De Wegwijzer

Kerkblad van de Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
Zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
In een wereld zonder pijn,
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen.
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KERKDIENSTEN
Livestream van de kerkdiensten te volgen via:
http://youtube.com/user/GereformeerdeKerkBH of www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 1 november
VOORBEREIDING VIERING HEILIG AVONDMAAL
09.30 uur
: Ds. Carmen Melissant
Ouderling v. dienst : Stephan de Boon
Collecten
: 1e Kerk
2e Onderhoudsfonds
Kosters
: Gert en Tineke de Ruiter
Woensdag 4 november
09.30 uur
:
19.30 uur
:
Ouderling v. dienst :
Collecten
:

DANKDAG

Kinderdankdagdienst (zie toelichting pagina 2)
Ds. Carmen Melissant
Alice Stam
1e Kerk
2e Diaconie
Kosters (’s morgens) : Cor en Cora de Jong
Kosters (’s avonds)
: Gert en Tineke de Ruiter
Zondag 8 november
VIERING HEILIG AVONDMAAL
09.30 uur
: Ds. Carmen Melissant
Ouderling v. dienst : Marjorie van den Heuvel
Collecten
: 1e Avondmaalscollecte (ZWO – zie toelichting pagina 12)
2e Kerk
3e College van Kerkrentmeesters / Commissie Senioren
Kosters
: Gert en Tineke de Ruiter
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KERKDIENSTEN - VERVOLG
Zondag 15 november
09.30 uur
: Dhr. Ds. W.J. Bisschop, Breda
Ouderling v. dienst : Geja Sterrenburg
Collecten
: 1e Kerk
2e Jeugdwerk - Kindernevendienst
Kosters
: Cor en Cora de Jong
Zondag 22 november
09.30 uur
: Ds. Carmen Melissant
Ouderling v. dienst : Arie Stam
Collecten
: 1s Kerk
2e Plaatselijk kerkwerk
Kosters
: Cor en Cora de Jong

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

Zondag 29 november
09.30 uur
: Ds. Carmen Melissant
Ouderling v. dienst : Marije den Breejen
Collecten
: 1e Kerk
2e PKN (landelijk binnenlands diaconaat)
Kosters
: Gerrit en Jany Muijlwijk

1ste ADVENTSZONDAG

DANKDAG VOOR DE JEUGD
Het coronavirus heeft overal invloed op, zelfs op de kinderdankdagdienst van dit jaar.
De dienst gaat nog wel door (er is nog genoeg om voor te danken),
maar we kunnen niet met veel aanwezig zijn. De dienst zal daarom
vooraf worden opgenomen en op dankdag (woensdagmorgen 4
november) worden uitgezonden via ons YouTube-kanaal.
Het thema van de dienst is “Dank God in alles”.
Onze eigen Wendy Krouwel zal weer voorgaan, dus het belooft weer
een mooie dienst te worden. Iedereen is van harte uitgenodigd om
deze dienst online mee te beleven!

NB! De peuter- en kleuterdienst van 15 november gaat niet door.
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MUTATIES SEPTEMBER / OKTOBER 2020
Ingekomen •
•
•

Arjo, Tineke, Sara en Keet de Ruijter, Sluisweg 15, 3371 EP H’veld-G’dam
Henk en Truus Rijnberg, Jonathan 62, 3371 NC H’veld-G’dam
Elise van der Steen, Loevesteinlaan 31, 4206 XS Gorinchem

Geboren
•
19.10.2020

Joah aan de Wiel (roepnaam Joah), zoon van Tomas en Joleen aan de wiel,
Botenwerf 8, 3372 WB H’veld-G’dam.

Gedoopt
•
27.09.2020
•

Lise Ruth den Hartog (roepnaam Lise), Willem de Zwijgerlaan 7,
3381 BM Giessenburg
Lauren Sterre Rijnhout (roepnaam Lauren), Ferdinand Bolstraat 14,
3372 XB H’veld-G’dam
Johannes Gerit van Zanten (roepnaam Jens), Graaf Adolfstraat 26,
3372 CB H’veld-G’dam

•
Vertrokken •

Mirthe Zock, Prins Bernhardstraat 9, 3372 EL H’veld-G’dam

VERJAARDAGEN - JUBILEA
NOVEMBER VERJAARDAGEN 75+
Mevr. L. Hoogendoorn – van der Linden Rembrandthof 73
3372 XS
Dhr. L. Blom
W. de Zwijgerstraat 13 3372 ES

25 nov 1943 77
29 nov 1943 77

DECEMBER VERJAARDAGEN 75+
Mevr. H.J. den Toom - van Lopik
Mevr. H.F. Blom - van Willigen
Mevr. J. van den Herik – Donk
Mevr. C.A. Kraal – Kraal

Rembrandthof 81
W. de Zwijgerstraat 13
Frans Halsstraat 18
Rembrandthof 37

3372 XS
3372 ES
3372 XD
3372 XS

13 dec 1935
13 dec 1945
18 dec 1938
26 dec 1933

HUWELIJKSJUBILEA NOVEMBER
Fam. S.B. de Boon
Fam. D. Vonk
Fam. E. van der Velde

Huik 10
Drijverschuit 37
Pr. Beatrixstraat 48

3372 VL
3372 VA
3372 EK

2 nov 2020 12½
5 nov 2020 50
16 nov 2020 12½

HUWELIJKSJUBILEA DECEMBER
Fam. J.T. den Breejen
Fam. W.H. den Breejen
Fam. J. de Jong

Drijverschuit 18
3372 VA
Zuiderlingedijk 69-Spijk 4211 BA
Tiendweg 38
3372 AJ
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85
75
82
87

12 dec 2020 45
12 dec 2020 45
30 dec 2020 55
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VAN DE VOORZITTER
Het voelt alsof ik elke maand over hetzelfde
aan het schrijven ben… en zo is het eigenlijk
ook wel een beetje. Want iedere keer is er
nieuws vanwege versoepelde of juist
aangescherpte Corona maatregelen.
Dit keer helaas weer vanwege dat laatste…
Wat waren we er blij mee dat langzaamaan
alles weer een klein beetje opgestart kon
worden en dat we een aantal keer een goed
gevulde kerkzaal hadden. Oké, lang niet zo
vol als we in het pré-coronatijdperk kenden,
maar twee diensten op startzondag met in
elke dienst zo’n 85 gemeenteleden: wat
was dat mooi en verbindend!
Een prachtige start van het seizoen, rondom
het thema ‘het goede
leven’.
Ook waren er twee
mooie diensten
waarin gedoopt en belijdenis gedaan werd.
Bijzonder dat dat in deze tijd en op deze
manier toch doorgang kon vinden.
Daarnaast zijn de clubs en catechisaties
gestart, was er al een eerste avond met de
gespreksgroep, een avond met nieuwe
leden, een toerustingsavond voor de
omzieners, waren de muzikale klanken van
onze koren weer te horen en er werd volop
vergaderd om allerhande andere
activiteiten voor te bereiden.
Helaas volgde kort na al dat moois het
bericht dat het aantal kerkgangers op
zondag weer terug moest naar maximaal 30
en voelden we ons genoodzaakt om een
aantal andere activiteiten te annuleren.

Gelukkig maken we ook plannen voor wat
er wél kan doorgaan.
Zo wordt er komende maand heerlijke
erwtensoep verkocht, zal er een coronaproof kinderkerstfeest georganiseerd
worden, zijn er straks kerstkaarten te koop
en gaan de zondagse diensten gewoon
door, zij het hier en daar met wat extra
aanpassingen.
Ik vond een mooi lied, geschreven door
John Bell, aan het begin van de coronacrisis. Het heet ‘We will meet’ en gaat over
de hoop en het verlangen naar betere
tijden. In het Nederlands vertaald:
Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.
Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.
En alles wat ons heeft getroffen,
stelt de vraag hoe nu verder te gaan,
te bedenken, elkaar te beloven
als een nieuw mens in 't leven te staan.
Tot die tijd: dat vertrouwen en liefde
als de bakens zijn langs onze weg.
Leef die hoop, leef Gods wil, leef je roeping,
heel je leven, ja iedere dag!

Marjorie van den Heuvel
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COMMISSIE OMZIEN – PASTORALIA
Marjet van Aken (Gr. Adolfstraat 8) had wat vage concentratieklachten en nu na onderzoek is
duidelijk geworden dat ze focale epilepsie heeft. Ze heeft medicijnen tegen de epilepsie
waaraan haar lichaam erg moet wennen. Ze vindt het fijn dat nu duidelijk is wat ze heeft en is
positief ingesteld om daarmee om te leren gaan. We hopen dat je lichaam snel gaat wennen
aan de medicatie en je je snel weer beter gaat voelen. We bidden dat God bij je zal zijn.
Marloes van Run (Kabeljauwsteeg 3/F, 4201 GL Gorinchem) is gevallen en heeft haar pols
gebroken. Ze zit dus een tijdje in het gips. We hopen dat je arm snel weer genezen is.
Bij de familie Kharoufeh (De Buurt 61) zijn er zorgen door Corona in het gezin. Onderzoek naar
de hartproblemen van Ziad is hierdoor uitgesteld, wat nog meer zorgen geeft. We bidden voor
genezing en rust in jullie gezin.
Netty Roeleveld (Dreef 9) voelt zich elke week zwakker worden. Ze heeft steeds koorts en voelt
zich achteruitgaan. We bidden dat jullie Gods nabijheid mogen voelen en dat dit jullie kracht
mag geven.
Jannie den Breejen (Kon. Wilhelminalaan 56) heeft half september haar middenvoetsbeentje
gebroken. Ze heeft nu nog 3 weken loopgips. Ze moet binnenkort weer voor een controle scan
van haar hoofd en is medicatie aan het afbouwen, maar dat verloopt gestaag. We blijven
bidden om kracht voor Jannie en Jaap.
Jan Meerkerk (Rivierdijk 423) heeft een voorlopige uitslag gehad. Hij heeft een traag groeiende
tumor in zijn nier die ze laten zitten en die met immunotherapie hopelijk kleiner wordt. Ook zijn
er uitzaaiingen in de longen, maar volgens de artsen is er nog hoop. Hij krijgt hiervoor
behandelingen in het Erasmusziekenhuis. We hopen en bidden voor een goede behandeling
voor Jan en wensen jullie Gods nabijheid in deze moeilijke tijd.
Bij Jany Muijlwijk (Gr. Adolfstr. 55) toont de uitslag van de MRI scan van het hoofd dat de
situatie gelukkig stabiel is. Erg fijn en positief nieuws waar we met jullie God erg dankbaar voor
zijn.
Bij Tomas en Joleen aan de Wiel (Botenwerf 8) is een zoon geboren. Ze hebben hem de naam
Joah gegeven. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen bij de opvoeding van jullie zoon.
Bijzonderheden over ziekenhuisopnamen/ziekten of andere zorgen kunnen met de commissie
Omzien worden gedeeld via onderstaande telefoonnummers.
Fijn als u met ons meedenkt!
Geja Sterrenburg
Laura Houweling

06 12 85 40 43
06 28 64 53 50
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Stephan de Boon
Marije den Breejen

06 81 46 20 24
06 41 46 11 88
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KAARTJE VERSTUREN
In deze tijd willen we graag ons best doen om naar elkaar om te kijken. Nu de decembermaand
er aan komt en het niet vanzelfsprekend is dat we elkaar kunnen ontmoeten is het fijn om een
kaartje te kunnen sturen. Hiervoor heb ik van divers creatief talent uit de gemeente foto’s en
afbeeldingen ontvangen. Hiervan worden kaarten gedrukt met afbeeldingen van sneeuw,
natuur, de kerk, Boven-Hardinxveld in de winter, een schilderij of bijzonder haakwerk!
Bestellen van deze kaarten kan binnenkort via de website van de kerk.
Er worden 2 sets gemaakt:
•
Een set van 10 verschillende kerstkaarten, waarmee u een kerstgroet kunt versturen.
•
Een set van 10 verschillende kaarten met winterse afbeeldingen, die u in december,
maar ook daarna kunt voorzien van een eigen wens of tekst en daarmee iemand
kunt bemoedigen of feliciteren.
Een set van 10 kaarten, met envelop, verpakt in een zakje kost € 7,--. Wanneer u beide sets
tegelijk bestelt, dan kost dat € 12,--. Bestellen kan tot 23 november. Begin december worden
de sets kaarten in Hardinxveld bezorgd.
De opbrengst van deze actie is vooral dat we creatief talent
uit de gemeente gebruiken om elkaar een hart onder de
riem te steken. Ook nu we elkaar niet kunnen ontmoeten
zoals we gewend zijn, kunnen we met elkaar meeleven. De
financiële opbrengst zal ten goede komen aan de kerk.
Op de website zal een bestelformulier komen met daarop
verdere informatie.
Doen jullie mee?
Iemke de Boon

DANKBETUIGING
Alle belangstelling en medeleven die wij mochten ontvangen in de voor ons zo moeilijke
periode, de kaarten die wij mochten ontvangen, gaf ons het gevoel dat wij omringd waren door
gebed vanuit de gemeente en dat heeft ons gesterkt tot het einde toe. De uitvaartdienst die in
het teken stond van een dankdienst, werd afgesloten door het zingen van Hemelhoog 25,
vers 1 en 2 – ‘Mijn toevlucht’.
Door Carmen Melissant werd ons duidelijk dat de dood niet het laatste woord heeft.
Dit ontroerde mijn ten diepste. Zo mogen wij, getroost door de zegen en het woord, verder
gaan, hoe moeilijk de tijd voor ons ook wordt.
Sjaak de Mik
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WACHTEN OP DE LATE REGEN
“Hoeveel?!” zei ik hardop toen ik de jaarafrekening van het water kreeg. “Hebben we dan
zoveel verbruikt, dat kan toch niet?” Maar toen bedacht ik me hoe droog de zomer was en dat
ik ons jonge gras moest blijven besproeien om het in leven te houden. Het zou anders compleet
verdorren. Voor de boeren was het dus al helemaal spannend. Gaat het wel goed komen met
die oogst? De droogte duurt nu wel heel lang. Toch kwam uiteindelijk die late regen. De
afgelopen tijd is het regelmatig met bakken uit de hemel gevallen.
De Bijbel spreekt dan ook van twee regenseizoenen, de vroege en de late regen (Deut. 11:14,
Joël 2:23 en Zach. 10:1). Wanneer het land net bewerkt en bezaaid is verwacht men de milde
regen, oftewel de vroege regen die het zaad doet opschieten.
Daarna volgt een tijd van droogte. Kort voor de oogst komt er tot slot een overvloedige
regenval om de vruchten rijp en zwaar te maken; de late regen.
Wellicht geldt dat ook voor je geloofsleven. Tijden terug begon je geloof te ontkiemen en viel er
nog milde regen uit de hemel om je daarin bij te staan. Je bloeide langzaam op in je relatie met
God. Maar toen kwam de droogte en nu lijk je er alleen voor te staan. Geen spatje regen, geen
teken van hoop of hulp lijk je van de hemel te kunnen verwachten.
Misschien is je ziel op dit moment droog en heb je behoefte aan regen, aan de regen van de
Geest die je dorst lest. Misschien is het geloofsleven wel droog door zorgen, door de
onzekerheden van de afgelopen tijd, door de nieuwe maatregelen en wat dat betekent voor je
baan, de economie en het kerkelijk leven. “Zal het nog wel wat worden?”, kun je je afvragen.
Het is een tijd van afwachten en tegelijk een tijd van zoeken. Wanneer we volhouden en
verlangen naar degene die het levende water heeft, zullen we niet in de steek gelaten worden.
Hosea is daar ook van overtuigd. Hij zegt: “Ja, wij willen de Heer kennen, ernaar jagen Hem te
kennen. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen” (Hos. 6:3).”
Op de juiste tijd, op Gods tijd, komt de late regen.
Laat, maar nooit té laat. Hoewel we niet zitten te
wachten op kurkdroge periodes in ons leven, is
het wel nodig. Tijden van droogte zijn goed voor
geestelijke groei. Om een goede oogst te krijgen
kan het niet altijd maar regenen, dan verzuipt de
boel. Perioden van droogte zijn nuttig. Ze maken
dat je dieper gaat zoeken met je wortels in de
aarde om daar water te vinden, ze maken dat je
dieper gaat in je geloofsleven. Je zoekt onder de
oppervlakte van het bestaan naar iets wat je zin
geeft, naar betekenis, naar houvast. Dat geldt
ook voor velen die Jezus nog niet kennen.
Corona heeft velen aangespoord om te zoeken
en wie zoekt die zal vinden.
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WACHTEN OP DE LATE REGEN - VERVOLG
Jezus roept dan ook tot iedereen: “Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!
Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft” (Joh. 7:37-38).
Bij Hem is levend water te vinden. Gratis en voor niets. Hij is de bron die leven geeft.
Bij Jezus mag je dus groeien. Je wordt gevoed, geworteld en opgebouwd in Hem (Col. 2:6-7).
Zodoende maken perioden van droogte je uiteindelijk weerbaarder. Door de gedwongen groei
van je geestelijke wortels ben je niet meer zo snel uit het veld te slaan.
Soms is het dus ook een kwestie van nog even volhouden. Hou vol en hou vast! We mogen net
zoals Hosea erop vertrouwen dat God zal komen. Dat hij onze dorstige ziel te drinken zal geven.
Die van ons en alle andere zoekers. Heb dus geduld en wacht op die late regen.
Terwijl ik dit schrijf hoor ik ineens een lied van Marco Borsato in mijn hoofd:
“Kom als de wind die je voelt en de regen.
Volg wat je doet als het licht van de maan,
zoek me in alles dan kom je me tegen.
Fluister mijn naam...en ik kom eraan”.
Daar mogen we ons aan vast houden. Als we God zoeken in alles komen we Hem tegen, want
God is niet afwezig, God is ons niet vergeten. De regen komt er aan.
Ds. Carmen Melissant

BEDANKT
Hartelijk Bedankt!
Via deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de lieve
felicitaties die ik heb mogen ontvangen voor mijn verjaardag!
Erg leuk om zo verrast te worden en dat maakte deze dag,
ondanks al de corona beperkingen, tot een leuke en fijne dag.
Een hartelijke groet van Alice Stam

BEDANKT
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, appjes, bloemen en gebeden
toen ik in het ziekenhuis lag.
Hartelijke groet van ons,
Wim en Bets den Breejen
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SERIE – KENNISMAKING MET NIEUWE LEDEN

‘We hadden de behoefte om dichter bij God te komen’
HARDINXVELD-GIESSENDAM • De Brabantse Marieke en de Alblasserwaardse Andre zijn
sinds november 2018 lid van de Gereformeerde kerk in Boven-Hardinxveld. Hun romance
begon in Griekenland, kreeg een vervolg in Sliedrecht en duurt voort op de Hardinxveldse
Botenwerf.
De familie De Jong voelt zich thuis in de
kerk bij de rivier. Hun drie kinderen,
Levi (7), Joël (5) en Isa (1) hebben er
vriendjes en vriendinnetjes en ook zelf
vonden ze er aansluiting. “Je merkt dat
iedereen er welkom is en de sfeer is
ontspannen”, zegt Andre. “Er wordt een
serieuze, goede en duidelijke boodschap
verteld, tegelijkertijd is het ongedwongen.
We kregen een warm onthaal. Onze jongens
hebben een spierziekte. Vorig jaar was er
een musical. Vanuit de gemeente kregen wij
de vraag: ‘Vinden jullie het goed als de
opbrengst naar Spieren voor Spieren gaat?
Dat willen we voor jullie doen.’ Dat raakt je.
We vonden het een heel mooi gebaar.”
Marieke werd in 1988 geboren in
Eindhoven en groeide op in Eersel. Andre’s
wieg stond in Beneden-Hardinxveld. Na hun
trouwen in 2011 vonden ze woonruimte in
Sliedrecht, waarna ze in 2018 een huis
kochten in Boven-Hardinxveld. Voor Andre
was de oostelijke helft van Hardinxveld
bekend terrein: “Ik had er met mijn ouders
al een tijdje gewoond en heb in Gorinchem
op school gezeten, dus ik kende al veel
mensen. Mijn ouders wonen hier nog
steeds. Het stukje grond dat Marieke en ik
hier konden kopen en het huis dat we
konden bouwen was een droom die
uitkwam.”
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Windturbines
Andre heeft een bijzonder beroep: hij koopt
molens in bij Eneco. “Dat is een nichemarkt;
een uniek vakgebied, een heel klein
percentage van de beroepsbevolking is
ermee bezig. Voor mij is duurzame energie
een passie. Ik vind het leuk om te begrijpen
hoe het in elkaar zit, van de
energierekening tot aan de windturbines,
financieel en technisch. Het is ook een
branche die heel hard aan het veranderen
is. Voor buitenstaanders is het moeilijk om
te begrijpen hoe die markt in elkaar zit.” Is
hij optimistisch over de toekomst van onze
aardbol, kijkend naar de dramatische
gevolgen die de klimaatverandering nu al
op veel plekken in de wereld heeft? “Ik ben
een realist. Als we heel Nederland vol
zetten met windturbines, stopt daarmee de
klimaatverandering niet. Daar is veel meer
voor nodig. Het heeft ook met onder
andere ontbossing en onze consumptie te
maken. Het is een veel groter probleem dan
alleen het energievraagstuk. En er zijn heel
veel redenen om te investeren in duurzame
energie. Geld stroomt dan naar landen waar
een geciviliseerde ontwikkeling is, in plaats
van naar de olie exporterende landen. Het
brengt ook schonere lucht.”
Zijn baan is meer dan werk voor hem. “Als
christen begrijp je dat je de omgeving
achterlaat voor de volgende generatie. Dat
motiveert me om in deze sector te blijven,
want Eneco wil echt duurzamer.
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SERIE – KENNISMAKING MET NIEUWE LEDEN -VERVOLG
Als er een initiatief is waarmee het
duurzamer kan, zullen ze dat niet nalaten. Ik
krijg ruimte om dat beter in te richten.
Dankzij het duurzame karakter van Eneco
waren twee Japanse bedrijven bereid om
meer dan 4 miljard te betalen voor het
bedrijf. Dankzij dat beleid heeft de
gemeente Hardinxveld 18 miljoen
ontvangen voor de aandelen. Maar het gaat
niet alleen om de cijfertjes en het
rendement.”

zijn in Rotterdam bij de City Life Church
geweest, daar houden ze diensten met een
rockband erbij. Ook bij Jozua in Dordrecht
en de Hervormde kerk in Sliedrecht hebben
we diensten bijgewoond.
De Gereformeerde kerk in Sliedrecht voelde
als thuiskomen. Ik ben Nederlands
Hervormd opgevoed, maar was zelf de weg
naar de kerk kwijtgeraakt. Na de geboorte
van Levi hadden we de behoefte om dichter
bij God te komen, bij een gemeente te
horen en samen over het geloof te praten.”

Hobby’s
Marieke werkt twee dagen per week bij een
buitenschoolse opvang en brengt daarnaast
veel tijd door met hun drie kinderen. Met
hun banen en jonge gezin zijn de weken
druk, toch vinden ze nog tijd voor hobby’s.
Marieke: “Ik ben weer begonnen met
haken, ga graag wandelen en train thuis op
de crosstrainer. Lezen vind ik heerlijk om te
doen.” Andre: “Als het een beetje weer is ga
ik graag hardlopen of wielrennen. Ik vind
het ook leuk om in en om het huis bezig te
zijn. Maar een stukje verven doe je niet
even in tien minuten, daar moet je tijd voor
hebben. Dat is altijd de spagaat; als je een
keer tijd hebt, ga je dan sporten of in huis
aan de gang?”
Voordat Andre en Marieke in de Gereformeerde kerk van Boven-Hardinxveld hun
plek vonden, maakten ze een aantal
omzwervingen. “Ik ben niet opgegroeid met
het geloof”, vertelt Marieke. “Ik zat wel op
een katholieke school, heb communie en
vormsel gedaan. Daarvoor kreeg je lessen
over het geloof, de hele klas deed dat.
Andre ging ook niet naar de kerk toen ik
hem leerde kennen. Toen Levi was geboren,
wilden we wat meer. We zijn eens gaan
kijken: wat is er in Sliedrecht en omgeving?”
Andre: “Dat was een leuke zoektocht. We
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Deel uitmaken van een kerkelijke gemeente
vinden ze belangrijk. Marieke: “Het is fijn
om erbij te horen, er niet alleen voor te
staan. Het geeft veel houvast en steun.”
Andre: “Je zit in een fase van je leven
waarin je beseft: wat we onze kinderen
vertellen, dat nemen ze mee. De standaard
die wij zetten, wordt voor hen de
standaard. Daarom hebben we onszelf
afgevraagd: wat willen we onze kinderen
meegeven? Daarnaast is er verbondenheid.
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SERIE – KENNISMAKING MET NIEUWE LEDEN -VERVOLG
De problemen die iedereen met een jong
gezin tegenkomt zijn bespreekbaar. Je
vraagt elkaar: hoe doe jij dat? Ik hoorde een
uitleg over het kruis: de verticale lijn is de
verbinding met God, dat is het belangrijkst.
Maar de horizontale lijn, de verbinding met
mensen, kun je er niet los van zien. Ik zie
dat ze elkaar versterken. Door corona is het
lastiger om de verbondenheid te ervaren,
toch is het gevoel van verbondenheid voor
ons niet minder. Wel is het met drie
stuiterende kinderen om je heen moeilijker
om de essentie van een preek mee te
krijgen.”
----------------------------------------------------------

‘Vroeger dacht ik: als ik dood ga,
verdwijn ik in een zwart gat. Nu denk
ik: dat is niet zo.’
------------------------------------------------------

Bezig zijn met het geloof is voor Andre en
Marieke verweven met het dagelijks leven.
Marieke: “De preek die je op zondag hoort,
daar kun je jezelf aan vasthouden in de
week. Het helpt me om dingen beter een
plek te geven, keuzes te maken.” Het geloof
heeft ook Mariekes toekomstverwachting
veranderd. “Vroeger dacht ik: als ik dood
ga, verdwijn ik in een zwart gat. Nu denk ik:
dat is niet zo. Dat geeft me troost.”
Andre: “Ik vind het bijzonder dat hoe langer
je met het geloof bezig bent, hoe vaker je
het ook doordeweeks terug ziet komen. Ik
hoor dan een bevestiging, bijvoorbeeld in
een liedje op de radio. Het maakt niet uit
welke zender. Dan denk ik: zie je wel, zelfs
dáár. Of ik hoor iets over managementtheorieën en denk: dat komt gewoon uit de
Bijbel wat je me nu vertelt.
Dat vind ik magisch.”

Anne Marie Hoekstra

COMMISSIE VORMING & TOERUSTING
Door de aangescherpte maatregelen in strijd tegen het
coronavirus zijn wij helaas genoodzaakt de start van het wekelijkse
koffie drinken tot een later tijdstip uit te stellen.
Zodra het mogelijk is, gaan we hier zeker mee starten en worden
jullie hierover geïnformeerd. Tot die tijd hopen we dat iedereen
gezond mag blijven en de tijd thuis goed doorkomt.
Een hartelijke groet van commissie V&T.

BLOEMENGROET – VAZEN RETOUR
Er wordt iedere week een bloemengroet bij een gemeentelid bezorgd.
U/jij kunt de vaas terugbrengen bij Martha de Jong (Rivierdijk 158). Als dit lastig is, laat het dan
gerust even weten, dan halen we de vaas graag bij u op! (Ilona Meerkerk tel: 0184-679167).
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HEILIG AVONDMAAL – ZONDAG 8 NOVEMBER
Hoe beginnen we nu met dit stukje over de avondmaalscollecte?
Raad waar hij staat! Zoekt en gij zult vinden? Maken we er een
quiz van aan de hand van de foto?
Als u goed kijkt wijst de pijl naar de bus van de zending. Deze bus
hangt op de staalconstructie bij de overgang tussen de kerkzaal
en het bijgebouw. Waarschijnlijk niet zo opvallend en daardoor
niet zo in het oog springend. De ‘bloemenpot’ die erboven hangt,
valt meer op, dat komt natuurlijk door de onnatuurlijk aanwezige
Gerbera’s.
De ZWO gebruikt de opbrengst uit de zendingsbus voor de drie
bekende doelen:
- Familie Muis voor haar projecten in Sri Lanka
- St. Michaels girls hostel New Delhi India en
- Água Viva
Om bekende redenen is de kerkgang sinds maart 2020 een moeizaam gebeuren. Een gevolg
hiervan is, dat de bloemenpot en het zendingsbusje nauwelijks gevuld zijn. De diaconie merkt
dat bij het tellen van de collecten. We zien wel dat op andere wijzen aan de ZWO wordt
gedacht, waarvoor hartelijk dank! Omdat de diaconie het werk van de ZWO voor de drie
genoemde projecten een hoge prioriteit geeft, willen we heilig avondmaalscollecte van 8
november daarvoor bestemmen. De opbrengst zullen we eerlijk verdelen over de drie doelen,
zodat ook het werk ver weg, doorgang kan vinden.
De diaconie beveelt de collecte van harte bij u aan.

OVERZICHT COLLECTEOPBRENGSTEN SEPTEMBER 2020
Datum
06.09.2020

Bestemming
Kerk
Onderhoudsfonds
13.09.2020
Kerk
Plaatselijk jeugdwerk
HA Collecte
20.09.2020
Kerk
Diaconie
27.09.2020
Kerk
Rente en aflossing
September ‘20 Zending
Bloemenpot
Totale opbrengst september 2020
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Bedrag
530,00
306,50
396,50
275,50
528,00
558,65
4.586,00
451,36
315,52
3,00
45,00
7.996,03
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SNERTACTIE
Naar aanleiding van de succesvolle soepverkoopactie in 2019, is besloten om deze ook dit jaar
weer te organiseren. De erwtensoep met rookworst, de goed gevulde bruine bonen- en
tomatensoep zijn van goede kwaliteit en smaken overheerlijk. De handzame luchtdicht
verpakte ‘soepworsten’ zijn in de koelkast vijf weken en in vriezer zelfs drie maanden houdbaar.
De opbrengst van deze verkoopactie is bestemd voor het nieuwe bijgebouw.
HOE?
We nodigen u uit om zelf via een intekenlijst
zoveel mogelijk soep te ‘verkopen’, hetzij in de
familie- en/of vriendenkring, hetzij op de
werkvloer.
Er is een bestellijst (Excel of PDF) te downloaden
via de website www.pknbovenhardinveld.nl of
op te vragen via snertactie@gmail.com.
De verschuldigde bedragen worden door de
‘verkoper’ zelf geïnd en vervolgens aan het
organisatie comité overgemaakt; contante
afdracht mag natuurlijk ook.
UITLEVERING SOEP!
Het uitlevermoment voor de bestellingen is
woensdag 11 november 2020.
De bestellingen kunnen tussen 16.00 – 21.00 uur
worden afgehaald bij fam. Eijkelenboom, Albert
Cuypstraat 19. U/jij draagt daarna zelf zorg voor
de levering aan de personen die bij u/jou besteld
hebben. De grotere bestellingen voor
bijvoorbeeld bedrijven zullen die dag worden
bezorgd bij het vestigingsadres van het
betreffende bedrijf, zodat deze door u/jou
dezelfde dag kan worden afgegeven bij de collega’s.
BESTELLIJSTEN
De ingevulde bestellijsten dienen uiterlijk zaterdag 7 november te worden gemaild naar
snertactie@gmail.com. De bestellijst kan ook worden afgegeven bij Albert Cuypstraat 19.
U/jij ontvangt een ontvangstbevestiging met leverings- en betaalinformatie.
VRAGEN?
U kunt ze stellen aan Gerda Eijkelenboom via 06-51759379 | snertactie@gmail.com.

WIJ HOPEN OP EEN MOOIE ACTIE MET VEEL
BESTELLINGEN!
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SNERTACTIE
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STARTAVOND JEUGDCLUBS

Vrijdagavond 25 september 2020 was de startavond van de club, een pyjamafeest in Het Dok.
Alle kinderen waren in pyjama, maar ook de leiding. De kinderen werden in 7 groepjes
verdeeld, want er waren 55 kinderen gekomen!
Maar wat doe je op een pyjamafeest? Cup cakes versieren en
natuurlijk daarna opeten, kussensloop ‘tie dyen’ (voor de mensen die
niet op de hoogte zijn van de laatste trend, kussensloop verven).
Een slaapwandelparcours, waarbij je start op een luchtbed in een
slaapzak met een blinddoek op. Wie als eerste de 3 tennisballen kon
vinden; maar door de korf, op de stoel of toch onder de stoel en met een blinddoek op, is het
verschil tussen rechts en links ineens lastig. Er waren ook een aantal spellen: Mikado XXL, geen
stokjes van 25 cm maar stokken van 90 cm.
Twister “anders”, iedereen kent het spel Twister maar dit
was wel even anders: zo snel mogelijk aan de overkant
komen (zie foto).
Ook is er nog een Hongaars muzikaal springspelletje
gedaan en een parcours van hoepels lopen, maar dan
kwam je iemand tegen waar je steen/papier/schaar
mee moest doen. Won je mocht je verder, verloren?
Dan moest je terug en opnieuw beginnen, probeer zo
aan de andere kant te komen.
Na twee uur was het pyjamafeest over en als afsluiter hebben we met z’n allen een tik spel
gedaan. Toen was het echt tijd om te gaan, want de ouders stonden buiten in de stortregen te
wachten.
De clubleiding, Annet, Elma, Laurette, Kevin, Marjet, Nienke, Gerdien, Bianca, Suzanne,
Monique, Mirjam, Esther, Wilma
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ONTWERP NIEUW LOGO KERK
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STARTDAG KINDERNEVENDIENST

Vrijdagmiddag 25 september was de startdag
van de kindernevendienst groep 1.
We verzamelden op het schoolplein van de
Regenboogschool. We liepen met elkaar naar de
kantine van HKC waar de frietjes en knakworstjes
klaar stonden!

De frietjes gingen er heel snel in, want ze hadden
al door dat er in de sporthal iets leuks was.
En ja hoor, de Tumblingbaan stond op, dit was echt
een heel groot succes. Er werden zelfs wedstrijdjes
met de juffen gedaan.

Ook was er een parcours gemaakt, die ze konden
volgen met als einde de schommel en de ringen!
De matten konden we later heel goed gebruiken
om verstoppertje te spelen.

Na een leuke middag hebben we jullie weer
uitgezwaaid!
Mirjam, Petra, Astrid, Neelke en Wilma
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KERSTWORKSHOP – WOENSDAG 9 DECEMBER
Op woensdag 9 december is er zowel ’s middags als ’s avonds een mogelijkheid om een Kerststuk
Workshop bij te wonen. Er wordt onder deskundige begeleiding een mooie kerstcreatie gemaakt.
Het is ook weer mogelijk om een exemplaar te bestellen; deze wordt dan thuis bezorgd!
Inschrijven kan via workshopkerst@gmail.com of via app/telefoontje naar Gerda Eijkelenboom
06-51759379.
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GEBOORTEKAARTJE

WEGWIJZER-WOORDZOEKER
Kun jij alle verborgen woorden
terugvinden in deze woordzoeker?
Succes!
STOOFPEER
WEGWIJZER
AQUAVIVA
COLLECTE
GEBOORTE
KERSTWORKSHOP
STARTAVOND
JEUGDCLUBS
AVONDMAAL
ROOKWORST
REGEN
PASTORALIA
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LOGO
PYAMAFEEST
SNERTACTIE
GOEDELEVEN
BEDANKT
OMZIEN
JUBILEA
DANKDAG
ROOKWORST
GELOOFSLEVEN
VERJAARDAG
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ZWO

St. Michaels Hostel in New Delhi, India
We zien dankbaar terug op de ZWO-dienst van 11 oktober!
Van tevoren hadden we een appje gestuurd naar Vinita Shaw. Samen
met haar man beheert zij het Hostel. We lazen dat ze het heel fijn
vond dat we aan hen dachten. Ze weet niet wanneer de meiden terug
kunnen komen naar het Hostel. Al eerder had ze ons verzekerd dat zij
en haar medewerkers het goed in de gaten houden en weten dat het
goed gaat met de meiden!
U heeft daar al eerder over kunnen lezen in de Wegwijzer.
Door de video presentatie van Jan Dirk van Nifterik, directeur van
Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen), zijn we nu weer helemaal
op de hoogte. Dit sloot mooi aan op de preek over Paulus van onze
predikant Carmen. Tijd en afstand vallen weg als we de Bijbel lezen.
Een wereldwijde verbondenheid! Wat een fijne dienst!
Wist u trouwens dat het 11 oktober ‘International Day of
the Girl 2020’ was! Vinita appte het naar ons na de dienst.
Dat is toch wel heel bijzonder dat wij op deze dag
aandacht vroegen voor de meiden van het St. Michaels
Hostel in New Delhi! De collecte heeft inmiddels al het
mooie bedrag opgebracht van € 922,05!! Heel hartelijk
dank hiervoor! Het geld zal o.a. besteed worden aan de
inrichting van een ziekenkamer.
De bijdragen die we van u ontvangen in de maanden november en december, zijn ook bestemd
voor het Hostel. Wilt u bij het overmaken van uw bijdrage wel het doel vermelden!
Op maandag 28 september hebben we de informatieavond
bezocht van Wim en Daniëlle de Keijzer (project Água
Viva). Wat fijn om ze weer te zien en wat goed dat het toch
gelukt is om naar Nederland te komen! Het gaat goed in
hun persoonlijk leven én met Água Viva. Mede door de
ondersteuning van de regering hebben ze minder
geldzorgen. Met de gezondheid van Daniëlle gaat het ook
steeds beter. Inmiddels studeren twee van hun kinderen,
Evi en Noah, in Nederland.
Eenmaal terug in Brazilië, probeert het gezin korte vakanties in te roosteren om hun verblijf
daar beter vol te houden. Voorheen gingen ze eigenlijk nooit op vakantie, alleen op verlof naar
Nederland, waar de agenda ook weer vol stond! Volgend jaar augustus/september hopen ze
weer in Nederland te zijn en onze gemeente te bezoeken.
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ZWO - VERVOLG

Op 7 oktober mochten we de Classicale vergadering van de ZWO organiseren in onze eigen
gemeente. Niet alle commissies waren aanwezig vanwege de corona-maatregelen, maar we
hadden toch een fijne avond met onze nieuwe Kerk in Actie consulent Menno Hanse en KIAmedewerker Iwan Dekker. We kregen weer nieuwe informatie over het project dat we
gezamenlijk met de classis steunen: ‘Kerk in de minderheid’.
Stichting projecthulp Sri Lanka
Na een telefoontje met Marian Muis is de
schrijnende situatie in Sri Lanka weer helemaal
duidelijk. Er is veel behoefte aan voedselpakketten en extra geld. Veel mensen zijn hun
baan kwijt geraakt en voor 100% afhankelijk van
giften. Deze landen kennen geen sociaal
vangnet!
Hun pleegzoon Arul in Palayoothu, regelt veel
financiële zaken en kijkt waar hulp geboden kan
worden. Gerrit zou liever zelf gaan kijken, maar dat
is vanwege de vele corona besmettingen niet mogelijk. Meisjes uit India, die in de
kledingfabrieken werken in Sri Lanka hebben het virus meegenomen.
Bovendien is het vliegveld al maanden gesloten. In hun persoonlijk leven hebben ze veel zorgen
om de gezondheid van Marians’ zus Hannie. Hannie was vaak achter de kraam te vinden voor
de verkoop van speelgoed en handwerken samen met Marian. Dit is nu helaas allemaal niet
meer mogelijk! Bid voor hen en voor de nood in Sri Lanka! U kunt ze ook met hun eigen
rekening nummer een gift sturen (zie de website Projecthulp Sri Lanka, Giessenburg). Ook van
harte aanbevolen!
Heerlijke stoofpeertjes!
Inmiddels zijn de, in de vorige Wegwijzer genoemde, gestoofde
peertjes ook bij “Tante Neeltje” te vinden (De Buurt 61). Anna de
Ruijter, die de winkel beheert, heeft een plank voor ons vrij gehouden.
Zoals u weet zitten Anna en Adri van Wingerden in de werkgroep van
het St. Michaels Hostel van HVC.
Tip: de winkel is niet altijd open. Kijk daarom op de website voor de
openingstijden of bel even ( tel. 06-34421407). En natuurlijk komt de
opbrengst van de peertjes ten goede aan al onze projecten!
Ons bankrekeningnummer is NL93 RABO 0325076227 t.n.v. Geref. Kerk Boven-Hardinxveld,
o.v.v. vrijwillige bijdrage ZWO. Hierbij kunt u het project vermelden (bijv. Kerk in Actie).
Let op: in de Informatiegids van onze gemeente staat het verkeerde nummer!!
De ZWO-commissie
Nel de Jong, Mark Quartel, Geja Sterrenburg en Ingrid Bron
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STICHTING PLUG-IN@SUPPORT
Stichting Plug-in@support is op zoek naar hulp!
Wij zijn een christelijke organisatie. Wij geloven dat God
van ons verlangt dat we omzien naar onze naaste.
Dit willen we handen en voeten geven door onze
deskundigheid en ervaring in te zetten om het
talentencentrum, en daarmee de kwetsbare deelnemers, vanuit een stichting te ondersteunen.
De stichting spant zich in om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten
participeren in de samenleving. Dit doet de stichting in samenwerking met talentencentrum
‘Plug-in@work’.
Op dit moment zijn we dringend op zoek naar gepensioneerde mannen/vrouwen die het leuk
vinden om vrijwillig één of meerdere dagdelen per week hun kennis en inzicht over te brengen
aan deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt die werkzaam zijn in het
talentencentrum.
Een vakdiploma hoeft niet, maar kennis van hout, timmerwerkzaamheden, fietsen opknappen
of meubels pimpen is gewenst.
Neem gerust eens een kijkje op de website van het talencentrum:
https://www.pluginatwork.nl/
Hebt u interesse of wilt u meer informatie? We horen het graag!
U kunt bellen (06-55993540) of mailen (info@pluginatsupport.nl).
Hartelijke groet,
Hans Besseling
Voorzitter Plug-in@support

VRIJWILLIGER GEZOCHT
Ik ben op zoek naar iemand die op korte termijn een Eritrese vrouw in Boven-Hardinxveld kan
helpen met haar studie Nederlandse taal. Ze studeert op B-niveau, dat is vergelijkbaar met de
middelbare school. Ze zoekt iemand die één of twee keer per week beschikbaar is tot maart
2021. Het is dus maar voor enkele maanden, maar wel intensief.
Bent of kent u/jij iemand die dit zou willen doen? Ik hoor het graag!
Vriendelijke groet,
Willem van den Heuvel
(06-83088294 / willem.marjorie@hetnet.nl)
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De Wegwijzer is het kerkblad van de
De Gereformeerde Kerk te Boven-Hardinxveld
Gereformeerde Kerk van Boven-Hardinxveld is een veelkleurige gemeente waarvan de
en verschijnt maandelijks (11 x per jaar).
leden, ondanks verschillende achtergronden
en geloofsbeleving, een grote verbondenheid
Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld
voelen met elkaar. Ondanks de verscheidenJan Steenstraat 5
heid is de saamhorigheid groot.
3372 XH Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184-617007
De gemeente drijft van oudsher op het werk
van vrijwilligers; een groot deel van de leden
website: www.pknbovenhardinxveld.nl
is betrokken bij taken en activiteiten. Wij vorWilt u een van onze diensten meeluisteren
men een netwerk van mensen, onderling
of na afloop terugluisteren? Dat kan op
verbonden, ieder op zijn of haar eigen manier,
www.kerkdienstgemist.nl.
met Jezus Christus als ons middelpunt. Zijn
Dominee en kerkenraad
boodschap van Gods liefde willen wij met
Voorganger
woord en daad uitdragen.
Ds. Carmen Melissant
Albert Cuypstraat 14, 3372 XA, H’veld-G’dam Daarom willen we een kerk zijn voor mensen
predikant@pknbovenhardinxveld.nl
die samen zoeken naar wie God is en wat Hij
Tel. 0184-636747
van ons vraagt. En hoe we samen, jong en
Scriba
oud, in deze tijd volgelingen van Christus kunBotenwerf 9, 3372 WB, H’veld-G’dam
nen zijn met een open oog voor de wereld om
Tel. 0184-632115 Mob. 06-20536989
ons heen. Dit wordt kort samengevat in:
scriba@pknbovenhardinxveld.nl
‘tijd nemen voor God, tijd maken voor elkaar’.
Voorzitter
voorzitter@pknbovenhardinxveld.nl
Redactie Wegwijzer
Diaconie
Miranda Dame
Tel. 0184-630547
IBAN NL93 RABO 0325 0762 27
Gerda Eijkelenboom Tel. 06-51759379
tnv diaconie Geref. Kerk Boven-Hardinxveld
Wilma Aanen
Tel. 0184-633628
College van Kerkrentmeesters
Wilt u een extra exemplaar ontvangen? Of
IBAN NL 58 RABO 0325042616
weet u iemand die de Wegwijzer graag leest?
t.n.v. Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld Laat het weten bij de redactie!

Kopij voor de Wegwijzer mag voor de 20e van elke maand naar:

kerkbladwegwijzer@gmail.com
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