
BOVEN-HARDINXVELD  
 
Zondag 17 juli 
9.30 uur ds. H. Roseboom, Kesteren 
18.00 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst HC zondag 18 
   
Collecten  
1. Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) 
2. Kerkrentmeesterlijk beheer 
Uitgang: onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Nadine Klop, Anne Breugem, Anna Klop 
 
 
Zondag 24 juli 
9.30 uur ds. W. Geerlof, Ede  
18.00 uur ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht 
   
Collecten  
1. Diaconie 
2. Pastoraat 
Uitgang: onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Sijgrid Klop, Hilde Breugem, Lieke Klop 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
Vervoer naar de kerk 
Zondag 17 juli: Addie van den Bout 0184-618137 
Zondag 24 juli: Jaap Koppelaar 06-57744480 
Zondag 31 juli: Erik Terlouw 0184-611571 
 
 
Kerkenraadsbezinning 
Bij de opening van de kerkenraadsvergaderingen maken we gebruik van het boek Wat is een 
gezonde gemeente? In de laatste vergadering hield broeder Johan Groeneveld een inleiding over 
een onmisbaar kenmerk van een gezonde gemeente, namelijk een bijbels inzicht in het 
Evangelie. In deze en de volgende kerkboden een gedeelte uit de gehouden inleiding: 
 
“Een gezonde gemeente heeft een goed bijbels inzicht in het evangelie. Evangelie. De goede 
boodschap. Het goede nieuws van Jezus Christus. Het hart van het christendom, dat centraal 
moet staan in de gemeente. Hij, Jezus, Gods Zoon die kwam om te lijden en te sterven tot 
volkomen verzoening van al onze zonden. “Altijd dat kruis” heet een boekje. Ja, altijd dat kruis. 
God zij dank wel. Alleen daardoor en op die manier is er verzoening. Herstel van de relatie 
tussen God de Vader onze Schepper en wij in zonden gevallen schepselen. Wat een wonder. En 
wat een heerlijk nieuws. Er is geen grotere en blijdere boodschap. Want door Jezus Christus 
alleen is er echt herstel, verzoening, vrede, licht, eeuwige vreugde…. Afgelopen zondag (26 
juni) mocht het avondmaal weer worden bediend en gevierd. Wat heeft dat en moet dat een 



centrale plaats innemen in het midden van de gemeente. Afzien van onszelf en opzien naar onze 
Zaligmaker om daarna weer dankend en dienend verder te reizen. Verlangend naar en wachtend 
op Zijn komst.” 
 
 
Vakantieperiode 
Ds. Breugem is afwezig van 25 juli t/m 13 augustus. Voor crisispastoraat en het leiden van 
begrafenissen is proponent De Kruijf tijdens deze periode beschikbaar.  
Scriba, br. J. van den Bout is afwezig van 28 juli t/m 20 augustus. Tijdens deze periode kunnen 
alle meldingen van ziekte, geboorte, overlijden, etc. doorgegeven worden aan broeder A. de 
Groot, Graaf Lodewijkstraat 20, tel. 618353.  
 
 
Voor de dienst 
Vanaf zondag 21 augustus (welkomstdienst) zullen welkom en afkondigingen voor iedere 
eredienst gedaan worden door een broeder uit de kerkenraad. Daarmee geven we de 
mededelingen een eigen plaats en wordt de verantwoordelijkheid van de kerkenraad rondom en 
tijdens de dienst nog meer zichtbaar.  
Na de afkondigingen blijven we zoals we gewend zijn de voorzang zingen waarna we ons in 
stilte/stil gebed richten op God en we onze afhankelijkheid en verwachting belijden. Een 
machtig wonder als het heilige van de ontmoeting met God plaats mag vinden.  In die 
verwachting komen we samen.  
 
 
Jaarrekeningen 
In de vergadering van donderdag 30 juni is de jaarrekening 2021 van de diaconie goedgekeurd. 
De kerkrentmeesters presenteerden deze avond hun jaarrekening. Een verkorte weergave 
daarvan vindt u in dit kerkblad. We zijn dankbaar voor de inzet en het vele werk dat verzet 
wordt door colleges van diakenen en kerkrentmeesters. Voorziet u hen steeds van voldoende 
middelen om de voortgang van het werk binnen en buiten de gemeente mogelijk te maken? 
 
 
Beleidsplan 
Tijdens de vergadering is een concept hoofdstuk (nr. 3) van het nieuwe beleidsplan 
goedgekeurd. Het nieuwe beleidsplan kent 4 pijlers die we hebben ontleend aan Handelingen 
2: 42, volharden in de leer van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de 
gebeden. Bij ieder hoofdstuk denken we na over de vraag wat de bijbel zegt, wat onze visie 
voor de gemeente is, wat de missie van de gemeente is, welke opgaven we voor ons zien en 
welke middelen ons ter beschikking staan. Daarna formuleren we een aantal beleidsvoornemens 
voor de komende periode.  
 
 
Na de leerdienst 
Bij zondag 17 van de catechismus dichtte dr. Van ’t Veld het lied De Zoon van God is 
opgestaan! Een lied dat te zingen is op de melodie van het Paaslied daar juicht een toon. Het 
eerste en laatste couplet is als volgt.  
 De Zoon van God is opgestaan! 
 Wat brengt ons dat een zegen aan: 
 Hij leeft, Hij overwon de dood 
 en maakt ons daarvan deelgenoot. 



 
 En nu de Heer is opgestaan, 
 wacht ons straks ook een nieuw bestaan: 
 wij gaan door dood tot heerlijkheid 
 verlost van zonden voor altijd. 
 
 
Verhuisd 
Ad, Esther en Scott Klop hebben de Rivierdijk verlaten. Ze zijn verhuisd naar Nolweg 22, 4209 
AZ te Schelluinen. We wensen jullie veel woonplezier en Gods zegen en kracht toe. Een grote 
verandering. Wat niet verandert is jullie inzet voor en betrokkenheid op de gemeente omdat 
jullie met de gemeente hier mee blijven leven. 
 
 
Tenslotte 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen. Ik sluit de berichten af met de 
tekst van de preek op zondagmorgen 3 juli, een leven, van verwachting, als vreemdeling midden 
in de vakantieperiode: “… en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om tot de levende 
en waarachtige God te dienen, en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden 
heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn” (1 Thess. 1: 9-10).  

Jaap Ritmeester 
 
 

Kopij kerkbode 
Het volgende nummer – een uitgave voor 2 weken – verschijnt op vrijdag 29 juli. De kopij 
graag uiterlijk zaterdag 23 juli om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke 
mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.  
 
 
Vanuit de pastorie 
Van zondag… 
We zien terug op een leerdienst naar aanleiding van Zondag 17 van onze Heidelbergse 
Catechismus. Het thema ‘opgewekt uit de dood’ raakt ons leven op alle fronten. Afgelopen 
zondagmorgen lazen we nog een keer uit het boek Hooglied, we luisterden naar Hooglied 5:2-
8. Hij klopt bij haar aan om binnen te komen, maar zij wil niet opendoen – iets wat haar achteraf 
berouwt. In Openbaring 3:14-22 komen deze woorden weer terug in het verband van de brief 
aan Laodicea: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.’  
 
 
Uit de gemeente  
De afgelopen tijd zijn er om verschillende redenen een aantal operaties niet doorgegaan. Je leeft 
er naar toe, geeft je eraan over en dan gaat het toch niet door. Voor mevr. Rina Otto- Klop en 
de ouders van Rhodé Ritmeester een teleurstellende ervaring. De operatie van Rhodé staat nu 
gepland voor dinsdag 19 juli. Wanneer mw. Rina Otto geopereerd zal worden is nog onbekend.  
Afgelopen week is dhr. Anne-Jan van Herpe, Rivierdijk 503 wél geopereerd. Hij moest een 
ingreep aan zijn blaas ondergaan. Verschillende poliepen zijn weggenomen en op kweek gezet. 
In afwachting van een vervolg mocht hij weer naar huis. Dit vervolg geven we over in Gods 
goede handen.  
 
 



Geboren 
Op 28 juni zag Leendert Robert Samuel Kooij na een voorspoedige geboorte het levenslicht in 
de Hobbemastraat 21. Zijn ouders Jan en Eline en zus Lotte en broer Nathan danken de Heere 
daarvoor. Hij heeft het nieuwe leven gemaakt en het leven van moeder Eline gespaard en 
bewaard. We mogen God met Zijn eigen woorden danken. Juist bij een geboorte zien we het 
wonder van Gods scheppende handen in het nieuw leven dat we ontvingen: ‘Want Ú hebt mijn 
nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend 
gemaakt ben’ (Psalm 139:13-14a). Hartelijk gefeliciteerd met de geboorte en we wensen jullie 
Gods zegen toe in het opvoeden van jullie drie kinderen in de vreze des Heeren.  
 
 
Geboren 
‘Zo klein als je bent, zo groot is het wonder van het leven. Niemand heeft je tot nu toe gekend, 
alleen Hij die jou heeft gegeven’ staat er boven het geboortebericht van Pieter Adrianus Mathi 
Biesheuvel. Zo is er blijdschap bij gekomen aan de Prinses Marijkestraat 61, waar Arie en 
Mariska Biesheuvel , Marysa en Mels hun zoontje en broertje hebben verwelkomd. Inderdaad, 
jullie moeten als ouders, zus en broer Mathi nog helemaal leren kennen. De Hemelse Vader is 
jullie ver voor: Hij kent ons en onze kinderen door en door vanaf het allerprilste begin. We 
danken Hem voor Zijn scheppende en zorgende handen in de moederschoot en bij de geboorte. 
We wensen jullie Gods leiding en zorg toe bij het grootbrengen en opvoeden van jullie gezin.  
 
 
55 jaar getrouwd 
Op 30 juni vierde het echtpaar G. de Ruiter-Verschoor, Loodreep 2 en De Lange Wei hun 
vijfenvijftig jarig huwelijksjubileum. Het dubbele adres laat zien dat er na het vorige jubileum 
wel het nodige veranderd is. Mooi hoe in de Lange Wei hieraan aandacht gegeven werd en het 
jubileum daar gevierd kon worden met de (klein)kinderen en andere bekenden. Ondanks de 
veranderde omstandigheden mogen jullie zien op de trouw en goedheid van de Heere. De tekst 
die jullie meekregen heeft een diepe betekenis voor jullie gekregen: ‘Ik moet heden in uw huis 
verblijven’ (Lukas 19:5). Als gemeente feliciteren wij jullie hartelijk en wensen we jullie toe 
dat ook in de toekomst de Heere in jullie levenshuis zal verblijven.  
 
 
65 jaar getrouwd 
3 juli 1957 was de trouwdag van echtpaar Michielse-van Vuren, Rembrandthof 65. Jullie 
mochten daarom dankbaar gedenken dat jullie 65 jaar aan elkaar verbonden zijn. Zo’n lange 
tijd is maar weinigen gegeven. Mooi dat ook onze overheid daarin reden ziet om een gelukwens 
te komen brengen in de persoon van onze burgemeester. Als gemeente sluiten we ons daar graag 
bij aan en feliciteren wij jullie en de kinderen en kleinkinderen hartelijk en wensen we jullie 
Gods rijke zegen toe. Ook voor jullie zijn de omstandigheden aan het veranderen en verblijft 
mevr. Michielse verschillende dagen in de dagopvang. Kort na de feestvreugde moest dhr. 
Michielse geopereerd worden. Hij kreeg een nieuwe heup en moet daarna geruime tijd 
revalideren. We wensen hem een voorspoedig herstel toe. 
 
 
Ontvangen 
Door ds. J.C. Breugem t.b.v. de kerk 2x € 10,- en € 20,- en t.b.v. beelduitzendingen € 55,- 
(collectebonnen). 
 
 



… naar D.V. zondag 
In de leerdienst van aanstaande zondag hoop ik stil te staan bij Zondag 18. Naar verhouding 
besteed de Heidelbergse Catechismus veel meer aandacht aan alles wat Christus ná Pasen doet, 
ons ten goede. De zondag daarna verwachten we twee gastvoorgangers. Van harte wensen we 
u en jou thuis, of op uw vakantieadres, Gods zegen onder de verkondiging van het Woord. 
 
 
Tenslotte 
Hartelijke groet namens ons allen,  

J.C. Breugem, v.d.m. 
 
 
Vanuit de diaconie 
DMW av 
Aanstaande zondag 17 juli is de 1e collecte bestemd voor DMW av ofwel Diaconaal 
Maatschappelijk Werk Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Heb je stress klachten, dreigt je 
huwelijk te stranden, heb je rouwbegeleiding nodig of heb je andere zorgen? Het DMW is er 
voor je. Professionals helpen je op een goede manier met het probleem om te gaan en werken 
samen aan oplossingen. God is betrokken op jou. De zorg van DMW av wordt verleend door 
hulpverleners van Stichting Schuilplaats. Stichting Schuilplaats staat garant voor professionele 
zorg met aandacht voor een christelijke levensovertuiging. Deze zorg wordt geboden aan alle 
inwoners van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, op grond van de diaconale roeping van 
de kerken. We willen de collecte van harte aanbevelen en roepen iedereen die hulp nodig heeft 
op om contact op te nemen met DMW av via internet: dmw-av.nl of telefoon: 0318-547870. 
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met één van de diakenen.  
 
 
Voorbede 
Naast de voorbede voor de eigen gemeente willen we zoals u afgelopen zondagavond gemerkt 
heeft voortaan als diaconie voor de tweede dienst één of meerdere gebedspunten aandragen. Op 
deze manier kunnen we het diaconale werk dichtbij en verder weg met elkaar voor Gods 
Aangezicht neerleggen. De nood in de wereld is groot. Maar groter dan de Helper is de nood 
toch niet?! Psalm 86 zingt: “Wie u aanroept in den nood, Vindt U gunst oneindig groot.” Onze 
God wil er om gebeden zijn. Bid u/jij mee tijdens de dienst en thuis? 

De diakenen 
 
 
Vanuit het college van kerkrentmeesters 
Jaarrekening 2021 
Het college van kerkrentmeesters heeft de concept jaarrekening 2021 voorgelegd aan de 
kerkenraad. Deze heeft op 30 juni de jaarrekening voorlopig vastgesteld. In deze kerkbode is 
een samenvatting van deze jaarrekening opgenomen.  
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hier een beknopt overzicht van de 
vermogenspositie per 31 december 2021 en van de exploitatie over 2021 met vergelijkende 
cijfers van 2020. De gehele jaarrekening ligt ter inzage t/m vrijdag 22 juli. Wanneer u deze 
wenst in te zien, vragen wij u contact op te nemen met R.P. den Breejen via telefoonnummer 
06-25349833. 
 
Balans per 31 december 2021 2021 2020 
      



activa     
onroerende zaken  €        1.052.970   €        1.062.523  
installaties en inventarissen  €             70.429   €             71.146  
kortlopende vorderingen en overlopende 
activa  €               8.204   €               7.478  
geldmiddelen  €           654.466   €           665.725  
totaal  €        1.786.069   €        1.806.872  
   
passiva     
Eigen vermogen  €           859.527   €           871.275  
Reserves en fondsen  €           741.682   €           741.407  
onderhoudsvoorzieningen  €           167.200   €           167.200  
kortlopende schulden en overlopende passiva  €             17.660   €             26.990  
totaal  €        1.786.069   €        1.806.872  

 
Exploitatie rekening begroting  rekening  rekening 
  2021 2021 2020 
baten       
Opbrengsten onroerende zaken  €            27.730  €            32.487   €            24.382 
Opbrengsten rente en dividenden  €                   15  €                     0  €                   16 
Opbrengsten levend geld  €          202.300   €          215.387   €          201.952  
Totaal baten  €          230.045   €          247.874   €          226.350  
    
lasten    
Kosten kerkelijke gebouwen excl. 
afschrijvingen  €            27.500   €            39.147   €            68.964  
Kosten overige niet-kerkelijke 
eigendommen en inventarissen  €                     0  €              3.832   €              2.798 
Afschrijvingen onroerende zaken en 
inventaris  €              9.553   €            10.270   €            10.845  
Pastoraat  €          106.900   €          101.020   €          103.138  
Kosten kerkdiensten en kerkelijke 
activiteiten  €            52.000   €            39.936   €            40.236  
Verplichtingen/bijdragen andere organen  €            12.000   €            10.016   €              9.687  
Salarissen en vergoedingen  €            13.500   €            28.086   €            19.071  
Kosten beheer en administratie (o.a. 
telefoon, fin. administratie, verzekeringen, 
kerktelefoon, kerkblad)  €            22.500  €            25.229   €            23.891 
Rentelasten/bankkosten  €              1.500   €              1.838   €              1.467  
Diaconaal werk  €                 200   €                     0   €                     0  
Totaal lasten  €          245.653   €          259.374   €          280.097  
        
Operationeel resultaat (baten - lasten)  €        -  15.608  €        -  11.500   €        -  53.747 
    
Incidentele baten en lasten  €                     0  €                   27   €          330.628 



Mutaties reserves en fondsen  €                     0  €              - 275   €       - 266.622 
    
Resultaat naar Algemene reserve  €        -  15.608  €         - 11.748   €            10.259 

Toelichting op het operationele resultaat over het boekjaar en de financiële positie van de 
gemeente.  
De opbrengsten en baten kwamen uit op € 247.874, dit is € 17.829 hoger dan begroot. De 
uitgaven en kosten kwamen uit op € 259.374, dit is € 13.721 meer dan begroot. Meer 
opbrengsten en meer kosten. 
Het operationele resultaat over het boekjaar sluit hierdoor met een exploitatietekort van € 
11.500, ten opzichte van een begroot tekort van € 15.608.  
 
De belangrijkste afwijkingen t.o.v. de begroting zijn: 
De post “opbrengsten onroerende zaken” is € 4.757 hoger door meer omzet van het 
Kerkcentrum dan begroot. 
De post “opbrengsten levend geld” is € 13.087 hoger door meer giften en een stijging in collecte 
opbrengsten. 
De post “kosten kerkelijke gebouwen” omvat zowel de kerk als het KC. Deze post valt hoger 
uit door een stijging van kosten zoals energie en het niet volledig begroot zijn van de KC kosten. 
Een deel van de KC kosten was begroot op de post “overige kosten kerkelijke activiteiten”. 
Pastoraat kosten lager doordat de kosten hulpdiensten lager waren door het minder inzetbaar 
zijn van de catecheet en een eenmalige restitutie vanuit de PKN. 
De post salarissen en vergoedingen personeel KC was veel te laag begroot. 
Analyse van de financiële cijfers laat zien dat het negatieve operationele resultaat volledig op 
het conto van het Kerkcentrum komt. De kosten van het gebouw en personeel overstijgen de 
opbrengsten ruimschoots. 
 
Als college zijn we u als gemeente erg dankbaar voor uw bijdragen, in welke vorm dan ook 
(financieel en/of door hulp bij het onderhoud van de kerkelijke gebouwen, etc.).  

De kerkrentmeesters 
 

  
Vanuit het jeugdwerk 
Geslaagd 
We zijn dankbaar en blij met Pim Klop dat hij 1 juli hoorde ook geslaagd te zijn voor zijn 
opleiding en die avond gelijk zijn diploma in ontvangst mocht nemen. We wensen je Gods 
zegen bij de start van je nieuwe opleiding! 
 
 
Kerkboekjes 
Het afgelopen jaar hebben alle kinderen een kerkboekje gekregen waarin ruimte is om ongeveer 
40 diensten/preken te volgen, die op te schrijven en er over te tekenen. Vanaf komende zondag 
is het mogelijk om een nieuw kerkboekje bij de koster te kopen voor €2,50. We hopen dat de 
boekjes mooie denk- en gespreksstof opleveren om zo samen als gezin door te spreken over de 
dienst en hoe God daarin tot jullie gesproken heeft.  
 
 
Leiding jeugdwerk – oproep 



Een aantal weken geleden heeft er een oproepje in de kerkbode gestaan voor nieuwe 
leidinggevende in het jeugdwerk. In de afgelopen weken hebben we veel gemeenteleden 
gesproken. We zijn dankbaar dat een aantal vacatures zijn vervuld.  
Helaas hebben we nog niet genoeg leidinggevende om in september te kunnen starten. Dit 
terwijl het jeugdwerk zo’n belangrijk onderdeel van onze gemeente is. Jij hoopt toch ook dat 
elk kind weet wie de Heere Jezus voor hem of haar mag zijn, een plaats in onze gemeente heeft 
waar hij of zij zich gezien en gehoord weet, zich veilig voelt en vriendschappen kan opbouwen? 
 
Via deze weg willen we een herhaalde oproep doen.  

- Om in het nieuwe seizoen te kunnen starten met de meidenvereniging(12-16jaar) zoeken 
we nog minimaal één leidinggevende.  

- Verder zoeken we bij voorkeur nog één leiding voor clubs in het basisonderwijs.  
 
We willen je vragen dit serieus te overwegen, we hebben uw hulp hard nodig. Wil je meer 
weten of er eens over doorpraten? Neem gerust contact met ons op Geert Honcoop (06-
43696149) / Janette Egas (06-52866419).  
 
 
Tienerweek 
Beste Tieners, 
 
Dit jaar hopen we weer een toffe Tienerweek te gaan organiseren. Zit jij in de 1e, 2e of 3e klas? 
zorg dat je agenda in de week van 15 tot en met 19 augustus helemaal leeg is want dit wil je 
niet missen! 
Het thema dit jaar is alles andersom, Tijdens de tienerweek hopen we met elkaar na te gaan 
denken dat wanneer je met God aan je zijde gaat leven, alles andersom zal zijn.  
Als het goed is ontvangen jullie voor 1 augustus een uitnodiging waarin je alle informatie kunt 
vinden. Laat deze brief ook even aan je ouders/verzorgers lezen. Heb je geen uitnodiging 
ontvangen, stuur dan even een appje! 
 
Belangrijke punten: 

- noteer 15 tot en met 19 augustus in de agenda! 
- kosten: ma-di-wo-do: 2 euro en vrijdag 10 euro. 
- tot dan! 

 
Elise, Robbin, Renske, Dik, Janneke en Matthias 
 
 
In de gemeente 
Gevonden 
Na het koffiedrinken op zondag 3 juli is er een bijbel (HSV uitgave; hardcover grijs met blauwe 
krullen) achtergebleven. Wie deze mist kan deze rond de diensten ophalen bij de koster. 
Tevens hangt er al langere tijd een beige sjaal aan de kapstok naast het keukentje.  
 
 
Rommelmarkt  
Hebt u nog spullen voor de rommelmarkt van 3 september? Wij houden ons aanbevolen! Het 
inleveren van uw spullen kan op maandagen tussen 19:00 en 21:00 uur (m.u.v. 8 augustus) 
op Parallelweg 2 te Schelluinen. Op zaterdag 20 en 27 augustus is de loods ook geopend van 
9:00 tot 12:00 uur.  Als u niet in de gelegenheid bent om uw spullen te brengen, dan kunt u 



contact met ons opnemen via 632780, 618617 of rommelmarktbovenhardinxveld@gmail.com. 
We plannen dan een ophaalafspraak met u in.  
 
 
Christelijke Bibliotheek 
Op vrijdag 15 juli, 22 juli, 29 juli en 5 augustus is de bibliotheek gesloten. We hopen op 12 
augustus weer voor u klaar te staan! 
 
 
Man-na groep 
We hadden een heerlijke barbecue in de Avelingen en heerlijk samen gezongen. En over de 
A(a)rend gehoord. De man-na mannenzang werd uit volle borst gezongen en klonk over water 
en door geboste heen. We hebben een gezegend 1ste seizoen uit Gods genadige handen mogen 
ontvangen. Daar zijn we God dankbaar voor. Op 10 september hopen we weer in KC de 
Boomgaard samen te komen. Eerst voor gezamenlijke brood-eten etc. Voor het tweede gedeelte 
komt de welbekende broeder Steef Post, schrijver van boekje “Een man, een man” een 
interactieve lezing verzorgen. Blok deze datum af in je digi-agenda. Nieuwe mannen van harte 
welkom.   
 
 
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 15 juli 
15.30 uur  Weeksluiting de Lange Wei 
   de Bron 
19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen 
 
Maandag 18 en 25 juli 
19.00 – 21.00 uur Inleveravond rommelmarkt 
   Parallelweg 2 te Schelluinen 
 
Vrijdag 22 juli 
15.30 uur  Weeksluiting de Lange Wei 
   Ds. J.L. Schreuders 
 
Vrijdag 29 juli 
15.30 uur  Weeksluiting de Lange Wei 
   Gereformeerde kerk Boven-Hardinxveld 
 
 


