, 3372 XS, 90 jaar
26 mei: mevr. J.H. IJzerman-Vogel, Paulus Potterstraat 4, 3372 XL, 80 jaar
28 mei: dhr. A. de Koning, Rivierdijk 19, 3372 BE, 79 jaar
29 mei: mevr. W.C. Klop-de Jong, Rivierdijk 125, 3372 BJ, 76 jaar
3 juni: mevr. T. van Lopik-Alblas, Frans Halsstraat 21, 3372 XC, 86 jaar
3 juni: mevr. G.J. Rikkers-Verheij, Prinses Irenestraat 24, 3372 CM, 75 jaar
We feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u bij het klimmen van de jaren Gods
onmisbare kracht voor iedere dag, troost in verdriet en zegen op al uw wegen toe.
Meeleven
We leven mee met het gezin en de familie van onze predikant na het overlijden van een broer,
zwager en oom Dirk-Jan Roseboom. Aangrijpend verdriet. We wensen jullie in deze diepe weg,
die vol vragen is, de kracht van de Heere toe.
Bevrijdingsnacht
Met dankbaarheid zien we terug op de diensten die proponent Aart Jongejan in de afgelopen
periode in ons midden mocht leiden. Een bijzondere zegen als God jongeren roept tot Zijn dienst
en gaven schenkt om Zijn woord te verkondigen. Afgelopen zondagmorgen was het thema
bevrijdingsnacht n.a.v. Handelingen 12: 3 t/m 5. Achtereenvolgens ging het over een ongekende
strijd, machtige wapens en een voorspelbare uitkomst. “U echter, HEERE, bent een schild voor
mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog. Met mijn stem riep ik tot de HEERE, en Hij verhoorde
mij vanaf Zijn heilige berg” (Psalm 3: 4,5).
Tenslotte
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen. Gezegende diensten toegewenst
op de zondagen en Hemelvaartsdag.
Jaap Ritmeester
Kopij kerkbode
Het volgende nummer – een uitgave voor 2 weken – verschijnt op vrijdag 3 juni. De kopij graag
uiterlijk zaterdag 28 mei om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke
mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.
Vanuit de pastorie
Van zondag…
Zondag ging onze predikant in opleiding, prop. L.M. Jongejan in de eredienst voor. Hij
verkondigde het Woord vanuit Handelingen 12:3-5 onder het thema ‘Bevrijdingsnacht’. Na de
dienst volgde er een preekbespreking.

Uit de gemeente
Mevr. R. Otto-Klop, Rivierdijk 112 wacht op meerdere operaties. Een spannende en
emotievolle tijd van wachten totdat het zover is.
Mevr. E. van de Walle-den Toom, Graaf Lodewijkstraat 9, kreeg een moeilijke boodschap dat
ze een tumor in haar buik heeft. Op dit moment is nog niet duidelijk wat er staat te gebeuren.
Mw. N. Sterrenburg-de Bruin, Rembrandtstraat 42 is opgenomen in Beatrixziekenhuis met
flinke koorts. Met antibiotica-infuus wordt geprobeerd om de ontsteking in de benen te
bestrijden. We bidden hun het vertrouwen toe van David in Psalm 4:9: ‘In vrede zal ik gaan
liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen’
Na een lange tijd mocht Bas Marcelis, Vermeerstraat 4 het ziekenhuis en de revalidatiekliniek
verlaten om van thuis af de revalidatie te vervolgen om zo veel mogelijk weer te kunnen. Bas
en Laura zullen ook moeten leven met dingen die anders zijn en blijven. Met elkaar danken we
de Heere voor de wonderen die Hij deed en de vele gebeden die Hij verhoorde. Tegelijk is en
blijft het gebed nodig om in deze nieuwe situatie verder te gaan.
Huwelijk
Op vrijdag 27 mei zullen Daniël Stam uit Boven-Hardinxveld en Corinde Visser uit
Werkendam trouwen. Na hun ‘ja-woord’ voor levenslange liefde en trouw willen ze Gods zegen
vragen in een dienst vanuit onze gemeente in de Hervormde Kerk in Giessen-Oudekerk. Deze
dienst begint om 14:00 uur en neemt een belangrijke plaats op jullie trouwdag in. Het is een
belijdenis, juist in deze tijd, dat aan Gods zegen alles gelegen is. Corinde en Daniël zullen gaan
wonen aan de Juliana van Stolbergstraat 4 en zullen meeleven met onze gemeente. We heten
jullie ook vanaf deze plaats hartelijk welkom in ons midden. We wensen het bruidspaar mét
hun families en vrienden een feestelijke en blijde dag als begin van een huwelijk onder Gods
zegen.
Classisvergadering
Deze week vergaderde de classisvergadering van ons kerkverband. Op deze vergadering die
bestaat uit een divers gezelschap aan afgevaardigden worden allerlei besluiten genomen, de
synodevergadering besproken en nagedacht over het reilen en zeilen in kerk en gemeenten. Ik
mag als predikant-afgevaardigde de gemeenten uit de Alblasserwaard vertegenwoordigen. Op
hoop van zegen. Tijdens de gemeenteavond sprak drs. Piet Vergunst ook over trouw aan de
kerk. Trouw met als doel om de kerk bij Christus te bewaren. De kerk heeft ons gebed hard
nodig.
Ontvangen
Door prop. J.A. de Kruijf voor de kerk € 10,- en 2x € 20,Door ds. J.C. Breugem voor de kerk € 30,… naar D.V. zondag
Komende zondagavond mag ik u voorgaan in de leerdienst. We luisteren dan verder naar het
slot van Zondag 16 over hoe Christus’ nederdaling in de hel ons troosten wil.
Tenslotte

We ontvangen lieve berichten en kaarten naar aanleiding van het heengaan van onze broer en
zwager. Hartelijk dank daarvoor! Vanuit de pastorie een hartelijke groet namens ons allen,
Fam. J.C. Breugem, v.d.m.
Vanuit de diaconie
Wycliffe Bijbelvertalers
Zondag 29 mei is de eerste collecte bestemd voor Wycliffe. Deze organisatie heeft als doel dat
ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de bijbel, Gods Woord, in zijn eigen taal. Zij geven
hiermee invulling aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 “Ga dan heen, onderwijs al de
volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun
lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen”. Door het onderwijs uit de bijbel worden
wereldwijd harten en levens vernieuwd zodat Gods Koninkrijk gestalte krijgt en mensen tot hun
bestemming komen. We rekenen op uw milde gaven en vragen tevens uw gebed voor dit
belangrijke werk!
De diakenen
In de gemeente
Christelijke bibliotheek
Op vrijdag 27 mei is de bibliotheek in de bijzaal niet geopend.
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 20 mei
18.30 – 20.00 uur

Christelijke bibliotheek

Zaterdag 21 mei
08.00 uur
09.00 uur

Man-na mannenkring
Snuffelmarkt in Schelluinen

Zondag 22 mei
14.00 uur
19.45 uur

Zondagsschool
Jeugdvereniging

Zondag 29 mei
14.00 uur

Zondagsschool

Vrijdag 3 juni
18.30 – 20.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Christelijke bibliotheek
Verkoop collectebonnen

Aangeleverd – vorige week niet geplaatst

Dank
Voor de vele kaarten die we ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk hebben ontvangen.
Bovenal dank aan de Heere, Die ons gespaard en bewaard heeft.
G. de Ruijter
A.E.C. de Ruijter-Blokland

