
BOVEN-HARDINXVELD  
 
Zondag 14 augustus 
9.30 uur ds. J.M. van Wijk, Sliedrecht 
18.00 uur ds. J. Blom, Ridderkerk 
   
Collecten  
1. Diaconie 
2. Pastoraat 
Uitgang: onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Marije Leeuwestein, Renske Egas, Judith Breugem 
 
 
Zondag 21 augustus 
9.30 uur ds. J.C. Breugem – welkomstdienst Kinder/tienerweek  
18.00 uur ds. J.C. Schuurman, Putten 
   
Collecten  
1. Evangelisatiewerk 
2. Pastoraat 
Uitgang: diaconie 
  
Kinderoppas 
Lizette Maassen van den Brink, Esther Groeneveld, Guusje de Bruin 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
Vervoer naar de kerk 
Zondag 14 augustus: Jaap Koppelaar 06-57744480 
Zondag 21 augustus: Erik Terlouw 0184-611571 
Zondag 28 augustus: Addie van den Bout 0184-618137 
 
 
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: 
 



Vier punten houdt Mark Dever (de schrijver van het gebruikte boek) in gedachten wanneer hij 
het evangelie met iemand deelt. Dat vind ik wel mooi en leerzaam. God, de mens, Christus en 
onze reactie.  

1. Uitleggen dat God onze schepper is (God). 
2.  Uitleggen dat wij mensen naar Gods beeld zijn geschapen maar in zonden gevallen zijn 

en van Hem gescheiden (de mens). 
3. Uitleggen wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan. Dat Hij de brug of de deur is en wil zijn 

tussen God de Vader en ons zondige mensen (Christus). 
4. Uitleggen dat de mens moet antwoorden op het evangelie door te geloven met de hulp 

van de Heilige Geest. “Versmaad o vriend dat offer niet”, zingt een lied (onze reactie). 
Mooi dat je hier ook de drie éénheid van Vader, Zoon en Heilige Geest ziet. We hebben als 
mensen niet slechts vreugde of vrede of een levensdoel nodig. God zelf hebben we nodig. 
Omdat wij veroordeelde zondaars zijn, hebben we boven alles Zijn vergeving nodig. We hebben 
Geestelijk leven nodig. En dat gaat boven het aardse leven. Hoe groot de hang naar het aardse 
leven ook is, het geestelijk leven gaat daar ver bovenuit. 
 
 
Voor de dienst 
Zoals u ook heeft kunnen lezen in het kerkblad van vrijdag 15 juli zullen vanaf zondag 21 
augustus (welkomstdienst) 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.  
 
 
Alles andersom 
De kinder- en tienerweek is een week waar in de gemeente naar wordt uitgezien. Wat wordt er 
door velen een voorbereiding in gestoken. Aan alles is gedacht, het programma staat, de 
kinderen en tieners zijn uitgenodigd. In de voorbereiding is gebeden om veel van Gods zegen 
en in de komende week willen we dit werk met ons gebed en belangstelling omringen. De 
gebedskalender is hiervoor een mooi hulpmiddel. We wensen alle leiding, kinderen en tieners 
een prachtige week toe. Gods Zoon is gekomen om te dienen… Alles andersom! Laat deze 
week in Zijn voetspoor en naar Zijn voorbeeld zijn. Dien de Heere, en elkaar, met blijdschap. 
 
 
Onze zieken 
Rina Otto-Klop, Rivierdijk 112 en Ron de Groot, Rivierdijk 101, mochten beide na een 
ingrijpende operatie het ziekenhuis verlaten en weer thuis komen. We danken met hen de Heere 
voor Zijn trouwe zorg in de afgelopen periode en bidden om Gods nabijheid op de weg die voor 
hen ligt. 
Anne-Jan van Herpe, Rivierdijk 503, zal op woensdag 17 augustus een vervolgoperatie 
ondergaan. We bidden voor hem en zijn gezin om Gods bewaring tijdens de operatie en in de 
periode daaromheen. 
 Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. 
 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand (Ps. 121) 
De heer H. Rump, Juliana van Stolbergstraat 20, kreeg het bericht ernstig ziek te zijn. Een 
moeilijke boodschap voor hem en zijn vrouw. We bidden voor ze en wensen hen voortdurend 
het vertrouwen toe met woorden van dit lied: 



 Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet, 
 wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet! 
 
 
Tenslotte 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen en gezegende diensten 
toegewenst op de komende zondagen.  

Jaap Ritmeester 
 
 

Startweekend 
Aan het begin van het nieuwe winterwerk seizoen hebben we weer ons jaarlijkse startweekend. 
We zien er naar uit om u en jou daar te ontmoeten. Dit jaar is het startweekend een weekje 
eerder dan normaal, i.v.m. een dubbele bezetting van de zaterdagavondlocatie. We hopen op 
zaterdagmiddag 17 september elkaar vanaf 15.00 uur weer te ontmoeten bij de Houtzagerij voor 
ontmoeting, BBQ en afsluitend samen zingen rondom het kampvuur. Op zondagochtend 18 
september zal er een preekbespreking zijn na de dienst. Reserveer deze momenten vast in uw 
agenda. Meer informatie over de invulling van het startweekend en andere activiteiten in dat 
weekend volgt! 

Geert Honcoop 
 
 
Kopij kerkbode 
Het volgende nummer – een uitgave voor 1 week – verschijnt op vrijdag 26 augustus en wordt 
verzorgd door broeder Ad Versteeg. De kopij graag uiterlijk zaterdag 20 augustus om 12.00 uur 
inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.  
 
 
  
Kinder- en tienerweek 
Kinderweek 
Beste gemeenteleden, de vakantie loopt alweer naar het einde, maar niet voordat er een 
Kinderweek is geweest. Alle kinderen uit de kerk, en zeker ook jullie vriendjes en 
vriendinnetjes uit de buurt zijn volgende week welkom om langs te komen bij de Kinderweek. 
Deze week hopen we te starten op maandagochtend met een ontbijtje. Dus kinderen, neem je 
broertje, zusje, buurjongetje en buurmeisje mee voor een lekker ontbijtje en daarna een 
gezellige knutsel op de Kinderweek. 
Kijk ook vooral nog even op de website, facebook of instagram voor leuke foto's en de laatste 
programma updates.   
Groetjes van de Kinderweekcommissie; Hendrike, Jannie, Laura, Paul en Saskia. 
 
 
Tienerweek 
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 
 
 
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 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.  
 
 
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 12 augustus 
15.30 uur  Weeksluiting de Lange Wei 
   de heer W. Smit 
18.30 – 20.00 uur Christelijke bibliotheek 
20.00 uur  Toerustingsavond Kinder/tienerweek 
 
Maandag 15 augustus 
19.00 – 21.00 uur Inleveravond rommelmarkt 
   Parallelweg 2 te Schelluinen 
 
Vrijdag 19 augustus 
15.30 uur  Weeksluiting de Lange Wei 
   de heer T.J. de Koning 
19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen 
 
Zaterdag 20 augustus 
09.00 – 12.00 uur Inlevermorgen rommelmarkt 
   Parallelweg 2 te Schelluinen 
 
Maandag 22 augustus 
19.00 – 21.00 uur Inleveravond rommelmarkt 
   Parallelweg 2 te Schelluinen 
 
Vrijdag 26 augustus 
15.30 uur  Weeksluiting de Lange Wei 
   ds. P. van de Voorde 
18.30 – 20.00 uur Christelijke bibliotheek 
19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen 
 
Zaterdag 27 augustus 



09.00 – 12.00 uur Inlevermorgen rommelmarkt 
   Parallelweg 2 te Schelluinen 
 
 


