
Helaas zijn niet alle berichten vandaag (vrijdag 3 april) correct of volledig geplaatst in het 

kerkblad. Hierbij treft u een correctie van de jarigen en de volledige weergave van de 

berichten vanuit de pastorie aan.  

 

Jarigen 75+ 

Bij de jarigen is het adres van mevr. C.P. Lock-de Bruin (jarig op maandag 6 april) helaas niet 

goed vermeld. Zij woont al enige tijd op Rembrandthof 71.  

 

 

Van zesde lijdenszondag… 

Afgelopen zondag zou het Heilig Avondmaal gevierd worden. Door de omstandigheden kon 

dat niet doorgaan. Woord, gebed en lofzang konden gelukkig wél doorgaan. We luisterden naar 

Jezus’ laatste wens. Zijn verlangen om dit Pascha met de discipelen te eten. Verlangen dat zijn 

uiteindelijke vervulling vindt bij de komst van het Koninkrijk van God. Onze pastoraal 

medewerker br. De Kruijf preekte ’s avonds over het Hogepriesterlijk gebed uit Johannes 17. 

 

 

Uit de gemeente  

Zondag hebben we onder andere gebeden voor Sabrine Rietveld en Johan Romijn die vanwege 

de Corona maatregelen nu niet naar huis kunnen komen, maar in de Buitenhof (Buitendams 

326, 3371BS, Hardinxveld-Giessendam) moeten blijven. Een kaartje zal gewaardeerd worden. 

Johan is op 3 april jarig…  

Veel ouderen hebben te maken met een stuk eenzaamheid. We kunnen die voor elkaar helaas 

niet echt wegnemen, al wordt er wel aan u gedacht, voor u gebeden, voor u getekend door de 

kinderen en zijn er de dagelijkse kerkradio uitzendingen. De Heere zij ons allen nabij. 

 

 

Overleden 

Op 27 maart stierf in de leeftijd van 86 jaar Henk van der Vlies. Hij woonde aan de Prinses 

Marijkestraat 65. Met het heengaan van zijn vrouw Elizabeth Schreuders in 2011 kwam er een 

blijvend verdriet in zijn leven. De rouwdienst heeft vanwege de omstandigheden in klein 

verband in besloten kring plaatsgevonden. Uw blijken van meeleven kunt u sturen naar fam. 

M. van Tilborg-van der Vlies, Rivierdijk 463, 3372BW Hardinxveld-Giessendam. In het 

kerkblad van vrijdag 10 april vindt u het volledige bericht.  

 

 

Doordeweeks 

Elke werkdag open ik of onze pastoraal medewerker tussen 15:00 en 16:00 uur de deuren van 

de kerk. U kunt voor een moment van stilte, bezinning, gesprek en gebed even binnenlopen. 

Uiteraard nemen we daarbij de voorschriften vanwege het Corona virus in acht. Maak er 

gebruik van. Verder hoop ik dat u en jullie niet schromen om contact op te nemen. Bezoeken 

aan huis doe ik nu alleen op afspraak.  

 

 

… naar D.V. zevende lijdenszondag… 

Komende zondag lezen we verder in het Lukasevangelie. Ik heb de tekstkeuze op dit moment 

nog niet gemaakt.  

 

 

  



Tenslotte 

Een hartelijke groet voor u en jullie allen in deze vreemde situatie. We missen elkaar. De kerk 

is zo vreemd leeg. We hopen op beter tijden! Ondertussen zijn we ook dankbaar voor alle 

technische hulpmiddelen die ons nu ten dienste staan. Hartelijke groet van ons allen uit de 

pastorie,  

J.C. Breugem v.d.m. 
 


