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Hoe discipelen ontstaan 
 
“Ga dan heen, onderwijs (of: maak tot discipelen) al de 
volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de 
Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u 
geboden heb, in acht te nemen.” (Mattheüs 28: 19) 
_______________________________________________ 
 
De vorige keer heb ik je de vraag gesteld of je je wilt 
verbinden aan de missie van de kerk: Iedereen tot een 
discipel van Jezus maken. De grote vraag is dan natuurlijk 
wel op welke manier dat je dat zou moeten doen. Het zou 
wel eens kunnen zijn dat dit minder ‘spannend’ is dan dat 
het lijkt. Zelf heb ik vroeger altijd gedacht dat je dan moest 
evangeliseren. En dat deed ik dan ook, vaak veel te 
krampachtig. Het moment dat Jezus tegen Zijn discipelen 
zegt dat ze heel de wereld tot discipelen moeten maken, is 
een moment waar Jezus meer zegt dan dat het lijkt. Het 
gebeurt vlak voor de Hemelvaart van Jezus, op een berg in 
Galilea. 
De discipelen zijn in opdracht van Jezus naar Galilea 
gegaan, naar de berg waar Jezus hen had ontboden. 
Tenminste, dat staat in onze vertaling. Het is opmerkelijk dat 
Jezus dit nergens heeft gezegd. Hij heeft gezegd, voor Zijn 
dood dat Hij hen voor zou gaan naar Galilea (Mt. 26: 32). 
Na Zijn opstanding zegt Hij dit ook nog een keer tegen de 
vrouwen (Mt. 28:10), maar over berg spreekt Hij nergens. 
Vlak na Zijn opstanding lezen we, dat Jezus de vrouwen de 
opdracht geeft dat Zijn broeders naar Galilea moeten 
komen. Dat is ongeveer net zo ruim gezegd als dat wij de 
opdracht zouden krijgen om naar Limburg te gaan om daar 
iemand te ontmoeten. Onze eerste vraag zou dan zijn: 
Limburg, maar welke plaats dan? Aan het eind van 
Mattheüs lijkt er iets meer duidelijk te worden over die 
plaats. 
 
Als je het Griekse woord voor ‘ontboden’ goed gaat 
bekijken, blijkt dat je dit beter kunt vertalen met 
‘verordeningen’ of ‘instellingen’. Het is dan dus de berg waar 
Jezus Zijn verordeningen had gegeven. Dan gaat het over 
de berg van de Bergrede. Daar had Jezus drie jaar eerder 
een begin gemaakt met Zijn onderwijs over Zijn Koninkrijk. 
Kennelijk was deze berg voor de discipelen een soort vaste 
plaats geworden om samen te komen. En als ze daar dan 
nu, vlak voor de Hemelvaart van Jezus aankomen, dan 
aanbidden ze Jezus, maar sommigen twijfelen. 
Die twijfel gaat niet over geloofstwijfel en al helemaal niet 
over de vraag of dat dit Jezus is die ze daar ontmoeten, want 

in de afgelopen veertig dagen vanaf Zijn opstanding hadden 
ze Hem al zo vaak gezien, dat daar echt geen twijfel over 
hoefde te zijn. De reactie van Jezus maakt duidelijk dat het 
eerder gaat over de twijfel of ze de opdracht van Jezus wel 
aankonden: Maak alle volken tot Mijn discipelen. Daarom 
zegt Jezus dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde. 
Met andere woorden, wees niet bang, als Ik er niet meer 
ben, heb Ik nog steeds alle macht. 
Maar kijk even mee terug, zodat je zult merken dat het 
helemaal niet zo spannend is als dat je denkt. Waar begon 
het ook alweer voor die elf mannen? Drie jaar geleden op 
dezelfde berg. Wie waren deze mannen toen? Het waren 
gewoon mannen die Jezus zo van de straat had geplukt. 
Geloof was er al helemaal niet bij. Waar wij denken dat 
discipelen eerst moeten geloven voordat we ze inzetten, zet 
Jezus ongelovige volgelingen in, die Hij drie jaar lang met 
Zich laat meelopen. Dat was echt niet normaal, want een 
discipel kwam in die tijd van een profetenschool af en ging 
zijn rabbi volgen, maar deze mannen waren afgevallen voor 
een profetenschool en waren ongeletterd. 
 
Drie jaar lang nam Jezus hen bij Zich om zo van discipelen, 
apostelen te maken. Nergens heeft Jezus gezegd dat 
iemand die Hem gaat volgen, gelijk alles moet kunnen en 
zelfs hier op deze berg zegt Jezus niet: ‘Kom op, nu gaan 
jullie allemaal preken of evangeliseren’. Jezus neemt hen 
mee naar de berg waar Hij het leven van het Koninkrijk 
uitlegde en waarna Hij hen gewoon liet ervaren wat dat was 
om met Hem te ontdekken. 
 
Als dit nu eens het principe van de kerk wordt met een 
missie. Niet dat we zo snel mogelijk allemaal mensen 
zouden moeten bekeren, maar dat we mensen mee op laten 
lopen en je hen mag leren hoe jij wandelt met Jezus, hoe jij 
je relatie met Hem onderhoudt en dat je op die manier 
iemand mag leren groeien in discipelschap. Dat zou wat zijn 
als iedereen drie jaar de kans krijgt om met een 
doorgegroeide discipel mag meelopen en niet afhankelijk is 
van een enkel moment? Als ik die vraag over jouw 
beschikbaarheid mag toespitsen: Zou jij iemand drie jaar 
met je willen laten meelopen? Of, als jij nog helemaal zover 
niet bent, zou jij dan drie jaar met iemand willen meelopen 
die al heel wat jaren onderweg is met Jezus? Zou daar de 
missie van de kerk mogen beginnen? 

Theo de Koning 
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Uur van gebed 
Zaterdag 21 mei komen we om 19.00 uur weer samen in de 
jeugdzaal van de Oude Kerk voor een uur van gebed. Dan 
dragen we o.a. onze zendingswerkers, met wie we als 
gemeente in het bijzonder zijn verbonden, op aan God. 
Maar ook onze zondagse kerkdiensten. Wat is het belangrijk 
om onze voorgangers op te dragen in ons gebed en te 
bidden om de krachtige werking van Gods Geest! 
Van harte welkom. 
 
Gebedsteam 
Zoals u wellicht weet, beschikt onze gemeente over een 
gebedsteam. Er komen op verschillende momenten in de 
week gemeenteleden bij elkaar om met elkaar te bidden 
voor actuele zaken, die spelen binnen onze gemeente. Ook 
is er een groep gemeenteleden, die in hun persoonlijk 
gebed concrete gebedspunten meeneemt en brengt voor 
Gods troon. Er is een brief samengesteld met informatie 
over wat het gebedsteam u / jou kan bieden en op welke 
manier u hierbij betrokken kunt raken of gebruik van kunt 
maken. Voor deze brief verwijzen wij u naar de website 
hghg.nl of naar de gemeente-app. Binnenkort zullen er ook 
gebedsbusjes geplaatst worden bij de in- en uitgangen van 
de Parel en van de Oude Kerk. Hierin kunt u gebedspunten 
deponeren, zodat er door het gebedsteam voor gebeden 
kan worden. Vanaf zondag 15 mei zal het gebedsteam in 
alle diensten in de Parel (van wijk 2 Noord) aanwezig en 
beschikbaar zijn. Mocht u nog vragen of opmerkingen 
hebben, dan kunt u deze mailen naar gebedsteam@hghg.nl 
 
Factuur abonnementsgeld 
Bij de volgende kerkbode ontvangen de lezers in 
Giessendam / Neder-Hardinxveld een factuur voor de 
betaling van het abonnementsgeld over kalenderjaar 2022. 
Deze factuur wordt met de kerkbode van 20 mei bezorgd. 
Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan 
Fam. Tromp, Kemphaan 5, tel. 63 11 99 of 
abonnementen@hghg.nl 
 
Bezinningsbijeenkomst 
Zondag 22 mei hopen we opnieuw het Heilig Avondmaal te 
vieren. De bezinningsavond wordt, in de week van 
voorbereiding, gehouden op donderdag 19 mei in de 
Nieuwe Kerk. U en jij bent van harte uitgenodigd om met 
elkaar stil te staan wat wij in Christus mogen delen. De 
avond begint om 20.00 tot ca. 21.00 uur (De kerk is open 
vanaf 19.30 uur). De bezinning wordt ook uitgezonden via 
kanaal 2. 
 

Examen 2022 
Deze week zijn er verschillende jongeren uit de gemeente 
begonnen met hun examens. Een spannende en bijzondere 
tijd. Van de volgende jongeren is bij ons bekend dat ze 
examen doen. We wensen hen op deze plek veel succes. 
Willen jullie met deze jongeren meeleven, ze bemoedigen 
en voor hen bidden? 
Zijn er nog jongeren die wel examen doen, maar niet in deze 
lijst staan? Geef het dan alsnog door. Doorgeven kan aan: 
Corstiaan: jeugdouderling.oost@hghg.nl/ 06 14 37 57 84 
Floris: jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06 40 43 65 70 
Herman: jeugdouderling.zuid@hghg.nl / 06 27 22 82 51 

De jeugdambtsdragers 
 
Open doors 

 
 
Rommelmarkt  
Wij heten jullie van harte welkom morgen op de 
‘Rommelmarkt’ bij De Parel. Er is genoeg te doen voor klein 
en groot! Het opbod / de (talenten)veiling zal beginnen om 
11.30 uur in zaal D. 
De opbrengst dit jaar gaat voor 40% naar Stichting Hart en 
Handen voor Oekraïne, de overige 60% gaat naar de Parel 
 voor de aanschaf van nieuwe stoelen. Tot dan! 

WegWijzer (Oog voor elkaar) 
tel. 0184-61 72 50 / 06 48 32 63 32 

Wegwijzer@hghg.nl 
 

CENTRALE BERICHTEN 
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Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408 
 
Diaconale collecte zondag 15 mei 2022 
Deze zondagmorgen wil de diaconie een project van Kerk 
in Actie onder uw aandacht brengen. 
Afghanistan staat aan de rand van een humanitaire ramp. 
Hongersnood dreigt. Kerk in Actie biedt noodhulp aan 
kwetsbare gezinnen. In vier vragen en antwoorden vertellen 
we meer over deze noodhulp. 
Afghanistan kampt al decennialang met conflicten en grote 
problemen als armoede en geweld. Miljoenen Afghanen zijn 
daardoor hun oorspronkelijke woonplaats ontvlucht en 
wonen al langere tijd in barre omstandigheden als 
ontheemden elders in het land. Veelal in tenten of 
zelfgemaakte tijdelijke onderkomens. De armoede onder 
hen is groot: kinderen bedelen op straat en vrouwen 
verkopen hun kleren om dekens of medicijnen te kunnen 
kopen. Afgelopen zomer namen de Taliban de macht over, 
waarna een periode aanbrak van grote angst en 
onzekerheid, de economie instortte en voedselprijzen 
stegen. Doordat het land daarnaast kampt met de ernstigste 
droogte in 27 jaar, staat het aan de rand van een 
hongersnood. 
Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie 
2.000 mensen met voedselpakketten, met extra bijvoeding 
voor kwetsbare kinderen en extra voeding voor vrouwen die 
borstvoeding geven. Ook worden er hygiënepakketten met 
onder meer zeep, luiers en maandverband uitgedeeld. 
Daarnaast worden er ook nog eens 1200 (jonge) vrouwen 
en meisjes met psychosociale hulp ondersteund. 
Er wordt veel voedselhulp geboden, omdat deze 
levensreddende hulp zeer dringend nodig is. Moeders 
kunnen hun kinderen niet meer voeden. Vaak kunnen zij 
maar één maaltijd per dag geven, gemaakt met een restje 
rijst, of van wat meel dat ze voor veel geld hebben moeten 
kopen. Daarnaast ondersteunen we (jonge) vrouwen en 
meisjes. Zij zijn, zeker onder het Taliban-regime, bijzonder 
kwetsbaar. Ze ondervinden veel tegenwerking. Zo mogen 
meisjes niet langer naar school. Daarom besteden we in de 
hulp extra aandacht aan deze groep. We brengen hen met 

elkaar in contact, maken onderwerpen waar zij tegen 
aanlopen bespreekbaar, bieden praktische training en 
ondersteuning in de zorg voor inkomen en voor hun 
gezinnen en begeleiden hen om minder kwetsbaar te zijn 
voor misbruik en geweld. 
Kerk in Actie biedt deze hulp samen met lokale partners, die 
al jarenlang in deze provincie werkzaam zijn, de situatie 
goed kennen en hun werk kunnen doen dankzij goede 
contacten met bijvoorbeeld lokale leiders. Deze organisaties 
brengen, onder meer in samenwerking met deze leiders, in 
kaart wat de meest kwetsbare gezinnen zijn, zodat de hulp 
daar terecht komt waar deze het hardst nodig is. Zo komt de 
voedselhulp vooral terecht bij alleenstaande vrouwen met 
kinderen, en bij gezinnen zonder inkomen of zonder land om 
zelf voedsel te kunnen verbouwen. Doordat deze lokale 
organisaties de situatie ter plaatse goed kennen, weten zij 
het beste hulp te kunnen bieden. Zo gaan zij langs de 
deuren om vrouwen te bereiken, omdat veel vrouwen op dit 
moment bang zijn om zich veel buitenshuis te begeven. 
Onze partners leggen contacten en verkennen samen met 
de vrouwen op welke manieren zij ondersteund kunnen 
worden. 
Mogen wij in deze nood ook op uw hulp en gebed rekenen? 
 
Jaarrekening Diaconie 2021 
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij 
u hierbij inzicht in de beknopte jaarrekening 2021 van de 
Diaconie. 
Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige 
jaarrekening ter inzage bij de administrateur, Laura van 
Houwelingen, telefoonnummer 06 22 40 23 82. Inzage in de 
jaarrekening is mogelijk, na het maken van een telefonische 
afspraak, in de periode van 23 mei t/m 27 mei 2022. 
Het college dankt u, maar bovenal de Heere, voor alle gaven 
die wij als Diaconie in 2021 mochten ontvangen. 
Het stelde ons als gemeente opnieuw in de gelegenheid in 
diaconale zin blijk te geven van onze roeping in deze wereld. 

College van diakenen 
 

Beknopte jaarrekening diaconie 2021 
Balans per 31 december 2021 (x € 1.000,-) 
Activa 

31-12 
2021 

31-12 
2020  Passiva 

 31-12 
2021 

31-12 
2020 

Onroerende zaken 230  232    Vermogen    264  298  

Verstrekte leningen 
            

60     

Bestem-
mings 
fondsen 

  

1.014  1.079  

Beleggingen 859  692    

Kort- 
lopende 
schulden 

  

74  
            

44  
Kortlopende 
vorderingen 

            
22  

          
16      

  
    

Geldmiddelen 181  406            

Totaal activa 1352  1.421    
Totaal 
passiva  1.352  1.421  

                 

Staat van baten 
en lasten (x € 
1.000,-)         

  

    
                 

   

Begro-
ting 
2021 

Jaarrek. 
2021 

Jaarrek
. 

2021   
Opbrengsten en 
Baten         

  
    

Opbrengsten 
onroerende zaken     7  5  

7  
    

Opbrengsten uit 
rente, dividenden 
en beleggingen     -  3  

 
81  

    
Opbrengsten uit 
fondsen     30  29  

 
41      

Opbrengsten 
levend geld     35  39  

 
    

Door te zenden 
collecten en giften     67  79  

77  
    

Totaal baten     139  155  248     
         

DIACONIE 
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Uitgaven en 
kosten         

  
    

Kosten overige 
eigendommen en 
inventarissen     

                 
4  1  

 
                 

1      
Verplichtingen en 
bijdragen aan 
andere organen     

                 
5  6  

 

6      
Kosten beheer, 
administratie en 
archief     

                 
5  

                 
5  

 
                 

5      
Rentelasten en 
bankkosten     1  2  

 
2      

Diaconaal werk 
plaatselijk     19  17  

 
10      

Diaconaal werk 
landelijk     30  50  122     
Diaconaal werk 
wereldwijd     155  192  220      
Afdrachten door te 
zenden collecten     67  82  

 
74      

Totaal lasten     286  355  440      
                 
Saldo resultaat     -147  -200  -192     
           

      

Incidentele baten en 
lasten     -    101  

 
441     

Mutaties 
bestemmingsreserve
s en -fondsen     

             
119  65  

 

31      
           

      

Resultaat ten 
laste van de 
reserves     

              
-28  -34  250     

 
 

 
Collecteren in de Eredienst 
In een eerder bericht hebben de kerkrentmeesters en 
diakenen aangegeven op termijn weer te willen overgaan 
naar het fysiek collecteren in de erediensten. 
In de afgelopen periode is er weer overleg geweest en is er 
besloten weer te gaan collecteren per ingang van zondag 
29 mei zoals we voor corona gewend waren. 
Om dit weer mogelijk te maken zal er vanaf vrijdag 13 mei 
weer wekelijks op vrijdagavond van 19.00- 20.00 uur 
verkoop van collectebonnen zijn in het kerkelijk bureau. Ook 
op maandag morgen is er van 10.00-12.00 uur verkoop van 
collectebonnen. 
Gezien de kosten die het storten van contant geld bij de 
bank met zich meebrengt willen de kerkrentmeesters en 
diakenen de gemeente vragen zoveel mogelijk gebruik te 
maken van de collectebonnen. De mogelijkheid tot het 
geven aan een collecte via de HGHG-app blijft gewoon 
bestaan, gemeenteleden die thuis de kerkdienst volgen 
kunnen dus gewoon via de app bijdragen aan de collecte. 
Mocht u echt moeite hebben met het aannemen en 
doorgeven van de collectezak, dan kunt u contact opnemen 
met de kerkrentmeesters of diakenen. Met elkaar kunnen 
we dan naar een goede oplossing zoeken 

Kerkrentmeesters en diakenen 
 

 
Bankrekeningnr. NL43 RABO 0373 7196 20 
 
Zending nú! Meedoen en / of meedenken? 
We nodigen alle gemeenteleden van harte uit om mee te 
denken over de betekenis van zending voor onze gemeente 
in deze tijd. We doen dat onder leiding van ds. Jaap 
Haasnoot die met zijn gezin vele jaren in Oost-Afrika 
woonde en o.a. naar Ethiopië, Zuid-Soedan en Oeganda 
werd uitgezonden. Ds. Haasnoot hoopt ook voor te gaan in 
de avonddienst van zondag 22 mei in De Parel. 
 
Doe mee en beantwoord vijf vragen 

Uitgangspunt voor het gesprek is een (digitale) korte 
vragenlijst die van tevoren door zoveel mogelijk 
gemeenteleden is ingevuld. Het invullen kost slechts een 
paar minuten. Input is ook waardevol als je verder niet aan 
het gesprek kunt deelnemen. Met de volgende link kom je 
op de vragenlijst: https://forms.gle/T9Heuy4TK3XNu6s4A 
Deze link is speciaal door de GZB voor onze gemeente 
aangemaakt en is ook via de gemeente app en op 
hghg/zendingscommissie te vinden. Doe jij ook mee? 
 
Ontmoeting en toerusting  
We ontmoeten elkaar op 24 mei, 31 mei en 7 juni om 19.30 
uur in de Parel tot ongeveer 21.00 uur. 
Korte weergave van de opzet: 
Titel: Zending Nú – Hoe zijn wij betrokken bij Gods werk 
wereldwijd? 
Doelgroep: 
A. Alle gemeenteleden 
B. Leden van zendingscommissies & TFC’s 
C. Kerkenraden 
Doelstellingen: 
1. We leren meer over hoe de Bijbel spreekt over de 
zendingsopdracht van de lokale gemeente. 
2. We krijgen meer zicht op wat er speelt in de 
zendingsbeweging en in de kerk wereldwijd. 
3. We maken concreet hoe wij betrokken zijn bij Gods 
zending dichtbij en ver weg. 
Opzet:  
Avond 1: Zending is de sleutel tot het begrijpen van de Bijbel 
Avond 2: Wat doet God wereldwijd in onze tijd? 
Avond 3: Hoe zijn wij betrokken bij Gods zending? 
Drie avonden van 1,5 uur, diverse werkvormen, hand-
outs/infomapje beschikbaar 
Alle opgedane informatie geeft input voor missionair beleid 
in de gemeente. 
Aanmelden is gewenst en kan t/m 23 mei. 
Dat kan per email: zendingscommissie@hghg.nl, of 
telefonisch 0184-61 40 67. Graag tot ziens! Hartelijke groet, 

De zendingscommissie 
 

 
 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 

ZENDING 

 

JEUGDRUBRIEK 
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WIJKGEMEENTE 1 OOST 
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40 
predikant.oost@hghg.nl 
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03 
Scriba.oost@hghg.nl 
 
Censura Morum 
Komende zondag gaan wij de week in van voorbereiding op 
het Heilig Avondmaal. Wanneer er barrières zijn om het 
Heilig Avondmaal te vieren, dan kunt u aan het begin van 
de week contact opnemen met uw predikant of de scriba, J. 
Poortvliet. Ook wanneer er andere vragen of worstelingen 
zijn rondom het Heilig Avondmaal, schroom niet om contact 
op te nemen. 
 
Heilig Avondmaal 
Zondag 22 mei zal het Heilig Avondmaal gevierd worden. 
Het zal bijna weer zijn van als vanouds. Dat wil zeggen dat 
het Heilig Avondmaal alleen in de morgendienst gevierd zal 
worden. De extra bankenrij komt te vervallen. Wel worden 
brood en wijn door de predikant en de diakenen aangereikt. 
Ook zal er per vak genodigd worden. Zoals we dat de laatste 
tijd gewend zijn, zal ook nu een ouderling naast de predikant 
zitten. Mocht er iets misgaan dan heeft de predikant op deze 
manier een direct aanspreekpunt. 
Laten we met vreugde toeleven naar de Avondmaalszondag 
en bidden dat alles in goede orde mag verlopen en dat de 
diensten tot eer en glorie van God zullen zijn. 
 
Koffiedrinken 
Na de morgendienst van komende zondag hopen we als 
wijk elkaar weer te ontmoeten in De Parel. Omdat 
wijkgemeente 3 Zuid ook met elkaar gaat koffiedrinken in de 
Parel is onderling even afgestemd wie waar gaat zitten. 
Wijkgemeente 3 Zuid zit na de kerkdienst in zaal A, B en C. 
De grote zaal D wordt na de kerkdienst omgezet naar de 
‘koffiedrink-stand’ zodat wij in zaal D met elkaar koffie 
kunnen drinken. Rond de klok van 12 uur sluiten we af! 
 
Examens 
We leven mee met de jongeren die examen doen. Veel 
succes gewenst! Weet je bij het maken van je examen maar 
afhankelijk van God. Hij geeft wijsheid en inzicht! 
Het was mooi om zondagavond met jullie samen te zijn en 
Spreuken 3 te lezen. We stonden stil bij vers 6: “Ken Hem 
in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken”. Dat woord 
mag je met je meedragen nu en in de toekomst! 
 
Gift 
Br. G. Boer ontving €10,- voor hulp aan Oekraïne. Dank 
voor deze gift! 
 
Gelezen 
De beste voorbereiding is om binnen in het hart van Jezus 
te zien. Als u verstaat wat Hij, Die op de troon zit, voor u 
begeert, hoe Hij naar u verlangt, wat Hij voor u bedacht 
heeft, dan zal dit, meer dan wat anders ook, uw begeerten 
en verlangens opwekken en u de rechte voorbereiding 
schenken. 

Andrew Murray (1828-1917) 
 
Tenslotte 
Ook namens Cora wil ik u en jou heel hartelijk danken voor 
het vele meeleven dat wij ontvangen rondom het 
beroepingswerk. Het raakt ons dat jongere en oudere 
gemeenteleden laten weten voor ons te bidden. We ervaren 
daarin de hartelijke verbondenheid die de afgelopen jaren is 
gegroeid, niet in het minst door de prediking van het Woord.  
Inmiddels zijn de beroepen van wijkgemeente Morgenster 
van de Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee en de 
Hervormde Gemeente Ederveen ingegaan. Komende 
zondagmorgen zal ik in Ederveen voorgaan en 
zondagavond in de Oude Kerk te Katwijk. Sommigen zullen 
die kerk kennen als de witte kerk aan de boulevard. Dat 
betekent dat ik niet zal voorgaan in de dienst van 
voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Het is fijn dat ds. W. 
Arkeraats deze dienst wil leiden. Het was mijn voornemen 
om verder te gaan met de serie over Hooglied en rond het 
Heilig Avondmaal uit dit bijzondere Bijbelboek te preken. We 
hebben de eerste twee hoofdstukken gehad. Heel mooi dat 
ds. W. Arkeraats de draad op wil pakken bij hoofdstuk 3. De 
kerntekst is zondagmorgen vers 2. We horen daar de bruid 
zeggen: “Ik dacht: Laat ik toch opstaan en in de stad 
rondtrekken door de straten en over de pleinen, Hem 
zoeken, Die ik innig liefheb”. In de avonddienst gaat ds. D. 
Jongeneel uit Katwijk aan Zee voor u voor. Afkomstig uit 
Oud-Alblas, zal Hardinxveld-Giessendam geen vreemde 
omgeving voor hem zijn. Een gezegende zondag 
toegewenst! 
Met een hartelijke groet, 

ds. W.J. Westland 
 
WIJKGEMEENTE 2 NOORD 
Ds. M. Dubbelman, 65 33 10 predikant.noord@hghg.nl 
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, 
kerkelijkwerker@hghg.nl;  
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, 
scriba.noord@hghg.nl 
 
Bediening Heilige Doop 
De volgende doopdienst zal gehouden worden in de 
morgendienst van zondag 26 juni in de Oude Kerk, aanvang 
9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor. 
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot 
uiterlijk zaterdag 11 juni aanmelden bij ds. M. Dubbelman. 
Zijn gegevens staan boven de wijkberichten. 
 
Belijdenisdienst 
A.s. zondag hopen in de morgendienst in de Oude kerk vijf 
gemeenteleden belijdenis van hun geloof af te leggen.  
Als gemeente zijn we dankbaar met hun voornemen en 
wensen hen Gods zegen toe. 
 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
We wensen u een goede voorbereiding op het Heilig 
Avondmaal. In de morgendienst van zondag 22 mei a.s. 
nodigt de Heere ons liefdevol aan Zijn tafel. Als we op 
onszelf zien, zinkt de moed ons in de schoenen. Maar als 
we op Christus zien en naar Zijn nodiging luisteren, krijgen 
we vrijmoedigheid! 
 
 
 

WIJKBERICHTEN 
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Catechisatie 
Afgelopen woensdagavond 11 mei, is de laatste 
catechisatie-avond geweest voor klas 1 en 2 van Follow Me 
en de oudste groep van de Follow Me Next. De laatste 
avond voor klas 3 en 4 is op 18 mei. We hopen jullie volgend 
seizoen weer te ontmoeten. 
 
Beroep en aankomend beroep 
Maandag 2 mei jl. heeft ons gemeentelid Joren IJzerman 
een beroep vanuit de Protestantse Gemeente Rijnsburg 
ontvangen. Hij dient uiterlijk maandag 23 mei zijn beslissing 
aan deze gemeente kenbaar te maken. Een spannende 
periode is er voor hem aangebroken voor een mogelijke 
nieuwe fase in zijn leven. 
Ook voor Corine Zonnenberg komt er op korte termijn 
mogelijk een beroep aan. Zij heeft een functie als Pionier-
voorganger in Rotterdam Charlois aangenomen, waarbij 
ook de I.Z.B. betrokken is. De verwachting is dat Corine dan 
op korte termijn hiervoor een beroep ontvangt vanuit de 
synode van onze kerk. 
Zowel Joren als Corine zullen dan een lange periode in onze 
gemeente afsluiten, waarin zij beiden, ieder op hun eigen 
manier, hun talenten hebben ingezet voor onze gemeente, 
waarvoor we hen dankbaar zijn. Daarom willen we juist in 
deze periode ook biddend om hen heen staan. 
In verband met de bijzondere aard van het werk, dat Corine 
gaat doen, schrijft zij zelf hierover het volgende: 
Afgelopen februari mocht ik mijn master theologie 
(gemeentepredikant) afronden. Ondertussen had de 
pioniersplek Noorderlicht contact met mij opgenomen of ik 
aan de slag wilde als Pionier-voorganger in Rotterdam 
Charlois. Het Noorderlicht is een pioniersgemeente die zich 
richt op 20’er en 30’ers in Rotterdam. Ds. Niels de Jong is  
voorganger in de Prinsekerk in Rotterdam Noord en samen 
met de I.Z.B. zijn ze een nieuwe plek gestart in Charlois 
(Rotterdam Zuid) in de Oude kerk. De plek is in coronatijd 
gestart en heeft daarom geen makkelijke start gehad en is 
een kleine gemeenschap die iedere zondag bij elkaar komt.  
We hebben de afgelopen maanden diverse gesprekken 
gevoerd met de gemeente en het proces in gebed gebracht. 
We merkten dat God ons riep om deze kant op te gaan en 
daarom besloten daar aan de slag te gaan. Afgelopen 1 mei 
ben ik gestart en komende zomer hopen we als gezin te 
gaan verhuizen. Een spannende stap maar ook een stap 
waar we vol vertrouwen naar uit kijken. Tot die tijd zullen we 
als gezin wel alvast mee gaan leven met de gemeente daar 
en daarom wat minder aanwezig zijn hier in de gemeente. 
Ik zal werkzaam zijn vanuit de I.Z.B. en voor deze 
pioniersplek zijn we op zoek naar gemeenten die dit project 
willen ondersteunen. Vanuit de Zendingscommissie is het 
voornemen om dit project te gaan ondersteunen zodat we 
verbonden mogen blijven aan deze gemeente. We zoeken 
hier nog mensen voor die het leuk zouden vinden om deel 
te nemen in een thuisfrontcommissie. Neem voor meer 
informatie contact op met de Zendingscommissie of met ons 
via: corine@noorderlichtrotterdam.nl 
 

 
 
Examens 
Gisteren zijn landelijk de examens begonnen, die tot einde 
van deze maand zullen duren. Een spannende en 
intensieve periode, waarin leerlingen ook uit onze gemeente 
een studie succesvol hopen af te ronden. We willen in deze 
periode ook aan hen denken en hen sterkte en succes 
toewensen. 
 
Citaat 
Het is de meest uitnemende vrijheid wanneer iemand 
ophoudt van zichzelf te zijn om het eigendom van Christus 
te worden. 

Zacharias Ursinus (1534-1583) 
 

 
 
Bidden en danken 
-We bidden voor de leerlingen die bezig zijn met hun 
examens en die de hele maand nog zullen voortduren. 
-China heeft twee soorten kerken: de Drie-Zelfkerk 
(geregistreerde kerken die regels van de overheid moeten 
volgen) en huiskerken (ongeregistreerde kerken die als 
illegaal beschouwd worden). Bid dat Chinese kerken dicht 
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bij de Here God blijven, ondanks de beperkingen waar ze 
mee te maken hebben. (Gebedskalender Open Doors) 
-Door de oorlog in Oekraïne zijn er meer dan 300.000 
vluchtelingen in Tsjechië aangekomen. We zijn dankbaar 
dat in het hele land christenen samen met hun niet-gelovige 
landgenoten actief zijn in de opvang, huisvesting en zorg 
voor deze mensen. Laten we danken voor deze gastvrijheid 
en bidden om een einde aan de oorlog. (Gebedskalender 
GZB) 
 
Tenslotte 
De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende 
diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met 
elkaar verbonden via de techniek. 
 

 
 
WIJKGEMEENTE 3 ZUID 
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, 
predikant.zuid@hghg.nl 
Scriba: A. de Hek, Buitendams 305c, tel. 06-16 22 54 
33, scriba.zuid@hghg.nl 
 
Gift 
Ds. P. van de Voorde heeft een gift ontvangen voor de kerk 
van € 50,-. 
 
Staan aan einde van de eredienst 
Voor de corona-periode waren we gewend om aan het 
einde van de vroege morgendienst in de Oude Kerk, bij de 
psalm voor de zegen pas te gaan staan als de kinderen uit 
de B-oppas weer terug zijn bij hun ouders. Vanaf 15 mei 
willen we dit weer invoeren tijdens de morgendiensten in de 
Oude Kerk en ook in de Parel. Kinderen kunnen hun ouders 
makkelijker terugvinden en bereiken als iedereen nog zit. 
Als alle kinderen hun plekje hebben ingenomen zal de 
ouderling van dienst, als teken wanneer dit kan, als eerste 
gaan staan. 
 
Gelezen/gehoord 
Geloven betekent niet dat God zal doen wat jij wilt. Het is 
vertrouwen dat Hij doet wat goed is.  

Max Lucado (1955) 
 
Waarneming scribaat 
Tijdens de vakantie van de scriba van maandag 16 mei tot 
dinsdag 24 mei zal het scribaat worden waargenomen door 

ouderling L.J. van Gelder. Zijn telefoonnummer is: 06 18 98 
83 80 en zijn emailadres is: ouderling302@hghg.nl 
 
Tenslotte 
De afgelopen weken waren er veel herdenkingsdagen: 
Koningsdag, dodenherdenking en bevrijdingsdag. We 
kunnen het niet genoeg waarderen dat we nog in vrijheid 
mogen leven. Velen hebben tijdens de Tweede 
Wereldoorlog hun leven gegeven voor de vrijheid. We 
denken aan hen met respect, maar wij leven ook mee met 
degenen, die familie verloren hebben in de oorlog. 
Gebruiken wij de vrijheid ook om de Heere te zoeken, zodat 
wij de echte ‘innerlijke’ bevrijding mogen ervaren, waarvan 
de Schrift zegt: “Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u 
werkelijk vrij zijn” (Johannes 8: 36). 
De schoolvakanties zijn weer voorbij en onze jongeren 
mogen weer naar school. Wij willen hen sterkte toewensen 
bij hun werk op school en denken vooral aan degenen, die 
vanaf 12 mei zullen deelnemen aan de landelijke examens. 
Doe je uiterste best en verwacht het daarbij van de HEERE 
alleen. ‘Welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van U 
verwacht!’ (Psalm 84: 3 berijmd). De kerkenraad wenst u en 
jou de komende zondag gezegende diensten. 
 
Vanuit de pastorie 
Mentoren 
Tijdens het afgelopen seizoen heeft een groep 
gemeenteleden zich weer ingezet als mentor. Iedere 
belijdeniscatechisant krijgt een mentor toegewezen. Door 
het seizoen gaan ze over verschillende thema’s in gesprek. 
Belijdeniscatechisanten (en mentoren) ervaren deze 
contacten en gesprekken als waardevol en verrijkend. 
Graag willen we de mentoren weer hartelijk bedanken voor 
hun inzet en gebeden! 
 
Zondag 
Aanstaande zondag staat in de ochtenddienst Romeinen15: 
7 centraal, maar het is goed om vooraf Romeinen 14 te 
lezen. Voor degenen die de (huis)bijbelstudiekring volgen is 
het mooi om hoofdstuk 8 van het boekje ernaast te lezen. 
Deze oproep tot aanvaarding van elkaar en eensgezindheid 
krijgt in het licht van de voorbereiding op het Heilig 
Avondmaal een bijzondere betekenis. Na de dienst is er 
gelegenheid tot koffiedrinken. Iedereen hartelijk welkom. In 
de avonddienst wil ik belangrijke bouwstenen voor het 
huwelijksleven be(s)preken. De kern daarvan is toepasbaar 
op al onze relaties. Hartelijke groet, 

ds. P. van de Voorde 
 

 
 = De Parel, kb = kerkelijk bureau 

 
Zaterdag 14 mei 
09.00-15.00 uur Rommelmarkt 
14.00-15.30 uur openstelling chr. Volksbibliotheek  
 
Zondag 15 mei 
Na de morgendienst Wijk Oost Ontmoeting -   
14.15 uur Zondagsschool -  
 
Maandag 16 mei 
10.00-12.00 uur  verkoop collectebonnen - kb 

ACTIVITEITENAGENDA 
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18.30-19.15 uur weekopening Tiendwaert, ds. E. van 
Rooijen 

 
Dinsdag 17 mei 
19.15 uur Emmaüswandeling verzamelen OK 
20.00-21.00 uur Connexion -   
 
Woensdag 18 mei 
09.30-11.00 uur Woensdagmorgenbijbelkring -  
 
Donderdag 19 mei 
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. J. Huisman 
20.00 uur Bezinning Heilig Avondmaal - NK 
 
Vrijdag 20 mei 
18.30-19.15 uur weekopening Tiendwaert 
20.00-22.30 uur Broodhuis -  
_______________________________________________ 
 
 
 

 
Toer voor het Goede doel 
Op 11 juni organiseert de IZB voor de 10e 
keer de Toer voor het Goede Doel. Een 
fiets-sponsortocht ten bate van 
missionaire doelen. Deze keer start de 
tocht in Giessenburg. Voor e-bikes en gewone fietsen leidt 
de tocht naar het Badhuis in Zwijndrecht. Wielrenners 
kunnen kiezen uit een tocht van 110 en 150 km die hen 
beiden brengen bij Crux in Rosmalen. Meer info over de 
tocht en de doelen is te vinden op 
www.toervoorhetgoededoel.nl 
Daar kan ook worden ingeschreven en kunnen deelnemers 
gesponsord worden. 
 
HGJB zoekt reisleiders 
Deze zomer hopen weer honderden kinderen, tieners en 
jongeren op HGJB-vakantie te gaan. Helaas zijn er voor 
heel veel kampen nog niet genoeg reisleiders gevonden. De 
HGJB is nog op zoek naar zo’n 50 reisleiders voor 
voornamelijk de kinder- en tienerkampen. 
Geen reisleiding = geen vakantie. Dat zou heel jammer zijn 
voor al deze kinderen, tieners en jongeren. Lijkt het u / jou 
leuk om samen met 3 of 4 anderen deze kinderen, tieners 
en jongeren een leuke tijd te bezorgen? HGJB.nl/reisleiding 
_______________________________________________ 
 

BOVEN-HARDINXVELD 
www.hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl 

 
Predikant: ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 
61 30 79, jcbreugem@solcon.nl 
Scriba: oud. J. van den Bout, Rembrandtstraat 50, 
3372 XN Hardinxveld-Giessendam, tel. 0184–61 16 50, 
scribahervgembovenhardinxveld@gmail.com, 
www.hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl 
 

 
 
Vervoer naar de kerk 
Zondag 15 mei: Addie van den Bout 0184-61 81 37 
Zondag 22 mei: Jaap Koppelaar 06 57 74 44 80 
 

Heilige Doop 
Afgelopen zondag werd de Heilige Doop bediend aan twee 
kleine kinderen van de gemeente. Bij de doopvont kregen 
zij de volgende dooptekst mee: 
Anne Emanuela Arda van den Bout: “Geloof in de Heere 
Jezus Christus en u zult zalig worden” (Handelingen 16: 13). 
Cornelia Sara Leeuwestein: “Want al zouden bergen wijken 
en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet 
wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt 
de HEERE, uw Ontfermer” (Jesaja 54: 10). 
 
Kerkenraad 
De broeders van de kerkenraad vergaderen op donderdag 
19 mei. In het gebed dat gebeden wordt bij de bevestiging 
van ambtsdragers wordt gebeden om gaven die nodig zijn 
in de bediening: wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen 
en liefdadigheid. Wilt u ons ook nu met uw gebeden 
omringen? 
 
Van hogerhand 
Ook op deze plaats een hartelijke felicitatie aan Peter van 
Wijngaarden uit onze buurgemeente. Op 26 april werd hij 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 
allerlei vrijwillige functies is hij een verbindende schakel in 
kerk en samenleving. Hier noem ik uit een lange opsomming 
in het bijzonder de inzet van Peter bij de redactie / correctie 
van het kerkblad en de manier waarop hij onze 
zondagsschoolverlaters een aantal keren een rondleiding 
gaf in de Dijksynagoge te Sliedrecht. 
We zijn met Peter dankbaar dat God tot vandaag kracht 
geeft om het goede te doen onder de mensen en wensen 
hem voor de toekomst samen met zijn vrouw Gods nabijheid 
toe. 
 
Tenslotte 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie 
allen. Een gezegende zondag toegewenst. Bidt u mee dat 
het Woord van God krachtig in ons midden werken zal?! In 
de morgendienst gaat proponent Aart Jongejan voor. Hij 
schrijft er hieronder alvast wat over. 
In deze kerkbode vinden u en jullie ook allerlei 
aankondigingen van activiteiten voor jong en oud in de 
week. Een bijzonder voorrecht dat ons gegeven wordt. 
We zijn deze week ingegaan met woorden van Paulus aan 
de gemeente in Filippi: “Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een 
goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van 
Jezus Christus” (Filippenzen 1: 6). 

Jaap Ritmeester 
 
Zondagochtend 15 mei 
Toen ik belijdenis deed zeiden verschillende 
gemeenteleden tegen me: ‘welkom in de strijd.’ In het leven 
van een christen is het niet altijd makkelijk, wilden ze 
duidelijk maken. Dat gold zeker voor de christelijke 
gemeente uit Handelingen 12. Jakobus gedood, Petrus 
gevangen. Hoe hield de christelijke gemeente stand? De 
Bijbel reikt twee ‘wapens’ aan om staande te blijven als 
christen en gemeente. En trouwens, in Handelingen 12 
wordt strijd gevoerd tegen Gods gemeente, maar wie goed 
leest weet van tevoren wat de uitkomst zal zijn. Zondag 
horen we er in de preek meer over vanuit Handelingen 12: 
3-5. 
Schriftlezingen: Exodus 12: 11-17, Handelingen 12: 1-25 

Aart Jongejan 

ALGEMENE BERICHTEN 

 

VANUIT DE KERKENRAAD 
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Kopij kerkbode 
Het volgende nummer – een uitgave voor twee weken – 
verschijnt op vrijdag 20 mei. De kopij graag uiterlijk zaterdag 
14 mei om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het 
gebruikelijke mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl 
 
 

 
 
Van zondag… 
Zondagmorgen ontvingen twee jonge kinderen van de 
gemeente het teken en zegel van Gods genadeverbond. Als 
gemeente mogen we Gods trouw daarin zien. Trouw die ook 
in het Woord (Markus 16: 14-18) schitterde. De opgestane 
Jezus verschijnt aan de discipelen. Persoon voor persoon 
kunnen ze het maar niet geloven. Maar waar Jezus 
geopenbaard wordt, kunnen ze niet langer niet-geloven. Ze 
worden zelfs met een grootse opdracht en een machtige 
belofte de wereld in gezonden. 
 
Moederdag 
Afgelopen zondag was het moederdag. Moeders DOEN niet 
alleen ontzettend veel voor hun gezin, maar ZIJN vooral ook 
veel. Het moederschap ligt niet in het vele wat je 24/7 doet, 
maar in de onvoorwaardelijke liefde en zorg voor de 
kinderen die de Heere gegeven heeft. We danken de 
Hemelse Vader voor de moeder die we mochten ontvangen 
die hopelijk ook iets van de moederlijke trouw van Hem 
weerspiegelde. “Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, 
zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al 
zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten. Zie, Ik heb 
u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds 
vóór Mij.” (Jesaja 49: 15-17). De Heere zegene alle 
moeders! Niet iedere vrouw wordt moeder. Dat kán ook 
verdrietig zijn en pijn doen, zeker ook als je om je heen 
leeftijdsgenoten wel dit voorrecht ziet ontvangen. Met dit 
verdriet mogen we naar de Heere toe, zoals we zondag ook 
hebben gedaan. 
 
Examens 
Voor veel jongeren is dit de periode van de 
(praktijk)examens. Deels hebben deze al plaatsgevonden, 
de theoretische examens beginnen deze week. Naast je 
verantwoording nemen van voorbereiden en leren, komt het 
ook aan op vertrouwen en overgave aan God. Bid en werk. 
In dat licht wensen we jullie veel succes bij de examens en 
hopen we op een positief resultaat! 
 
… naar zondag 
Zondagmorgen gaat onze predikant in opleiding in het kader 
van zijn stage ons voor in de morgendienst. Na de dienst zal 
er een (korte) preekbespreking in Kerkcentrum ‘De 
Boomgaard’ zijn, waarbij we in groepjes aan de hand van 
een aantal luistervragen over de preek kunnen 
doorspreken. We wensen br. Jongejan de leiding van Gods 
Geest voor een gezegende voorbereiding op deze 
eredienst. 
 
Tenslotte 
Zondagavond kregen we kort na de avonddienst te horen 
dat een van onze broers op tragische wijze in de leeftijd van 
51 jaar is gestorven. Hij was al heel, heel lang erg ziek naar 
hart, geest en lichaam. Onvoorstelbaar (nieuw) verdriet voor 

onze schoonzus, hun drie kinderen en onze 
(schoon)moeder die haar zoon verloor. We proberen het bij 
de Heere God te brengen met Psalm 10: 14: “Ú ziet het wél, 
want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men 
het in Uw hand geeft; op Ú verlaat de arme zich, U bent 
geweest een Helper van de wees.” Namens ons allen een 
hartelijke groet,  

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

 
 
Scharlaken Koord 
Zondag 15 mei is de eerste collecte bestemd voor 
Scharlaken Koord. Deze organisatie biedt al ruim 30 jaar 
professionele en betrokken hulp op het gebied van 
prostitutie en seksualiteit. Door fysiek en digitaal veldwerk 
wordt er contact gelegd met prostituees, zodat er hulp kan 
worden geboden. Ook preventie heeft veel aandacht. In 
onze tijd is het heel hard nodig jongeren een beeld van seks 
mee te geven dat hen beschermt en weerbaar maakt. Er 
wordt met behulp van o.a. lessen en presentaties gewezen 
op de zin en onzin over seksualiteit, het gevaar van 
loverboys en grenzen stellen aan liefde. 
Van harte aanbevolen. 

De diakenen 
 

 
 
Overzicht 1e kwartaal 2022 
Hierbij bieden we u een overzicht van de financiële cijfers 
voor het 1e kwartaal van 2022. 

Opbrengsten 
levend geld 

begro-
ting 2022 

Herre- 
kend t/m 
Q1 2022 

Ontvan-
gen t/m 
Q1 2022 

Saldo 
t/m Q1 

2022 
Collecten   55.000 13.750 15.115 1.365 
Giften / 
legaten  1.500 375 275 - 100 
Kerktelefoon  2.500 625 548 - 77 
Kerkblad  7.500 1.875 35 - 1.840 
Solidariteits-
kas  2.500 625 10 - 615 
Subtotaal  69.000 17.250 15.983 - 1.267 
      

Vrijwillige 
bijdragen  
toegezegd 
63.000 83.500  38.406  
      

Totaal  152.500  54.389  
Wij zijn dankbaar voor de bijdragen die we tot nu van u 
mochten ontvangen. 

De kerkrentmeesters 
 

 
 
BBQ jeugdwerkers 
Volgende week vrijdagavond 20 mei is het zover, de BBQ  
met en voor alle jeugdwerkers van de gemeente. We zien 
er naar uit om jullie dan te ontmoeten! 
 
Jongerenavond voor de zomervakantie  
De jongerenavond voor alle jongeren vanaf 12 jaar en ouder 
zal gehouden worden op vrijdagavond 24 juni. Het is een 

VANUIT DE PASTORIE 
 

 

VANUIT DE DIACONIE 

 

VANUIT COLLEGE KERKRENTMEESTERS 
 

 

VANUIT HET JEUGDWERK 
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avondvullend programma op het water. Verder informatie 
over de invulling van de avond volgt binnenkort.  
 
Preünie tienerweek 
Beste tieners, 
Vrijdag 13 mei hopen we de jaarlijkse preünie weer te 
organiseren! Komen jullie ook? We verzamelen om 18.00 
uur bij De Boomgaard en gaan dan op de fiets richting een 
buitenlocatie. We zullen buiten een frietje eten met elkaar 
en daarna hebben we een leuke activiteit voor jullie bedacht. 
Wij hebben er al ontzettend veel zin in en we hopen jullie 
ook! 
Dus zit je in de 1e, 2e of 3e klas, geef je dan op bij Janneke: 
06 49 97 68 80. 
Neem gerust een vriend of vriendin mee! 

Groetjes Robbin, Dik, Matthias,  
Janneke, Elise, en Renske 

 
JV op bivak 
Ter afsluiting van een supergezellig JV seizoen gaan we 
van donderdagmiddag 26 mei tot en met zaterdagmiddag 
28 mei op bivak naar het prachtige Loon op Zand. Samen 
mountainbiken in de bossen, barbecueën, spellen spelen, 
praten over het geloof en uiteraard rond het kampvuur 
zitten. Wij kijken er echt naar uit! 

De JV 
 
HGJB vakanties 
Onder de algemene berichten in dit kerkblad staat een 
oproep van de HGJB om reisleiders voor de komende 
zomerperiode. Een deelnemer en reisleider uit onze 
gemeente delen hieronder hun ervaringen. 
Dit jaar hoop ik voor de 7e keer op HGJB-vakantie te gaan. 
Ieder jaar zie ik weer uit naar de volgende vakantie. Nieuwe 
leeftijdsgenoten en enthousiaste reisleiding leren kennen, 
goede groepsgesprekken hebben, leuke activiteiten met 
elkaar doen en natuurlijk genieten van de vakantie. De 
reisleiding staat altijd voor je klaar met leuke activiteiten en 
veel gezelligheid, maar natuurlijk ook iedere dag een korte 
Bijbelstudie die je samen in kleine groepjes doet. 

Nienke de Groot 
 
Daar stond ik dan, veel te vroeg en met wat gezonde 
spanning, te wachten op de bus en de deelnemers. Hoe zal 
het gaan? Kan ik lachen met de deelnemers? Gaat ons 
programma zoals wij dit hebben bedacht? Ik heb nu al zin in 
het stadsspel van woensdag. Zullen ze openstaan voor een 
goed gesprek over geloven? Sluit de Bijbelstudie aan bij de 
tieners? Ik hoop echt dat ik in mijn stille tijdgroepje ze iets 
mee kan geven over de Bijbel en Gods liefde. Ik heb mijn 
gitaar meegenomen dus dat komt goed. Ik heb zin in het 
mountainbiken! Kortom: Klaar om te gaan.  
Dit was het begin van de HGJB vakantie naar Duitsland; een 
reis met 31 tieners in de leeftijd van 16 tot 19 jaar. Samen 
met mijn team heb ik deze reis mogen leiden. We hebben 
gelachen, gehuild, goede gesprekken gehad en veel 
geleerd over geloven. Ging alles zoals we hadden gepland? 
Nee, ook dat leer je van het leiden van vakanties, namelijk 
het loslaten van planningen en zien wat er komt. Voor de 
tieners is het een fantastische ervaring, maar ook als leiding 
is het onvergetelijk. Het is uitputtend, maar ook een booster 
voor jouw geloof en dat van de tieners.  
Dus… wil jij ook zo’n onvergetelijke zomervakantie? Meld je 
dan aan als leiding voor een HGJB vakantie! Wij zoeken nog 

leiding voor veel verschillende kampen waaronder de 
kindervakanties (8 tot 12-jarigen) en tienervakanties (13 tot 
18-jarigen). 

Renske Egas 
 
 

 
Breimiddag 
We hopen nog wat keer bij elkaar te komen op de 
dinsdagmiddagen 17 en 31 mei, 14 en 28 juni. Gezellig 
handwerken met een kopje thee of koffie erbij. De middag is 
van 14.30 tot 16.30 uur in De Boomgaard. 
Heeft u misschien nog wol liggen waar u toch niets mee 
doet, wij maken er iets moois van voor de mensen in 
Roemenië. U mag het op een middag afgeven of wij halen 
het bij u op (61 75 57). Een groet van alle breisters. 
 
Man-na kring 
We ervaren de zaterdagmorgens Gods rijke zegen in de 
ontmoetingen rond de altijd overheerlijke broodmaaltijd en 
in het samen openen van de Bijbel. Voor de werkingskracht 
van Woord en Geest zijn we zeer dankbaar. Dit als 
genadegaven van God, onverdiend. We hopen 
zaterdagmorgen 21 mei als mannen weer samen te komen 
in De Boomgaard van 8.00-10.00 uur (stipt!). Zoals al via 
app doorgegeven, is dit bij uitzondering de derde zaterdag 
van de maand. We lezen in de Bijbel Genesis 1 vers 24-31 
en uit het boekje Een man, een man, hoofdstuk 3. We zien 
er naar uit jullie weer te zien en van hart tot hart te 
ontmoeten. Als je niet kunt, wil je je dan afmelden via de 
app? Dit i.v.m. hoeveelheid brood etc. Laten we elkaar in 
onze persoonlijke voorbeden gedenken. Gezegende 
voorbereiding. Robert v.d. Bout (06 40 55 25 44) en Teun 
Korten (06 42 51 77 40). 
 

 
 
Snuffelmarkt 
Na het succes van de snuffelmarkt in april hebben we 
besloten om een tweede editie te organiseren. U bent 
hartelijk welkom op 21 mei 2022 tussen 9.30 uur en 14.00 
uur aan de Parallelweg 2 te Schelluinen (op het terrein van 
De Jong Group). Het aanbod is weer een mix van oude 
(antieke) spullen, snuisterijen en tweede kansjes. Mocht u 
de afgelopen keer niet in de gelegenheid geweest zijn om 
uw overbodige spullen langs te brengen, dan bent u deze 
keer welkom op maandagavond 9 of 16 mei tussen 19.00 
en 21.00 uur, ook op Parallelweg 2 (groot meubilair en oude 
tv’s kunnen we helaas geen plekje geven). De helft van de 
opbrengst is deze keer bestemd voor Oekraïne. 

Hartelijke groeten van de rommelmarktcommissie 
 

 
 
Maandag en woensdag 
19.30 uur Uitzending kerkradio Verzoeknummers 
kunt u aanvragen via de website en telefonisch bij Mieke 
van den Bout, tel. 61 14 30 of Gerry Koppelaar, tel. 61 53 
87 
 
Vrijdag 13 mei 
18.30-20.00 uur Christelijke bibliotheek 
19.00-20.00 uur Verkoop collectebonnen 
 

IN DE GEMEENTE 

VANUIT DE ROMMELMARKTCOMMISSIE 

 

ACTIVITEITENAGENDA 
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Zondag 15 mei 
14.00 uur Zondagsschool  
 
Donderdag 19 mei 
19.45 uur Kerkenraad 
20.00 uur Werkavond Kinderweek 
 
Vrijdag 20 mei 
18.30- 20.00 uur Christelijke bibliotheek 
_______________________________________________ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Shaare Zedek koor 
Het Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk is dankbaar, 
na ruim twee jaar geen concerten gegeven te hebben, op 
zaterdag 14 mei een voorjaarsconcert te kunnen geven in 
de Grote Kerk van Alblasserdam, Cortgene 8. 
Onze vaste begeleider Arie van der Vlist bespeelt het orgel 
en Rens de Winter de vleugel. Het gastkoor deze avond is 
het Christelijk Jongerenkoor Glory o.l.v. Mark Brandwijk. 

Verder werken mee Csaba Erdös op cello en Robert Cekov 
op viool. De spreker deze avond is ds. K. Hoefnagel. 
Kerk open: 19.00 uur, aanvang: 19.30 uur. Gratis entree, 
collecte t.b.v. het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem, 
een prolife ziekenhuis met weinig tot geen overheidssteun. 
Het Shaare Zedek Koor heet u van harte welkom! 
 

 
 
 
 

VARIA 

 

Wij willen u hartelijk danken voor alle ontvangen goede 
wensen rond ons 50-jarig huwelijksjubileum. 
Bovenal zijn wij dankbaar dat God ons zo lang gespaard 
heeft voor elkaar. 

Adri en Rinie Smit-Lock, 
Peulenlaan 206 

Gemeenteleden, 
De grote hoeveelheid kaarten met felicitaties en 
bemoedigende teksten, die we van u kregen ter 
gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk, heeft ons verrast. 
Dit meeleven heeft ons goed gedaan. Naast God. Die 
ons dit liet beleven, willen we u hiervoor hartelijk 
bedanken. 

Aart en Dicky den Dikken 

Erediensten 
 
Zondag 15 mei 2021 
 
GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD 
 
OUDE KERK 
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman - Belijdenis 

van het geloof, voorbereiding Heilig 
Avondmaal 

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde 
 
NIEUWE KERK 
09.30 uur ds. W. Arkeraats - voorbereiding Heilig 

Avondmaal 
18.00 uur ds. D. Jongeneel, Katwijk aan Zee 
 
DE PAREL 
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P van de Voorde – 

voorbereiding Heilig Avondmaal – na de 
dienst koffie drinken 

18.00 uur wijk 2 Noord, dhr. Chr. Trommel, Apeldoorn 
 
Collecten 
Morgendienst: 1. Diaconie – Kerk in actie: Afghanistan 
2. Eigen gemeente - Eigen gemeente - Eredienst 
Avonddienst: 1. Eigen gemeente - Eredienst 
2. Eigen gemeente – Onderhoud kerkgebouwen 
 
Kinderoppas 
Oude Kerk: Denise Bakker, Josephine van den Bos, 
Leandra de Jong, Joline Tromp 
Nieuwe Kerk: Gera Ritmeester, Manon de Bruin, 
Willemijn Verdoold 
De Parel: Martine Verlek, Nynke Wijnja, Nellie Prins 
 
Voorzang (voor beide gemeenten) 
morgendienst: Psalm 100: 3 
avonddienst: Psalm 30: 5 
 
BOVEN-HARDINXVELD 
 
09.30 uur prop. L.M. Jongejan, Waarder 
18.00 uur ds. M. van Kooten, Elspeet 
 
Collecten 
1. Scharlaken Koord 
2. Pastoraat 
3. Onderhoud gebouwen 
 
Kinderoppas 
Marlene Groeneveld, Ariena Roza, Anke Vogel 
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NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: 
Deo volente, zo God het wil. 

 
Het eerstvolgende kerkblad is voor twee weken en 

verschijnt op 20 mei. 
Het nummer daarna verschijnt op vrijdag 3 juni. 


