
BOVEN-HARDINXVELD  
 
Zondag 31 juli 
9.30 uur ds. P. Vermaat, Veenendaal 
18.00 uur ds. M. van Heijningen, Alblasserdam 
   
Collecten  
1. Diaconie 
2. Eredienst 
Uitgang: onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Renske de Knegt, Jolanda de Bruin, Daniëlle Terlouw 
 
 
Zondag 7 augustus 
9.30 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel  
18.00 uur ds. M. Baan, Veenendaal 
   
Collecten  
1. Kerkcentrum de Boomgaard 
2. Eredienst 
Uitgang: zendingswerk MAF – pilotenechtpaar Putters 
  
Kinderoppas 
Manuela de Koning, Janette Egas, Anke Vogel 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
Vervoer naar de kerk 
Zondag 31 juli: Erik Terlouw 0184-611571 
Zondag 7 augustus: Addie van den Bout 0184-618137 
Zondag 14 augustus: Jaap Koppelaar 06-57744480 
 
 
Vakantieperiode 
Ds. Breugem is afwezig 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.  
 
 
Kerkenraadsbezinning 
Bij de opening van de laatste kerkenraadsvergadering hield broeder Johan Groeneveld een 
inleiding over een onmisbaar kenmerk van een gezonde gemeente, namelijk een bijbels inzicht 
in het Evangelie. In deze kerkbode een volgend gedeelte uit de gehouden inleiding: 
 
Elke tekst in de bijbel wijst naar een aspect van de redding door Jezus Christus. Daarom komt 
de gemeente elke zondag samen om het evangelie weer opnieuw te horen. Een bijbels inzicht 



in het goede nieuws bezielt iedere preek, elke doop – en avondmaal bediening, elk lied, elk 
gebed, elk gesprek. Veel zaken zijn belangrijk in het gemeenteleven. Maar ze zijn allen 
ondergeschikt aan het dieper leren kennen van het evangelie. Niet met wijsheid van woorden 
zegt Paulus, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Want het woord van de 
gekruisigde en opgestane Heere Jezus is voor buitenstaanders dwaasheid, maar voor degenen 
die mogen geloven een kracht van God. Door Zijn lijden heeft de Heere Jezus ons lijden, onze 
dood, ons verdriet gedragen. Waarover zou je bij lijdende mensen anders kunnen spreken dan 
over de Gekruisigde? Het evangelie van het kruis wordt bevestigd in de opstanding van Jezus. 
“ Als Christus niet is opgestaan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen “zegt Paulus 
“want dan zijn we nog in onze zonden”. 
 
 
Ontmoeting 
Na de morgendienst van zondag 7 augustus is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in en rond de 
zaal van de kerk.  
 
 
Jarigen 75+ 
De volgende gemeenteleden mogen in de maand augustus hun verjaardag vieren. 
2 augustus: mevr. A. Stasse-van Houwelingen, Rembrandthof 11, 3372 XS, 91 jaar 
6 augustus: mevr. L.W. van den Bout-van Enkhuizen, Rivierdijk 197, 3372 BM, 75 jaar 
10 augustus: dhr. G.J. Korte, Rembrandthof 8, 3372 XS, 89 jaar 
18 augustus: mevr. L. Fijnekam-de Ruiter, Rembrandthof 133, 3372 XV, 90 jaar 
20 augustus: mevr. G. van de Pol-den Toom, Rembrandthof 115, 3372 CH, 88 jaar 
20 augustus: mevr. A. Teeuw-Meerkerk, Rembrandthof 137, 3372 XV, 80 jaar 
24 augustus: dhr. P.A. Dubbeldam, Rembrandthof 53, 3372 XS, 85 jaar 
25 augustus: mevr. E. Dame-Alblas, Rembrandthof 59, 3372 XS, 83 jaar 
27 augustus: mevr. H.A. van Bommel-van der Kooij, Hofweerstraat 15, 3372 CE, 82 jaar 
28 augustus: mevr. P.C.V. Marcelis-van Doodewaerd, Rembrandthof 36, 3372 XS, 93 jaar 
30 augustus: mevr. N.M. den Besten-Verschoor, Drijverschuit 39, 3372 VA, 75 jaar 
We feliciteren u van harte met uw komende verjaardag en wensen u bij het klimmen van de 
jaren de zegen en zorg van de goede Herder toe.  

De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel.  
Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen.  
Hij schraagt m’ als ik wankel,  
Hij draagt m’ als ik viel.  

 
 
Tenslotte 
Namens ons gezin wil ik u en jullie bedanken voor al het meeleven en gebed in de laatste tijd, 
vooraf en rondom de ziekenhuisopname van Rhodé. We wisten ons er door gedragen.  
Veel vakantiegangers zijn inmiddels alweer terug gekeerd. Anderen zijn nog weg of vertrekken 
binnenkort. Als reizigers onderweg werd ons met Psalm 84een lied van verlangen op de lippen 
gelegd.  Een andere berijming zingt: 
 Hoe lieflijk is Uw huis, o HEER! 
 O God, U weet hoe ik begeer 
 bij U te wonen in Uw hoven.  
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen en gezegende diensten 
toegewenst op de komende zondagen.  

Jaap Ritmeester 



 
 

Kopij kerkbode 
Het volgende nummer – een uitgave voor 2 weken – verschijnt op vrijdag 12 augustus. De kopij 
graag uiterlijk zaterdag 6 augustus om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke 
mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.  
 
 
Vanuit de pastorie 
Van zondag… 
In de laatste leerdienst stond zondag 18 centraal. Als Christusfeest komt de Hemelvaartsdag er 
meestal schamel van af. 1 eredienst op een donderdagmorgen, waarbij de belangstelling meestal 
beperkt is. Het leerboek voor kinderen pakt daarentegen ruim uit. In 7 vragen en antwoorden 
wordt in 2 zondagen de troost van Christus’ hemelvaart en regering voor Zijn gemeente op 
aarde uitgelegd en toegepast.  
 
 
Uit de gemeente  
Anne-Jan van Herpe, Rivierdijk 503, kreeg de uitslag van een eerste ingreep aan de blaas. Het 
weggenomen weefsel is een vorm van goed behandelbare blaaskanker. Na de vakantie wordt 
een vervolg gemaakt om ook het resterende weefsel te verwijderen.  
Voor mevr. Rina Otto-Klop, Rivierdijk 112, was een datum gepland om geopereerd te worden 
aan haar hoofd. Helaas werd net zoals de vorige keer de operatie op een vrij laat moment 
afgezegd. De teleurstelling dat de operatie opnieuw niet kon doorgaan was daarom groot. 
Opnieuw is er een operatie gepland. Als de kerkbode verschenen is weten we of deze is 
doorgegaan.  
Rhodé Ritmeester, Schokker 20, is nu wel geopereerd. Voor haar kon de eerder geplande 
operatie niet doorgaan omdat ze te maken had met een verkoudheidsvirus. De afwijking 
waarvoor de ingreep plaatsvond bleek kleiner te zijn dan gedacht. De voeding kon vrij snel 
weer normaal gegeven worden en inmiddels mocht Rhodé weer met haar dankbare ouders, 
broer en zus mee naar huis. God is goed.  
Ron de Groot, Rivierdijk 101, werd met hartklachten in het ziekenhuis opgenomen. Hoewel 
eerst gedacht werd dat een dotterbehandeling kon volstaan, is toch besloten dat er geopereerd 
wordt om een aantal omleidingen te maken. Voor Ron, Arina en het gezin een heel ander plaatje. 
Dat moet verwerkt worden. De operatie stond voor afgelopen maandag gepland. Hoe mooi dat 
een verpleegkundige in het ziekenhuis vraagt om te bidden en dan met je leest: ‘Ik sla mijn ogen 
op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en 
aarde gemaakt heeft’ (Psalm 121:1-2). Dat geeft moed en kracht!  
 
 
Verhuisd 
Cor en Ria Groeneveld hebben met twee van hun kinderen, Marlene en Esther, de grenzen van 
Boven-Hardinxveld opgezocht. Ze hebben hun vertrouwde woning verlaten en zijn aan dezelfde 
Rivierdijk op nummer 525 gaan wonen. We wensen jullie daar een gezegende tijd toe als begin 
van een nieuwe periode in jullie leven.  
 
 
Belijdeniscatechisatie 
De vakantietijd breekt aan. Voor velen een mooie tijd van ontspanning en rust in Gods mooie 
schepping. Goed om dan ook eens na te denken over je verhouding met de Schepper. Hoe goed 



is het om Zijn Naam te belijden. Onze Schepper is het niet alleen waard, maar heeft ook recht 
op uw, jouw en mijn leven. Vakantietijd is ook een tijd voor recreatie. Doorgaans vullen we dat 
in met ontspanning en plezier. Het betekent echter her-schepping. Je komt als een ander mens 
terug. Daar is meer dan vakantie voor nodig. Je Schepper wil ook je her-Schepper zijn. Dan is 
het geen vraag meer voor je of je belijdenis wil doen... Ik hoop na de vakantietijd daarom op 
jullie aanmeldingen voor de belijdeniscatechisatie. Uiteraard is het volgen van de catechese 
geen verplichting om ook daadwerkelijk belijdenis te doen. Het kan zijn dat je na een tijd van 
bezinning tot de conclusie komt dat je nog niet zover bent. Na de opening van het winterwerk 
zal er eerst een informatieavond zijn rondom de 17+ catechese/ jongerengesprekskring en 
belijdeniscatechese.  
 
 
Ontvangen 
Door ds. J.C. Breugem voor de kerk € 20,- en €25,- 
Door prop. J.A. de Kruijf voor de kerk € 10,-. 
 
 
… naar D.V. zondag 
Komende zondagen gaan gastvoorgangers u en jullie voor. Wie biddend naar Gods huis gaat 
(en er doordeweeks naar toe leeft) zal het Woord met zegen ontvangen.  
 
 
Waarneming 
Vanaf maandag 25 juli tot en met zaterdag 13 augustus heb ik vakantie. Tijdens mijn 
afwezigheid zal br. De Kruijf mij waarnemen. U kunt via broeder ouderling A. de Groot een 
beroep op hem doen. Broeder de Kruijf zal ook de verjaardagsbezoeken zoveel mogelijk bij 
houden.  
 
 
Tenslotte 
We wensen alle vakantiegangers een goede tijd van ontspanning toe. Tijd om tot rust te komen 
in het vaak zo drukke leven van alledag. Tijd om aan onze Schepper te denken en tot Hem in te 
keren. Voor onderweg draag ik u en jullie aan Gods bewarende handen op. De thuisblijvers 
beleven de vakantietijd weer heel anders. Voor de een komen er mooie herinneringen omhoog, 
voor de ander wordt het stil. We wensen u allen Gods nabijheid toe. Namens ons allen een 
welgemeende groet,  

J.C. Breugem, v.d.m. 
 
 
Vanuit het college van kerkrentmeesters 
Collecteopbrengsten juni 
Op 5 juni voor: Pl jeugdwerk € 646,89; Pastoraat € 642,72; Zendingswerk € 808,57. 
Op 6 juni voor: Diaconie € 193,98; Kerkrentmeesterlijk beheer € 288,09; Onderhoud gebouwen 
€ 228,26. 
Op 12 juni voor: Werelddiaconaat € 760,58; Pastoraat € 637,77; Onderhoud gebouwen € 
528,13. 
Op 19 juni voor: Op weg met de ander/Dovenpastoraat € 618,08; Pastoraat € 605,66; 
Onderhoud gebouwen € 513,56. 
Op 26 juni voor: Diaconie (H.A.) € 1.051,91; Eredienst € 662,81; Onderhoud gebouwen € 
487,53. 



 
Verder ontvangen: 
t.b.v. zending:  J.P. Ritmeester € 10,00. 
 
Hartelijk dank voor uw gaven. 

De kerkrentmeesters 
 

  
Kinder- en tienerweek 
Kinderweek 
Beste gemeenteleden, de vakantie is inmiddels halverwege, maar aan het einde komt de 
Kinderweek. We zijn nog aan het sparen voor spullen en hiervoor hebben we uw hulp hard 
nodig! Benodigd voor de knutsels en creatieve taken zijn: 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.  
Daarnaast zijn we onze PR ook aan het bijwerken; dus kijk ook gerust op de website, facebook 
of instagram voor leuke foto's  en de laatste programma updates. Hier kun je alvast je opgeven 
en kunnen de kinderen ook al een eerste leuke opdracht vinden, deze kinderweek zijn we op 
zoek naar speciale talenten. We zijn heel erg benieuwd wat jullie kunnen. 
Groetjes van de Kinderweekcommissie; Hendrike, Jannie, Laura, Paul en Saskia. 
 
 
Tienerweek 
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.  
 
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 
 
 
Vanuit de zendingscommissie 
Jaap en Leanne Putters (MAF) 
De uitgangscollecte op zondag 7 augustus heeft als bijzondere bestemming het pilotenechtpaar 
Jaap en Leanne Putters. Sinds 2017 zijn zij in voorbereiding en opleiding om uitgezonden te 
worden voor de MAF. Rond het moment dat deze kerkbode bij u in de bus valt zullen zij 
afreizen naar Papoea (Indonesië). We hebben in het verleden een boterletteractie voor dit 
echtpaar gedaan. Jaap is afkomstig uit Boven-Hardinxveld (zoon van Gerard en Rika) en 
daarom willen we graag deze uitgangscollecte voor hun werk bestemmen. Van harte 
aanbevolen in uw gebed en meeleven.  
 
 
In de gemeente 
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 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 
 
Vrijdag 29 juli 
15.30 uur  Weeksluiting de Lange Wei 
   Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld 
 
Maandag 1 augustus 
19.00 – 21.00 uur Inleveravond rommelmarkt 
   Parallelweg 2 te Schelluinen 
 
Vrijdag 5 augustus 
15.30 uur  Weeksluiting de Lange Wei 
   de heer A. de Vos 
19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen 
 
Zondag 7 augustus 
11.00 uur  Ontmoeting/koffie na de dienst 
 
Vrijdag 12 augustus 
15.30 uur  Weeksluiting de Lange Wei 
   de heer W. Smit 
18.30 – 20.00 uur Christelijke bibliotheek 
 


