
BOVEN-HARDINXVELD  
 
Zondag 3 juli 
9.30 uur ds. G. van Wijk, Hedel 
18.00 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst HC zondag 17 
   
Collecten  
1. Plaatselijk jeugdwerk 
2. Pastoraat 
3. Zendingswerk Pygmeeën Congo 
  
Kinderoppas 
Janneke Klop, Jasmijn van den Bout, Guusje de Bruin 
 
 
Zondag 10 juli 
9.30 uur ds. J.C. Breugem  
18.00 uur prop. A.N.J. Scheer, Huizen 
   
Collecten  
1. Diaconie 
2. Pastoraat 
3. Onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Carola Klop, Jannie Breedveld, Natasja Groeneveld 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
Vervoer naar de kerk 
Zondag 3 juli: Jaap Koppelaar 06-57744480 
Zondag 10 juli: Erik Terlouw 0184-611571 
Zondag 17 juli: Addie van den Bout 0184-618137 
 
 
Ontmoeting 
Aanstaande zondag is er na de morgendienst weer een kopje koffie, thee of fris. We zien er naar 
uit elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten, na te spreken over het gehoorde en met 
elkaar mee te leven.  
 
 
Heilige Doop 
De geplande doopdienst van zondagmorgen 10 juli komt te vervallen. De volgende doopdienst 
zal plaatsvinden op zondagmorgen 28 augustus.  
 
 
Jarigen 75+  
In het vorige kerkblad is verzuimd de verjaardag te vermelden van mevr. H. Blokland-
Boogaard, Rivierdijk 498, 3372 BZ. Op 23 juni werd zij 82 jaar. Alsnog van harte gefeliciteerd 
met uw verjaardag.  



In dit kerkblad vermeld ik i.v.m. de vakantieperiode alle jaren in de maand juli. De volgende 
gemeenteleden mogen hun verjaardag vieren: 
2 juli: mevr. M.N. van Houwelingen-van Bergeijk, Rembrandthof 455, 3372 XW, 78 jaar 
4 juli: dhr. P.J. van der Linden, Jul. van Stolbergstraat 77, 3372 CH, 77 jaar 
8 juli: mevr. M. van Dijk-van Straten, Tiendweg 12, 3372 AJ, 87 jaar 
9 juli: mevr. C.J. Visser-van der Wal, Rembrandthof 113, 3372 XV, 81 jaar 
13 juli: mevr. C. van den Bout-de Kok, Tiendweg 36, 3372 AJ, 90 jaar 
13 juli: mevr. N. Sterrenburg-de Bruin, Rembrandthof 2, 3372 XS, 77 jaar 
17 juli: mevr. A.P. Coenraads-van Zanten, De Buurt 6, 3372 DC, 88 jaar 
17 juli: mevr. M. Alblas-de Haas, Rivierdijk 217, 3372 BM, 84 jaar 
17 juli: mevr. J. Vlot-Romijn, Willem de Zwijgerstraat 12, 3372 ES, 78 jaar 
18 juli: mevr. D. de Kreij-Nobel, Rembrandthof 5, 3372 XS, 85 jaar 
18 juli: mevr. A. Rikkers-Breur, Prinses Marijkestraat 42, 3372 CP, 80 jaar 
19 juli: dhr. F.M. van der Meijden, Graaf Adolfstraat 29, 3372 CA, 75 jaar 
22 juli: mevr. F. Romijn-Marks, De Buurt 26, 3372 DC, 75 jaar 
24 juli: mevr. G.D. de Mik-van der Vliet, Rembrandthof 63, 3372 XS, 85 jaar 
24 juli: mevr. H. de Ruiter-Verschoor, Rembrandthof 85, 3372 XV, 77 jaar 
26 juli: dhr. J. van den Bout, Rivierdijk 197, 3372 BM, 83 jaar 
27 juli: dhr. G. de Ruiter, Loodreep 2, 3372 VM, 78 jaar 
31 juli: mevr. S.J. Dronkers, Rembrandthof 87, 3372 XV, 87 jaar 
We feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u Gods zorg en zegen toe in het 
komende levensjaar. Laten we als gemeente biddend, dankend en meelevend om deze 
gemeenteleden heen staan. De profeet Jesaja schrijft deze woorden (h. 46: 3-4):  
“Luister naar Mij, huis van Jakob,  

en heel het overblijfsel van het huis van Israël,  
u, die door Mij gedragen bent vanaf de moederschoot,  
gedragen vanaf de baarmoeder. 

Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn,  
 ja, tot uw grijsheid toe zal Ik u dragen; 
 Ik heb het gedaan en Ik zal u opnamen, 
 Ik zal dragen en redden.” 
 
 
Jubileum 
Zondag 3 juli is een bijzondere dag voor het echtpaar Michielse-van Vuuren, Rembrandthof 65. 
Door Gods hand Die hen spaarde mogen zij gedenken en vieren 65 jaar met elkaar getrouwd te 
zijn. Namens de Hervormde Gemeente feliciteren wij u van harte met deze bijzondere dag, die 
u samen met kinderen, klein- en achterkleinkinderen mag ontvangen.   
 
 
Geslaagd 
In deze kerkbode kunnen we melden dat ook Jesse den Breejen, Guusje de Bruin, Mauro 
Verschoor en Geert Vogel geslaagd zijn. Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie de zegen 
van God toe bij de volgende stap die jullie gaan maken.  
 
 
Mutaties 
In de achterliggende (langere) periode hebben de volgende gemeenteleden zich over laten 
schrijven naar naburige gemeenten.  
 



Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld: 
Stefan en Sanja Breedveld 
 
Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld, wijk Noord: 
Hans en Nel Bommeljé 
Jaap en Engelien de Boon 
Henk en Hennie Klop 
Edwin en Wilma Kwakernaak met Levi en Seth 
Jan en Jolanda Vogel met Daniëlle 
Esther Vogel en Jan-Willem Klop 
 
Hervormde Gemeente Giessen-Nieuwkerk en Nederslingeland: 
Erwin Meerkerk 
 
Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursem: 
Aart en Linda Bikker met Lisanne, Daniëlle en Adriënne 
 
Protestantse Gemeente Gorinchem, wijkgemeente Grote Kerk: 
Bert en Nelly Breedveld 
Lennert en Wilma Muilwijk met Samantha en Leonard 
 
de bron, een kerk van hoop: 
Dieter en Aafke Ouwerkerk met Matthias, Hanne en Ize 
 
We noemen de namen met pijn en verdriet om het gescheiden optrekken, danken jullie voor 
jullie inzet in de gemeente (die in een enkel geval ook blijft) en wensen jullie van harte Gods 
zegen toe.  
 
 
Tenslotte 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen. De vakantieperiode staat voor 
de deur. Fijn en goed als de mogelijkheid er is om op adem te komen na een drukke periode. 
Anderen in de gemeente kunnen niet vanwege ouderdom of gezondheid. Goed om hierin op 
elkaar te letten en naar elkaar om te zien. 
 
Afgelopen zondag vierden we het Avondmaal in de gemeente. Brood en wijn voor onderweg, 
met een zekere reisbestemming voor wie in Hem gelooft. De tekst van onderstaand lied legt de 
verbinding... 

Eens komt de grote zomer 
waarin zich 't hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 
met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde 
wordt stralende en puur. 
God zal Zich openbaren 
in heel Zijn kreatuur. 
 
Ja, Hij zal ons geleiden 
in 't schone paradijs, 
het bruiloftsmaal bereiden 



Zijn grote Naam ten prijs. 
De liefde die wij zingen, 
zo schoon, zo ongekend, 
zal uit de bron ontspringen 
van God ons middelpunt! 

Jaap Ritmeester 
 
 

Kopij kerkbode 
Het volgende nummer – een uitgave voor 2 weken – verschijnt op vrijdag 15 juli. De kopij 
graag uiterlijk zaterdag 9 juli om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke 
mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.  
 
 
Vanuit de pastorie 
Van zondag… 
De afgelopen zondagen stonden in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal waarin 
Bruidegom Christus en Zijn Bruidsgemeente elkaar als twee geliefden ontmoeten. In de drie 
diensten stond daarom een passage uit het boek Hooglied centraal. In de voorbereidingsdienst 
ging het over de Bruidegom die Zijn Bruid bezingt als een gesloten tuin, met heerlijke geuren 
en vruchten. Zij is er alleen voor Hem (Hoogl. 4:12-15). In de Avondmaalsdienst luisteren we 
naar de Bruid die reageert op Haar Liefste, verlangt dat Hij in Zijn tuin komt en daarom de 
Heilige Geest te hulp roept (Hoogl. 4:16). We sloten de diensten af met de vreugde van de 
Bruidegom. Hij is in Zijn tuin gekomen, heeft de heerlijkste geuren geroken en de genoten van 
de heerlijkheden van Zijn eigen werk in haar. Het koortje van Jeruzalems dochters moedigt het 
stel aan om zich blijvend door deze Liefde te laten leiden (Hoogl. 5:1). We mogen terugzien op 
een volle, maar ook gezegende zondag, waarbij ook verschillende mensen voor het eerst de 
gang naar de Avondmaalstafel maakten.  
 
 
Uit de gemeente  
De nog heel jonge Rhodé Ritmeester, Schokker 20, is afgelopen week geopereerd. Een ingreep 
met een flinke impact ervoor en erna, waarbij haar voeding compleet moest worden stilgelegd. 
We hopen en bidden dat straks zal blijken dat de ingreep geslaagd zal zijn. Ook voor haar ouders 
Jaap en Marieke, broertje Jelte en zusje Nienke een pittige tijd.  
Wesley van der Linden, Kon. Julianastraat 17, is ook deze week geopereerd aan zijn keel en 
neusamandelen. Daarnaast heeft Wesley te maken met een complexe aandoening, die na een 
lang proces van onderzoeken de naam heeft gekregen van Arfid. Op termijn moet daarvoor ook 
een behandeling plaatsvinden. Het is fijn dat in ieder geval nu helder is geworden wat er aan de 
hand is, een stap vooruit in de voor jullie zware tijd. Als ouders kan je zo je zorgen hebben, laat 
het ons brengen bij God en wat Hij bij de doop van onze kinderen beloofde en nog zal beloven: 
Hij wil ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen 
meewerken ten goede.  
Met Adjan Klop, Rivierdijk 120, hebben we de Heere gedankt dat na een aantal weken het 
ziekenhuis weer mocht verlaten. De ontstekingen zijn weer verdwenen en blijven hopelijk ook 
weg.  
 
 
Uitzending 



Sander van den Bout wordt vanwege zijn werk voor ruim 4 maanden uitgezonden naar Curaçao. 
We wensen je Gods bescherming en een goede tijd toe. 
 
 
Verhuizing (1) 
Mevr. H. de Ruijter-aan de Wiel is verhuisd naar Pedaja, Claversweer 1, 3371 PR. Goede jaren 
aan de Koningin Wilhelminalaan 13 liggen achter u. Eerst in de hoofdwoning, later in de 
zorgwoning achterin de tuin. Een prachtig plekje, dichtbij en toch min of meer zelfstandig. 
Helaas werd het wonen thuis gaandeweg steeds lastiger, zodat nu toch naar een andere plek 
moest worden uitgeweken. De familie is dankbaar dat Pedaja een goede en vertrouwde 
omgeving biedt. We zagen u, toen dit eenmaal weer kon, weer in de kerk, genietend en tot rust 
komend in de dienst aan God. We bidden u de blijvende genade van deze God toe.  
 
 
Verhuizing (2) 
Zaterdag 2 juli verhuist Derrick van der Graaf. Hij gaat onder 
begeleiding wonen bij Syndion, woonlocatie Griendweg. Zijn 
nieuwe adres wordt Griendweg 16-18, 4208AA, Gorinchem. Het 
is aan de ene kant spannend voor Derrick, aan de andere kant 
heeft hij er veel zin in. Niet alleen voor Derrick, maar ook voor 
Ada betekent dit een grote verandering. Een emotievolle stap, 
waarbij het vertrouwde leven van nu flink verandert. Gelukkig 
komt Derrick regelmatig een weekend thuis (dan zien we hem 
ook weer in de kerk). Op het kaartje staat onder de foto van 
Derrick: ‘ik ben een parel in Gods hand.’ Dat is toch het mooiste 
en belangrijkste om te weten: Ik ben door genade geliefd en 
daarom kostbaar voor God. We wensen Derrick en Ada, Pieter 
de Hooghstraat 28, in deze grote veranderingen Gods zegen toe.  
 
 
Ontvangen 
Door ds. J.C. Breugem voor de kerk 2 x € 20,-, € 40,- en € 50,-. 
 
 
… naar D.V. zondag 
Komende zondagavond mag ik u voorgaan in de leerdienst naar aanleiding van Zondag 17. De 
tekstkeuze voor de morgendienst van zondag 10 juli heb ik nog niet gemaakt.  
 
 
Tenslotte 
Het vakantieseizoen begint. De leerlingen op de middelbare scholen hebben hun laatste les en 
toetsweken zo’n beetje gehad. Basisschoolleerlingen mogen nog even en dan is het grote 
vakantie. Vaak begint daarmee de ‘grote trek’. Dan is en dan is die weg... Voor thuisblijvers 
meestal minder fijn, al gunnen we iedereen een tijd van rust en ontspanning. Vakantie of geen 
vakantie: het werk in de kerk gaat door. De Heere laat het Woord rusteloos verkondigen. “Laten 
wij de onderlinge bijeenkomst (thuis, of op ons vakantieadres – bezoek bij voorkeur een 
plaatselijke gemeente daar) niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar 
aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.” Namens ons allen een 
hartelijke groet, 

J.C. Breugem, v.d.m. 



 
 
Vanuit het college van kerkrentmeesters 
Collecteopbrengsten 
1 mei: Kerkcentrum de Boomgaard € 656,33; Pastoraat € 641,77; Zendingswerk € 623,93. 
8 mei: Buitenhof € 700,46; Kerkrentmeesterlijk beheer € 696,72; Onderhoud gebouwen € 
467,34. 
15 mei: Scharlaken koord € 739,37; Pastoraat € 642,65; Onderhoud gebouwen € 554,02. 
22 mei: GZB € 711,52; Pastoraal werk € 618,81; Onderhoud gebouwen € 535,48. 
26 mei: Diaconie € 284,55; Eredienst € 294,25; Onderhoud gebouwen € 236,87. 
29 mei: Wycliffe Bijbelvertalers € 644,50; Pastoraal werk € 600,84; Onderhoud gebouwen € 
492,43. 
 
Verder ontvangen 
t.b.v. de kerk: E. Tromp € 20,-; R. Groeneveld € 20,-; J.P. Ritmeester € 24,25; A.P. Versteeg € 
10,-; J. van den Bout € 50,-. 
 
Hartelijk dank voor uw gaven. 

De kerkrentmeesters 
  
Vanuit de zendingscommissie 
Zendingscollecte 
Nu we afscheid hebben genomen van de familie Folmer gaan we op zoek naar een nieuw 
zendingsechtpaar wat onze steun kan gebruiken. Dit gaat in overleg met de GZB. De eerste 
zondag van de maand blijft een zendingscollecte, ook nu in deze overbruggingsperiode. De 3e 
collecte van komende zondag zal bestemd zijn voor het werk onder de Pygmeeën in Congo. En 
na de ontmoeting met de familie Folmer is verdere uitleg vast niet nodig. We houden u op de 
hoogte en mogen we op u rekenen in gebed en gaven?! 
 
 
In de gemeente 
Christelijke Bibliotheek 
Als medewerkers van de christelijke bibliotheek, willen wij u er alvast op attent maken dat wij 
tijdens de aanstaande vakantieperiode 5 weken zijn gesloten. Dit komt door het feit dat er niet 
genoeg medewerkers tijdens die periode beschikbaar zijn en er wellicht ook veel bezoekers van 
de bieb  met vakantie hopen te gaan. Wij rekenen op uw begrip en vermelden hier alvast de data 
dat we zijn gesloten, zodat u genoeg boeken kunt meenemen voor tijdens die sluiting. Op de 
vrijdagen 8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli en 5 augustus is de bibliotheek gesloten. We hopen op 
12 augustus weer voor u klaar te staan! 
 
 
 
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 
 
Zondag 3 juli 



11.00 uur  Ontmoeting na de dienst 
 
Woensdag 13 juli 
20.00 uur  Werkavond kinderweek 
 
Vrijdag 15 juli 
19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen 
 
 


