
BOVEN-HARDINXVELD  
 
Vrijdag 17 juni 
14.00 uur ds. J.C. Breugem 
  Trouwdienst Matthias Verschoor en Paulien den Dikken 
 
Zondag 19 juni 
9.30 uur ds. J.C. Breugem – Voorbereiding Heilig Avondmaal 
18.00 uur ds. J. Belder, Harskamp 
   
Collecten  
1. Op weg met de ander/dovenpastoraat 
2. Pastoraat 
3. Onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Angela Kloosterman, Franci van den Boogaard, Anke Vogel  
 
 
Zondag 26 juni  
9.30 uur ds. J.C. Breugem – Viering Heilig Avondmaal 
18.00 uur ds. J.C. Breugem – Dankzegging Heilig Avondmaal 
   
Collecten  
1. Diaconie 
2. Eredienst 
3. Onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Mette Klop, Els van den Bout, Judith Breugem 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
Vervoer naar de kerk 
Zondag 19 juni: Erik Terlouw 0184-611571 
Zondag 26 juni: Addie van den Bout 0184-618137 
Zondag 3 juli: Jaap Koppelaar 06-57744480 
 
 
Openbare belijdenis 
Op 1ste Pinksterdag legden de volgende personen in ons midden belijdenis van het geloof af. 
Dankbaar zien we terug op het moment dat zij hun ja-woord gaven en geknield de volgende 
woorden ontvingen.  
Cornelia Dirkje (Rineke) Alblas: Johannes 20:29b zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en 
toch zullen geloven. 
André Sophie (Ariën) Klop: Markus 9:24b Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp. 
Jacobus (Jaco) van den Bout: Psalm 134:3 De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die hemel en 
aarde gemaakt heeft. 



Maria Louise (Louise) van den Bout- Roobol: Psalm 27:13 Als ik toch niet had geloofd dat ik 
de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. 14. Wacht 
op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE. 
Marina Cornelia (Anne) Breugem: Jesaja 43:1 Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, 
Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam 
geroepen, u bent van Mij.  
Willemina Adryanne (Hilde) Breugem: Deuteronomium 31:8 De HEERE nu is het Die voor u 
uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees 
niet ontsteld. 
Johannes (Joop) Groeneveld: Psalm 121:1  Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn 
hulp komen zal. 2. Mijn hulp is van de HEERE,  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Hermina Jannigje (Jorine) Veldman: Markus 8:34b-35 Laat wie achter Mij aan wil komen 
zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen 
behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het 
Evangelie, die zal het behouden. 
 
 
Heilig Avondmaal 
Op zondagmorgen 26 juni zal het Heilig Avondmaal bediend worden in de gemeente. In het 
vorige kerkblad heeft u kunnen lezen dat bij deze viering ook de beker weer rond zal gaan. 
Omdat we ons bewust zijn van de verschillende gevoelens die hierbij kunnen leven zal naast de 
beker die rondgaat ook bij iedere plaats nog een bekertje wijn gereed staan. U bent vrij om de 
beker door te geven en zelf de wijn te drinken uit het kleine bekertje. Laten we hierin niet over 
elkaar willen heersen, maar ons samen richten op het offer van Jezus Christus.  
Deze viering vindt plaats nadat we nog maar kort geleden Pinksteren gevierd hebben. Gods 
Geest woont in de gemeente. We leven tussen Pinksteren en de wederkomst van Christus op de 
wolken. In die verwachting mogen we aanzitten, proeven en smaken dat de Heere goed is. We 
wensen elkaar een gezegende viering toe, met name hen die onlangs belijdenis van het geloof 
aflegden in het midden van de gemeente. Hij, Die je roept, is trouw! 
 
 
Censura Morum/bezinning 
In de week voor het Avondmaal is op maandag 20 juni Censura Morum van 19.15 tot 19.45 uur 
in de consistorie. Op donderdag 23 juni is een moment van bezinning in de Boomgaard. Deze 
avond begint om 19.45 uur. Op deze avond wordt in kleine groepen na een inleiding 
doorgesproken over een aantal gespreksvragen. Goed om dit gesprek te voeren en elkaar daarin 
te bemoedigen. Van harte welkom.  
 
 
Kerk in de knel 
Op de zondag voor de vervolgde kerk hoorden we de geschiedenis uit Daniël 3. We werden 
meegenomen in het verhaal van de drie vrienden die niet bogen voor het gouden beeld van 
Nebukadnezar. Zij bogen niet, maar bleven staande. Vanuit deze geschiedenis werden lijnen 
getrokken naar de (vervolgde) kerk in 2022. Meer daarover heeft u kunnen lezen in de krant die 
u bij de uitgang heeft meegenomen. Verhalen die getuigen van volharding, moed en hoop. 
Verhalen die inspireren tot gebed en meeleven. Bid voor hen! Nu is de tijd! 
 
 
Jarigen 75+  
De volgende gemeenteleden mogen in de komende weken hun verjaardag vieren: 



18 juni: mevr. T.M. de Vos-de Groot, Smoutjesweg 2, 2977 AR, Goudriaan, 84 jaar 
19 juni: dhr. P. Verkaik, Hofweerstraat 29, 3372 CE, 75 jaar 
21 juni: dhr. A. Michielse, Rembrandthof 65, 3372 XS, 91 jaar 
22 juni: mevr. A. Bender-Langerak, Hofweerstraat 32, 3372 CG, 86 jaar 
22 juni: mevr. M. Aanen-van de Water, Jul. van Stolbergstraat 55, 3372 CH, 85 jaar 
25 juni: mevr. P. Blokland-Leenman, Kromme Gat 16, 3372 DH, 87 jaar 
26 juni: mevr. A. Verkaik-van Lopik, Kon. Wilhelminalaan 158, 3372 AH, 77 jaar 
28 juni: dhr. H. Rump, Jul. van Stolberstraat 20, 3372 CK, 92 jaar 
We feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u bij het klimmen van de jaren Gods 
nabijheid toe.  
 
 
Jubileum 
Donderdag 30 juni mag het echtpaar Gijs en Lenie de Ruiter-Verschoor, Loodreep 2 gedenken 
dat zij 55 jaar getrouwd zijn. Een jubileum gepaard met gemengde gevoelens van dankbaarheid 
en zorg. Zorg ook om het gescheiden wonen omdat mevr. De Ruiter in de Lange Wei woont. 
We feliciteren u van harte met deze bijzondere dag, danken God en bidden om Zijn ontferming.  
 
 
Huwelijk 
Vrijdag 10 juni trouwden Hilde Rietveld en Justin Quist. We feliciteren jullie alsnog met deze 
bijzondere dag in jullie leven. Toen jullie geknield lagen in de Abdijkerk in Den Haag ontvingen 
jullie Gods zegen over jullie pad. Ga met God en Hij zal met jullie zijn. Justin en Hilde zijn 
gaan wonen van der Kest Wittenstraat 20, 2691 XD in ’s Gravenzande.  
 
Vrijdag 24 juni is een blijde dag voor Willemijn Alblas en Jelle Boom. Zij geven elkaar het ja-
woord en komen om 15.00 uur samen om te bidden om Gods zegen in de Hervormde Kerk te 
Lexmond. We wensen jullie met jullie families en bekenden een blijde dag toe. Jelle en 
Willemijn gaan wonen Laakse Weide 42, 4128 AA in Lexmond.  
 
 
Geslaagd 
Johan Breugem, Esther Groeneveld, Tom Klop en Alex Tromp kregen een positief bericht. Zij 
zijn geslaagd voor hun opleiding. Van harte gefeliciteerd en God zegene jullie. Andere jongeren 
verwachtten afgelopen dagen de uitslag of krijgen die binnenkort. Goed om op dit belangrijke 
moment met de jongeren mee te leven en voor hen te bidden.  
 
 
Welkom 
In ons midden zijn komen wonen Peter en Jacqueline van Herk-Boer, Prinses Marijkestraat 33. 
Zij zijn op 6 mei getrouwd en afkomstig uit Streefkerk en Nieuw-Lekkerland. We wensen jullie 
Gods zegen toe tijdens de erediensten en andere ontmoetingen.  
 
Daarnaast heten we ook de heer en mevrouw van Mill-Muilwijk, Kon. Wilhelminalaan 103, 
van harte welkom. Zij komen vanuit Nieuwendijk. Hoewel zij de kerkdiensten niet bezoeken 
zijn ze met ons verbonden. Ook u Gods nabijheid toegewenst bij het ouder worden.  
 
 
Tenslotte 



Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen. We zijn op weg richting de 
Avondmaalszondag. Tijdens de afscheidsmiddag van de zondagsschool werden woorden 
voorgelezen die richting willen geven, woorden uit Hebreeën 4: 14-16: “Nu wij dan een grote 
Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten 
wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester die geen medelijden 
kan hebben met onze zwakheden, maar Een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzicht, 
maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, 
opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste 
tijdstip.” 

Jaap Ritmeester 
 
 

Kopij kerkbode 
Het volgende nummer – een uitgave voor 2 weken – verschijnt op vrijdag 1 juli. De kopij graag 
uiterlijk zaterdag 25 juni om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke 
mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.  
 
 
Vanuit de pastorie 
Van Pinksteren 
Op de eerste Pinksterdag deden 8 jongeren in het midden van de gemeente, omringd door 
familie en vrienden geloofsbelijdenis. We zijn zeer dankbaar voor deze bijzondere dienst. Juist 
op Pinksterdag. De discipelen wezen van zich af, naar het Woord: dit is het wat gesproken is 
door de profeet Joël. De Geest en het Woord zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.  
Ook op 2e Pinksterdag herdachten wij dit, met als uitgangspunt Galaten 5. De negenvoudige 
vrucht van de Geest stond vanuit het verband centraal.  
Afgelopen zondag gingen twee gastvoorgangers u voor, zelf mocht ik driemaal elders het 
Woord verkondigen en in een vacante gemeente de Heilige Doop bedienen. 
 
 
Uit de gemeente  
Mw. P.C.V. Marcelis- van Doodewaerd, Rembrandthof 36 brak haar pols en heup en is daarom 
enige tijd opgenomen geweest in het ziekenhuis. Vervolgens is ze overgeplaatst naar Waerthove 
in Sliedrecht voor verder herstel.  
Adjan Klop, Rivierdijk 120 is in het Erasmus Medisch Centrum opgenomen vanwege klachten 
rondom zijn luchtwegen. Het gaat inmiddels de goede kant op.  
De nog zo kleine Rhodé Ritmeester, Schokker 20 moet in het Sophia Kinderziekenhuis een 
operatie ondergaan. Alle vooronderzoeken lieten gelukkig gunstige uitslagen zien. Voor ouders 
en gezin heeft deze operatie uiteraard een flinke impact. We zien op... naar de Heere, Die hemel 
en aarde gemaakt heeft.  
Mw. N. Sterrenburg-de Bruin, Rembrandtstraat 42 is vanuit het ‘Gasthuis’ in Gorinchem 
opgenomen in de Judith Leysterhof.  
Mw. E.A. van der Walle-den Toom, Graaf Lodewijkstraat 9 is weer thuisgekomen uit het 
ziekenhuis. Met extra zorg moet het weer gaan. Nader onderzoek naar haar buik heeft de zorgen 
redelijk weggenomen.  
We danken de Heere voor Zijn zorgen en bidden Hem om ons in alle omstandigheden nabij te 
zijn.  
 
 
Geboren 



Op 3 juni werd Hermanus Manuel van den Bout geboren. Noam is zoon van Robbin en Els van 
den Bout en broertje van Selinde en Ralph. Zijn geboorte bracht nieuwe vreugde in de Jan 
Steenstraat 3. Als gemeente sluiten wij daarbij aan en feliciteren we dit gezin met de goede 
gaven van onze Schepper en Bewaarder. Boven het geboortekaartje staat: ‘Adem, liefde en 
leven zijn door Hem aan jou gegeven.’ Ons leven is een kostbaar geschenk. De Heere gaf het, 
Hij spaarde daarbij het moederleven. Hem daarvoor de dank en eer. We bidden jullie Gods 
liefde en leiding toe in de opvoeding van jullie kinderen.  
 
 
Huwelijksjubileum 
Op 5 juni waren Erik en Jacomiene Terlouw (Weteringstraat 12) 25 jaar met elkaar getrouwd. 
De Heere heeft jullie in die bijzondere periode veel gegeven. Hij gaf jullie ook de zegen van de 
kinderen die geboren werden, Rianne, Stephan en Daniëlle, en inmiddels ook al zijn opgegroeid 
tot jongeren. Veel om dankbaar voor te zijn met elkaar en dat met familie en bekenden te vieren! 
Namens de gemeente feliciteren we jullie hartelijk en bidden we jullie toe dat er nog vele goede 
jaren onder Gods zegen zullen volgen. 
 
 
Huwelijk 
Matthias Verschoor en Paulien den Dikken gaan trouwen. Ze beloven elkaar liefde trouw voor 
het leven op 16 juni. Op vrijdag 17 juni willen ze dit in een feestelijke dag vieren met familie 
en vrienden waarin de kerkdienst in het midden van de gemeente centraal staat. Dat is immers 
het allerbelangrijkste: dat de HEERE ons zegent. Aangezien Matthias schipper is, gaat het stel 
aan boord wonen. Het postadres van het bruidspaar is: Rivierdijk 28. Als gemeente wensen we 
jullie samen met familie en vrienden blijde en feestelijke dagen als begin van een 
huwelijksleven onder Gods zegenende handen. De koers daarvoor wordt in de trouwdienst 
aangegeven! Een Woord toegespitst op jullie, maar wat elk mens ter harte mag en moet nemen: 
‘Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij 
gegeven worden’ (Mattheüs 6:33). 
 
 
Verhuizing 
Mw. M.C. van Dommelen-den Boer maakte een grote stap in haar leven en verhuisde naar 
Rembrandthof 9. Zoveel jaren, met talloze herinneringen, aan de Prinses Irenestraat 18 liggen 
nu achter u. U sluit echt een periode af om een nieuwe te beginnen. Het bepaalt ons ook bij 
voorbijgaande leven. We hopen en bidden dat u mag leven met de wetenschap dat in de hemel 
een eeuwige woning gemaakt  en bereid is door de Heere Jezus.  
 
 
Belijdeniscatechisatie 
De eerste aanmeldingen voor de belijdeniscatechisatie van komend seizoen ontving ik al in 
december... De komende (vakantie)tijd biedt een mooie gelegenheid om voor jezelf te 
overwegen of je ook belijdeniscatechisatie wil gaan volgen. Dat doe je/ doet u natuurlijk niet 
zomaar, maar in biddend opzien naar God. Hij is de eerste Die ‘ja’ tegen u/jou zei... en verwacht 
daarop antwoord. Wanneer ben je daarvoor klaar? Dat is iets wat je ook gedurende de avonden 
vanzelf gaat ontdekken. Het volgen van de belijdeniscatechisatie schept geen verplichting om 
belijdenis te doen. Voor meer informatie of een gesprek(je) erover kan je mij altijd benaderen.  
 
 
Ontvangen 



Door prop. J.A. de Kruijf t.b.v. kerk € 50,- 
Door ds. J.C. Breugem t.b.v. kerk € 5,-, € 10,-, 2x € 20,- en € 25,-. 
 
 
… naar D.V. zondag 
Komende zondagmorgen mag ik u voorgaan. In deze dienst bereiden we ons voor op de 
bediening en viering van het Heilig Avondmaal. De tekstkeuze voor de drie diensten die 
hiermee gemoeid zijn moet ik nog definitief maken. Bidt u om de leiding van de Heilige Geest 
daarin? 
 
 
Tenslotte 
Namens ons allen een hartelijke groet. Verschillende jongeren ontvingen de uitslag van hun 
examens. Ik zag in het dorp op allerlei plaatsen vlaggen. Van harte gefeliciteerd. Denk je aan 
danken?! Als je aan een vervolgopleiding gaat beginnen wens ik je daarbij veel succes. 

J.C. Breugem, v.d.m. 
 
 
Vanuit de diaconie 
Jaarrekening 2021 
In overeenstemming met de kerkorde geeft de kerkenraad u hierbij inzicht in de beknopte 
jaarrekening van de diaconie. Voor alle leden van de gemeente is het mogelijk om de volledige 
jaarrekening tot 1 week na publicatie, na telefonische afspraak, in te zien bij diaken R.W. Klop, 
tel. 06 46 74 06 94. 
 

Verkort Overzicht Jaarrekening 2021 Diaconie 

 Begroting Rekening Rekening 
 2021 2021 2020 
Opbrengsten en Baten    
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 144 156 156 
Opbrengsten levend geld 13.100 17.078 19.521 
Door te zenden collecten en giften 16.800 14.695 16.010 
Totaal baten A 30.044 31.929 35.687 

Uitgaven en Kosten    

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en 
inventarissen 

 
270 

 
270 

 
270 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1.100 1.275 1.009 
Rentelasten/bankkosten 140 121 128 
Diaconaal werk plaatselijk 12.000 12.073 15.933 
Diaconaal werk regionaal/landelijk 250 500 0 
Diaconaal werk wereldwijd 1.500 858 858 
Afdrachten door te zenden collecten en giften 17.500 14.844 16.546 
Totaal lasten A 32.760 29.941 34.743 



Operationeel resultaat (A) -2.716 1.988 944 

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen    

Onttrekkingen bestemmingsreserves - 0 0 
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - - 
Toevoegingen bestemmingsreserves - 0 0 
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - - 
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - 0 0 
Resultaat naar Algemene reserve (D) -2716 1988 944 

 
We zijn u dankbaar dat u opnieuw de diaconie met uw gaven in staat heeft gesteld om aan onze 
roeping gevolg te geven, ver weg en dichtbij. Bovenal zijn we de Heere dankbaar dat Hij de 
middelen en de kracht hiervoor heeft gegeven. Wij vragen u om het werk van de diaconie op te 
dragen in uw gebed.   
 
 
Koester het kwetsbare 
Mensen met een beperking zijn meestal afhankelijk van zorg en financiële tegemoetkomingen. 
Hierdoor zijn ze kwetsbaar. In deze maatschappij, waar individualisme hoogtij viert, is er 
minder oog voor de naaste met een beperking. Jezus zei tegen Zijn volgelingen; “En wie u zal 
dwingen een mijl te gaan, ga er twee met hem” (Matt. 5:41). Jezus vraagt ons meer te doen dan 
wat anderen van ons vragen. Andersom kunnen gezonde mensen niet zonder kwetsbare mensen. 
Het geeft een andere kijk op prestatiedrang en het streven naar volmaaktheid. Wie het kwetsbare 
koestert, leert zijn eigen kwetsbaarheid te omarmen – in plaats van er bang van te worden. 
Aanstaande zondag is de eerste collecte bestemd voor de vereniging “Op weg met de ander”. 
Zij willen de christelijke gemeente bewust maken van de plaats die mensen met een handicap 
innemen, integratie en participatie nastreven en hulp bieden bij werk, inkomen, wonen en 
welzijn.  
 
 
Serve India 
Zondag 26 juni zijn de eerste collecten en de offerblokken op de avondmaalstafel bestemd voor 
stichting Serve India. Door middel van alfabetisering (leren lezen en schrijven) helpt deze 
stichting de onderste lagen van de bevolking in India aan het Woord (de bijbel) en het werk. 
70% van de bevolking kan niet of nauwelijks lezen of schrijven. Zonder deze vaardigheden 
maak je geen kans op een goede baan of een eerlijk loon én kun je de bijbel niet lezen. 
Alfabetisering met behulp van de bijbel is de ideale manier om een basis te vormen voor houvast 
in het geloof. Ruim 400 miljoen mensen in India hebben nog nooit van het evangelie van Jezus 
Christus gehoord. Maar er is meer. Kortgeleden heeft extreem weer in de noordoostelijke 
deelstaten van India geleid tot overstromingen die veel schade en slachtoffers hebben gemaakt. 
Dat terwijl andere delen van India te kampen hebben met extreme hitte, waardoor duizenden 
mensen ziek zijn geworden en overleden. Help Serve India naast alfabetisering en evangelisatie 
nu ook hulp te bieden met voedsel, medicijnen en medische zorg.  
 
Uw gebed en financiële steun voor beide doelen is hard nodig! Van harte aanbevolen. 
 
De diakenen 
 
  



Vanuit de zendingscommissie 

 
 
 
Vanuit de kinderweek 
Kinderweek 2022 
Beste gemeenteleden, bij deze willen we u allemaal alvast bedankt voor alle hulp die gegeven 
is deze week. Want deze Kinderweek doen we ‘Alles andersom’. We beginnen met het 
uitzwaaien van de kinderen en opruimen en dan gaan we Kinderweek vieren van D.V. 15 
augustus tot 19 augustus. Daarna nodigen we iedereen uit voor het meehelpen tijdens deze 
Kinderweek, opgeven kan via info.kinderweek@gmail.com of door een van de commissieleden 
aan te spreken. Vervolgens is ieder die zich heeft opgegeven of een vrije avond over heeft ook 
welkom op de werkavonden, waarvan er  donderdag 23 juni weer een is. Als laatste gaan we 
sparen voor spullen; zoals: gekleurde tegeltjes om te mozaïeken, bierdopjes, gekleurde plastic 
tassen, routekaarten/landkaarten en keukenrollen. Deze kunnen worden ingeleverd bij Saskia 
of in het keukentje boven in de Boomgaard.  
Hallo Gemeente, uw Kinderweekcommissie; Hendrike, Jannie, Laura, Paul en Saskia. 
 
 
In de gemeente 
Rommelmarkt 
Zaterdag 3 september is het eindelijk weer zover: de traditionele rommelmarkt van Boven-
Hardinxveld! De voorbereidingen zijn in volle gang en u kunt uw steentje weer bijdragen. Op 
25 juni is de inzamelmorgen. Tussen 9:00 en 12:00 uur kunt u uw spullen brengen aan de 
Parallelweg 2 te Schelluinen (terrein De Jong Group). Wanneer u niet in de gelegenheid bent 
om uw spullen te brengen, dan kunt u bellen naar 0184-632780 of 0184-618617, of u stuurt een 
e-mail naar rommelmarktbovenhardinxveld@gmail.com. Vermeld in uw bericht uw 
telefoonnummer en uw adres, zodat we contact met u op kunnen nemen voor een 



ophaalafspraak. Naast de inzamelmorgen is de loods in Schelluinen ook geopend op 
maandagavond 20 juni, 27 juni en 4 juli tussen 19:00 en 21:00 uur. In de volgende kerkbode 
volgen waarschijnlijk meer data. Let op! Meubilair, orgels en oude tv’s zullen we niet meer 
aannemen. Hartelijke groeten van de rommelmarktcommissie.    
 
 
Even voorstellen 
Beste gemeente,  
We stellen ons bij deze even aan jullie voor. 
Wij zijn Ton (29), Katherin (25), Emily (4) 
en Jacob (2). Vorig jaar zijn we op de Willem 
de Zwijgerstraat 3 komen wonen. We 
zochten een eensgezinswoning en konden 
die hier vinden!  
Hiervóór woonden we in Gorinchem, de 
geboorteplaats van Ton, waar we lid waren 
van de gemeente ‘Grote Kerk’.  
Katherin is opgegroeid in Spanje. Ton heeft 
daar ook een tijd gewoond en gestudeerd. 
Sinds kort zijn we beiden werkzaam in 
dezelfde supermarkt. Katherin volgt 
daarnaast een thuisstudie voor tandartsassistente.  
Jacob en Emily zijn onder andere gek op de speeltuin aan het einde van de straat en op de 
kinderboerderij in Sliedrecht. Jacob is een fan van auto’s en Emily houdt van tekenen. 
We willen de gemeente bedanken voor wat we al mochten ontvangen en we wensen u Gods 
zegen toe! 
Hartelijke groet, fam. Gelderblom 
 
 
Zingen in de Zomer op Urk  
We herinneren u aan de oproep/uitnodiging in het vorige kerkblad. Op woensdag 13 juli hopen 
we een dagje Urk te organiseren. Vertrek om ca. 11 uur. ’s Middags ‘vrij’ zingen in de 
Bethelkerk met aansluitend een stegentocht met koffie en Urker koek. Na een visje-eten in een 
visrestaurant gaan we richting de Bethelkerk om samen te zingen, naar Eiland Urk en een 
meditatie te luisteren. We hopen dan rond 23.00 uur weer thuis te komen. We schatten de kosten 
all-in rond € 55,00 p.p. Ieder kan zich opgeven voor 1 juli bij Mieke Korten via telefoon 06-
20100939 of mwkorten@gmail.com. Met hartelijke groet, fam. Korten. 
 
 
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 17 juni 
18.30 – 20.00 uur Christelijke bibliotheek 
 
Maandag 20 juni  
19.15 uur  Censura Morum 



 
Donderdag 23 juni 
19.45 uur  Bezinning Heilig Avondmaal 
20.00 uur  Werkavond Kinderweek 
 
Vrijdag 24 juni 
18.30 – 20.00 uur Christelijke bibliotheek 
19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen 
 
Dinsdag 28 juni 
14.30 uur  Breiclub 
 
Woensdag 29 juni 
20.00 uur  Gemeenteavond – Willem en Joanne Folmer 
 
Donderdag 30 juni 
19.45 uur  Kerkenraad 
 
Vrijdag 1 juli 
18.30 – 20.00 uur Christelijke bibliotheek 
 
 
 
Aangeleverd 
Dank 
Lieve mensen, gemeenteleden, 
Allemaal heel hartelijk bedankt voor de mooie, bemoedigende beterschapskaarten die ik van 
jullie gekregen heb. Ik ben werkelijk verbaasd over het aantal, zo veel en zo lief! 
  
Mijn hart loopt over van dankbaarheid, naar alle kanten. 
  
Hartelijke groeten, tot ziens, 
Rina Otto-Klop 
 


