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BIJWONEN VAN KERKDIENSTEN
In de afgelopen weken hebben we velen van jullie mogen verwelkomen in één of meer van
onze zondagse diensten. Fijn!
Maar hoewel we heel blij zijn met een goed gevulde kerk, denken we ook dat we er goed aan
doen om tijdelijk weer terug te gaan naar wat minder kerkgangers in de dienst, mede vanwege
de aangescherpte maatregelen die nu ook gelden voor onze veiligheidsregio. Dat betekent dat
we voorlopig weer een maximum aantal aanwezigen van 50 zullen hanteren.
Het aanmelden van de diensten blijft mogelijk op de tot nu toe bekende manier: via mail
naar viermee.gkbh@gmail.com of telefonisch bij Gerda Eijkelenboom (06-51759379).
Maar het kan nu nóg eenvoudiger: dankzij onze
websitebouwers is er sinds kort ook een
‘aanmeldknop’ op de website.
Heel handig, omdat je dan niet zelf hoeft te bedenken welke vragen je ook alweer moest
beantwoorden! We hopen u (weer) te mogen begroeten in één van de diensten!
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KERKDIENSTEN
Zondag 4 oktober
09.30 uur
16.00 uur
Ouderling van dienst
Collecten
Kosters

ISRAËLZONDAG
:
:
:
:
:
:

dhr. Ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk
dhr. Ds. J.E. Schelling, Woerden
Erwin en Esther Bot
1e Kerk
2e PKN Israëlzondag
Cor en Cora de Jong

KINDERDIENST

Zondag 11 oktober
09.30 uur
: ds. Carmen Melissant
Ouderling van dienst : Alice Stam
Collecten
: 1e Kerk
: 2e ZWO zending
Kosters
: Gert en Jany Muijlwijk

ZWO DIENST

Zondag 18 oktober
09.30 uur
: kandidaat Dhr. J. IJzerman, Hardinxveld-Giessendam
Ouderling van dienst : Arie Stam
Collecten
: 1e Kerk
2e Onderhoudsfonds
Kosters
: Henk en Arina van Aken
Zondag 25 oktober
09.30 uur
17.00 uur
Ouderling van dienst
1e collecte
2e collecte
Kosters

:
:
:
:
:
:

dhr. Ds. Y. Viersen, Utrecht
dhr. Ds. R.E. Stiemer, Den Bosch
Stephan de Boon
Kerk
Diaconie
Henk en Arina van Aken

THEMADIENST M.M.V. ‘OP WEG’

Livestream van de kerkdiensten te volgen via:
http://youtube.com/user/GereformeerdeKerkBH of www.kerkdienstgemist.nl
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PASTORALIA
We willen oog blijven hebben voor elkaar juist tijdens de moeilijke momenten.
Veel mensen voelen zich kwetsbaarder dan normaal. Door om te zien naar elkaar kunnen we
hulp bieden aan een ander. Om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.
Bij Netty Roeleveld (Dreef 9) is onlangs een zeer ernstige en niet te behandelen ziekte
vastgesteld. Ondanks de ernst van de situatie en alles wat daarmee samenhangt is Netty
dankbaar en ontroerd voor wat veel lieve mensen voor haar en Cees betekenen. Ze voelen zich
gedragen door zoveel medeleven. We denken aan jullie in onze gebeden en wensen jullie Gods
nabijheid toe.
Teunie de Mik is op zondag 6 september overleden in de leeftijd van 75 jaar. Sjaak, kinderen en
kleinkinderen en allen die met haar verbonden waren wensen we veel sterkte nu ze haar
moeten missen. Sjaak is inmiddels weer thuis op Rembrandtstraat 41. Hij heeft zijn laatste
bestraling gehad en wacht af of verdere behandeling nog nodig is.
Jany Muijlwijk (Graaf Adolfstraat 55) De ontsteking neemt af, waardoor Jany zich gelukkig weer
een stuk beter voelt. Eind september zal ze weer een scan krijgen waarna gekeken wordt wat
de behandelmogelijkheden zijn.
Mevr. C. de Jong-van der Hoff kon niet meer terug naar huis vanuit het ziekenhuis en heeft nu
een vast appartement (nr. 289) in de Bannehof in Gorinchem gekregen. Het gaat goed met
haar, maar met haar astma blijft de kans op een longontsteking aanwezig.
Bets den Breejen (Spijk, Zuiderlingedijk 69) is dankbaar dat ze weer thuis is en het gaat best
goed met haar. Ze heeft fysiotherapie en wordt steeds wat sterker.
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
Stephan de Boon

tel.nr.: 06 12 85 40 43
tel.nr.: 06-81 46 20 24

Laura Houweling
Marije den Breejen

tel.nr.: 06-28 64 53 50
tel.nr.: 06-41 46 11 88

BEDANKT
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BEDANKT
Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven die wij ontvingen tijdens zijn
ziekte en na het overlijden van

Nicolaas Cornelis de Groot
Nico
Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die hem missen.
Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.
Metje de Groot,
kinderen en kleinkinderen

IN MEMORIAM TEUNIE DE MIK
Onze zuster Teuntje Jacoba (Teunie) de Mik-Ouweneel is op 6 september jongstleden op de
leeftijd van 75 jaar overleden. Wij herinneren onze zuster Teunie als een geliefd gemeentelid.
Teunie was een lieve vrouw met veel humor die het liefste met een boek op de bank zat. Ze
was 52 jaar getrouwd met Sjaak en ze kregen 3 kinderen: Henk, Therèse en Luciën, die op hun
beurt trouwden met Lijntje, Edwin en Tineke. Zo kwamen er ook 3 kleinkinderen bij: Youri,
Wesley en Terrance van wie Teunie zeer veel hield. Teunie heeft veel meegemaakt en was
ondanks alles een sterke vrouw. Door ziekte namen haar krachten echter steeds meer af en
uiteindelijk is zij rustig heengegaan.
Wij dragen zuster Teunie de Mik-Ouweneel op aan de eeuwige en liefdevolle God, en wensen
Sjaak, de kinderen, kleinkinderen en de rest van de familie veel sterkte en Gods troostende
nabijheid toe.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vree,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
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VAN DE VOORZITTER
Op vrijdag 18 september klonk om 15.00 uur het startschot en gingen
F.A.M. Pannenkoek en Team 2, na wekenlange voorbereidingen, de strijd
met elkaar aan. Wie bakt de meeste pannenkoeken en haalt het meeste
geld op? Het werd een daverend succes.
Er werd gebakken, gegeten, gedronken, gelachen, gezongen, …
Voor de sportievelingen onder ons was er zaterdag ook nog een
fietspuzzeltocht, met als afsluiting natuurlijk die overheerlijke
pannenkoeken. De opbrengst van de actie was enorm: € 3.550!
Op zondag hielden we twee goed bezochte startdiensten. Het was mooi
om zo toch als gemeente samen te kunnen zijn.
De klapper van het weekend moest echter nog komen. In de startdiensten was één van de
collectes bestemd voor dezelfde doelen als de pannenkoekenactie: ons eigen bijgebouw en de
Stichting Armoedefonds. Dachten we op zondag nog: ‘het zou mooi zijn als we er € 4.000 van
kunnen maken’; op maandag ging het dak eraf. De collecte alleen al bleek ruim € 4.000
opgebracht te hebben, en samen met de opbrengst van de pannenkoekenactie resulteerde dat
in een bedrag van € 8.000! Ongelofelijk!!
Er bekruipt mij, zoals wel vaker, een gevoel van trots en dankbaarheid. Niet vanwege dat
enorme geldbedrag, maar vanwege zo’n groots gevoel van samen, van gemeente-zijn.
Juist in deze tijd.
‘Het goede leven’ is het nieuwe jaarthema, hoe toepasselijk na zo’n
weekend! Ik hoop dat we ook de rest van het seizoen met elkaar het
goede leven zullen ervaren.
In gezondheid, mooie gesprekken, plezier, bemoedigende woorden,
muziek, gebaren van meeleven en betrokkenheid. Veel goeds
gewenst!
En hoewel het seizoen nog maar net begonnen is, wil ik toch met u/jou vooruitblikken.
Pinksteren 2021 lijkt nog heel ver weg, maar ik wil er toch alvast aandacht voor vragen.
Want dan worden, zoals elk jaar, de nieuwe ambtsdragers bevestigd. En ook dit jaar zijn er
weer een aantal kerkenraadsleden aftredend.
Dat zijn Martijn Kamsteeg als scriba, Erwin en Esther Bot als jeugdouderlingen en Ilona
Meerkerk als ouderling-voorzitter van de commissie Vieren.
Ook Alice Stam zou aftredend zijn na een periode van vier jaar kerkenraadswerk, maar zij wil
haar ambtstermijn graag verlengen en nog wat langer als voorzitter V&T doorgaan. Daar zijn we
blij mee!
Binnen de commissie Omzien wordt ervaren dat er veel werk is, onder andere doordat er veel
speelt op het gebied van bijzonder pastoraat. Daarom is besloten om er een ouderling bij te
zoeken voor het bezoekwerk.
Dat resulteert in totaal dus in vier vacatures, waarvoor we in de komende maanden opvolging
zullen zoeken.
Verderop in de Wegwijzer leest u het enthousiaste verhaal van Erwin en Esther over hun
kerkenraadsfunctie. Lijkt het u/jou leuk, mooi, opbouwend om een periode als kerkenraadslid
aan de slag te gaan? Zou u/jij meer informatie willen over een bepaalde taak?
Of zou u/jij iemand anders voor willen dragen bij wie één van de taken zou passen?
Laat het ons weten! Spreek één van ons aan of bel of mail naar Martijn (06-20536989 |
martijn.kamsteeg@pknbovenhardinxveld.nl). Alvast bedankt!
Wegwijzer – oktober 2020
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VERJAARDAGEN/JUBILEA
OKTOBER VERJAARDAGEN 75+
Dhr. A. Kamsteeg
Mw. M. de Groot - van der Plas
Dhr. P. den Breejen
Dhr. C. de Ridder
Mw. A. Baardman - van Stempvoort

De Buurt 89
Rembrandthof 15
Rembrandthof 13
Banneweg 413
Rembrandthof 447

3372 DB
3372 XS
3372 XS
4204 AZ
3372 XW

1 okt 1941
6 okt 1938
24 okt 1933
24 okt 1940
29 oktober

79
82
87
80

NOVEMBER VERJAARDAGEN 75+
Mw. L. Hoogendoorn - van der Linden Rembrandthof 73
Dhr. L. Blom
W. de Zwijgerstraat 13

3372 XS
3372 ES

25 nov 1943
29 nov 1943

77
77

HUWELIJKSJUBILEA OKTOBER
Fam. C.J. van Lomwel
Fam. D. van Houwelingen
Fam. K.M. van Korlaar

Albert Cuypstraat 13
Lijnbaan 17
Rivierdijk 470

3372 XA 6 okt 2020
3372 WC 24 okt 2020
3372 BX 25 okt 2020

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

Huik 10
3372 VL
Drijverschuit 37
3372 VA
Prinses Beatrixstraat 48 3372 EK

2 nov 2020
5 nov 2020
16 nov 2020

25
45
12½

12½
50
12½

MUTATIES AUGUSTUS/SEPTEMBER 2020
Verhuisd

Remco, Willeke, Jesse en Naud Kooistra zijn verhuisd van
Van Ruysdaelstraat 4 naar Ranonkelstraat 8,
2971 BP Bleskensgraaf (zij blijven voorkeurlid)
Mevr. C. (Corrie) de Jong - van der Hoff,
Juliana van Stolberstraat 145, is verhuisd naar
Woonzorgcentrum Bannehof, Kamer 289,
Voermanstraat 169, 4204 RH Gorinchem
(zij blijft voorkeurlid)

Gedoopt
30-08-2020

Danica Quartel, Steur 22, 3372 VD H’veld-G’dam
Jenthe Rijnhout, Hobbemastraat 23, 3372 XG
H’veld-G’dam

Overleden
03-09-2020

Mevr. T.J. (Teunie) de Mik-Ouweneel, Rembrandtstraat 41,
3372 XM H’veld-G’dam

Belijdenis afgelegd
30-08-2020

Danica Quartel, Steur 22, 3372 VD H’veld-G’dam
Miranda Rijnhout, Hobbemastraat 23, 3372 XG
H’veld-G’dam
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GA NIET ALLEEN DOOR HET LEVEN
Zoals sommigen wellicht weten staat er op Kweetal te Schelluinen een bijenstal. Ik hoop dat
jullie bij de les kunnen blijven, ondanks de cliffhanger die in de envelop bij de Wegwijzer zit.
Bijen vormen een gemeenschap, een groep dieren, een volk, die met elkaar en voor elkaar
leven. Zonder nu een college te willen geven over honingbijen, is wel kenmerkend voor deze
onmisbare insecten dat ze niet zonder elkaar kunnen. Het zijn sociale dieren. BIJ the way:
Carmen noemde ons mensen, in de dienst van 23 augustus, ook sociale dieren. Een zin die niet
iedereen naar de zin zal zijn.
Taken zijn verdeeld zodat ieder binnen de groep tot haar of zijn recht kan komen. De darren
spelen een rol bij de voorplanting. (vergelijk de taken die liggen binnen het evangeliseren) De
werksters poetsen de cellen, andere werksters verzorgen het broed (vergelijk de taken binnen
omzien). In een latere periode gaan werksters nectar en stuifmeel verzamelen (vergelijk de
taken van de diakenen). Van de nectar maakt de bij honing. Goede zorg dus voor elkaar.
De koningin speelt de hoofdrol in het volk. Alles wordt in het werk gesteld zodat de koningin
haar taak goed kan uitvoeren. De soort in stand houden. Mag je hier voor koningin ook lezen
KONING? Daarmee refereer ik aan de zienswijze dat God zowel mannelijk als vrouwelijk kan
zijn. Carmen heeft dat in het verleden in haar preek beargumenteerd.
Een volk zonder koning (koningin) kan niet voortbestaan. Een moerloze tijd is lastig voor het
volk. Een volk zonder God komt in de problemen, Israël weet daar alles van. Maar gelukkig
merkt het volk dat het niet zo verder kan en gaan de werksters op zoek naar redding. Zij gaan
een redcel aanmaken om weer terug te keren in de situatie van de aanwezigheid van de
koningin. Zien we dat bij het volk Israël in het oude testament niet vaak voorkomen? En is er in
het nieuwe testament geen sprake van onze Redder? Om het volk te redden is hulp nodig, je
moet er energie in stoppen. De imker zal een moerloos volk suikerwater geven naast raten met
honing. Het volk kan dan haar inspanningen vooral richten op het herstel van de relaties binnen
het volk. Is dat niet een bekend fenomeen: God, de “imker” steekt, via profeten, via vergeving
van zonden, via beloften veel energie in het volk, in ons, zodat wij weer met elkaar kunnen
werken aan een gezonde gemeenschap van gelovigen.
De aanwezigheid van de of een leider van het volk is van essentieel belang. GOD de Koning.
De Heere zegt in psalm 81: "Ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rotsstenen". Hiermee
wordt op de eerste plaats de goede zorg van God voor Zijn volk aangeduid. In het MiddenOosten was het niet ongewoon dat wilde bijen hun raten in rotsspleten bouwden en dat in
gunstige honingjaren de honing daaruit vloeide. Van Jacob staat geschreven: "en Hij deed hem
honing zuigen uit de steenrots". Deze figuurlijke uitspraak is op letterlijke zaken gebaseerd.
De bijenteelt is al omstreeks 3000 v. Chr. in Egypte bekend. De bijenteelt wordt niet met name
in de bijbel genoemd, maar wel de producten en eigenschappen van het bijenvolk.
Honing is een uitbeelding van het Woord van God. Honing heeft dezelfde zoete, kracht gevende
en heilzame eigenschappen als het Woord van God. Het Woord van God
smaakt dan ook als honing.
Ezechiël 3
3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, geef uw buik te eten, en vul uw
ingewand met deze rol, die Ik u geef. Toen at ik, en het was in mijn
mond als honig, vanwege de zoetigheid.
Wegwijzer – oktober 2020
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GA NIET ALLEEN DOOR HET LEVEN - VERVOLG
Spreuken 24
13 Eet honig, mijn zoon! want hij is goed, en honigzeem (honing nog in de raten) is zoet voor uw
gehemelte. (zoet verwijst naar het leven onder het Nieuwe Verbond).
Dat honing een geliefd voedsel was, blijkt ook uit het beeld van het beloofde land dat geschetst
wordt: een land van melk en honing (Deuteronomium 8,8).
20 september 2017 BreakingIsraëlNews
Imker uit Israël ziet in grote hoeveelheid bijen vervulling van Bijbelse profetie. Terwijl allerlei
studies laten zien dat honingbijen sterven in Amerika en Europa, floreren ze in Israël. Zien we
hier misschien een vervulling van Bijbelse woorden dat Israël een land vloeiende van melk en
honing zou zijn (Exodus 3:8, 17) .
Solitaire bijen, de bijen die alleen door het leven gaan, lukt het niet om tot consumeerbare
productie te komen. Alleen door het leven gaan levert dus niets of minder op.
Er zijn ook werksters die de bijenkast beschermen tegen kwade invloeden. Indringers en
ongenode gasten. Je zou ze kunnen zien als de co-co-co-co commissie. Als het huis van het volk
verstoord wordt, kunnen ze de verstoorder woedend achtervolgen en pijnlijk steken. Dat beeld
wordt gebruikt in Deuteronomium 1, 44: 'De Ammonieten in dat bergland zijn tegen u
uitgerukt, ze hebben u als bijen achtervolgd. In de coronatijd is het dan ook logisch dat er aan
deur goed wordt opgelet wie er binnen komt.
Bijen, hun honing en hun was worden verbonden met het Eeuwige. De honing vanwege de
kostelijke smaak, maar ook de was is nog altijd geliefd. Nog steeds wordt voor het maken van
de paaskaars en doopkaarsen bijenwas gebruikt. Kun je met was ook niet iets goed oppoetsen
of juist uit poetsen?
Wanneer de groep te klein wordt is overleven niet meer mogelijk. Is er een vergelijking te
maken met de ontkerkelijking die plaats vindt in tal van regio’s? Behalve natuurlijk in atypische
gemeenten. In het dierenrijk zien we dit soort vormen van samenleven vaker optreden.
Denk bijvoorbeeld aan mieren. Staat daar ook niet iets over in de bijbel.
Ds. Vrolijk, preekte in Boven-Hardinxveld op 19 juli 2020. Zijn quote was ga niet alleen door het
leven. Dat geldt dus niet alleen voor bijen, maar ook voor ons.
Om de relatie met deze inleiding vorm te geven en het beeld vast te kunnen houden mag ik
jullie uitnodigen je eigen paaskaars te maken uit bijenwas, zodat je altijd het LICHT bij je kunt
hebben in de gemeenschap van gelovigen. In de envelop zit het materiaal, succes.

Lammert Blokhuis
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VACATURE JEUGDOUDERLING
Vanaf zondag 23 mei 2021 komt voor ons de functie jeugdouderling te vervallen. Nu de functie
vrijkomt, zijn wij natuurlijk op zoek naar opvolgers. Om onze opvolgers enthousiast te maken,
schetsen we hieronder een kort beeld van wat het jeugdwerk inhoudt.
Allereerst: het jeugdwerk wordt gedragen door een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Er is
de clubleiding, er zijn de koorleiders, de leiding van de catechisatie, kampleiding, leiding van de
subcommissies, etc. Hier onderdeel van uitmaken is op zich al mooi en je hoeft niets alleen te
doen. Ligt een bepaald onderdeel je wat minder, is er altijd wel iemand bereid dit op te pakken.
Dan is het ook nog zo dat je door je functie betrokken bent bij tal van gave activiteiten. Zomaar
een greep uit de activiteiten van de afgelopen jaren die ons bij blijven:
-

het kindertheater Onwijz
de peuter- en kleuterdienst met Henk Vlot
de bid- en dankdagdiensten o.l.v. Wendy Klop
de kerstescaperoom
de corona-challenge
goede doelenacties
het kamp, etc.

Natuurlijk omvat de functie jeugdouderling meer dan alleen de genoemde activiteiten, diensten
voorbereiden en kamp. Officieel zit je ook in de kerkenraad, het moderamen en de jeugdraad.
Hier horen automatisch ook vergaderingen bij. Het aantal is afgenomen door een nieuwe
vergaderindeling en wij hebben deze vergaderingen (omdat we samen zijn) verdeeld (dat
scheelt de helft
). Nu is de kerkenraad een afspiegeling van de gemeente en er zitten hele
leuke mensen in. De vergaderingen zijn gezellig en het is mooi om met elkaar over het kerkwerk
na te denken. Tijdens de vergaderingen zijn er ook dingen die ons bijblijven. Als Lammert en
Carla een vergadering mogen openen, kan je er echt voor gaan zitten bijvoorbeeld. En ook het
bezinningsweekend met de kerkenraad is een hoogtepunt!
Als we dit zo noteren, snappen we zelf eigenlijk ook niet waarom we stoppen. Het zal zijn
omdat we een ander ook een mooie periode als jeugdouderling gunnen. Ben je enthousiast
geworden, meld je dan! Maar wacht niet te lang, want voor je het weet is je kans verkeken en
moet je weer vier jaar wachten…
Erwin en Esther Bot
BEDANKT
Beste mensen,
Wij willen u graag hartelijk bedanken voor de vele kaarten voor de vele kaarten die we hebben
gekregen, de bloemengroet van de gemeente, gemaakt door Mariska en gebracht door Marije,
de felicitaties, de bemoedigende woorden, de telefoontjes.
Zodoende houden we elkaar vast en leven we met elkaar mee.
Wim en Plonie van Westen
Wegwijzer – oktober 2020
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SERIE: KENNISMAKING MET NIEUWE LEDEN

‘We voelen ons al aardig thuis in de gereformeerde kerk’

Iddo (50) en Anne Marie Hoekstra (52) waren bij diverse kerkelijke gemeenten betrokken
voordat ze in december 2018 lid werden van de Gereformeerd Synodale kerk in BovenHardinxveld. Iddo’s eerste kerk bevond zich in Vlaanderen, die van Anne Marie was enkele
meters verwijderd van hun huidige kerk.
Iddo werd geboren in het Vlaamse Aalst,
waar zijn vader voorganger was in een
kleine evangelische gemeente. Op zijn
vierde verhuisden zijn Vlaamse moeder en
Friese vader naar Hoogblokland, waar Iddo
zijn prachtige Vlaamse tongval kwijtraakte.
“Ons gezin sloot zich aan bij
pinkstergemeente Rafaël, waar ik al jong lid
werd van de muziekgroep”, vertelt Iddo.
“Het was een vormende tijd waarin mijn
geloof zich verdiepte en ik vriendschappen
voor het leven sloot.”

de gereformeerde pastorie en bijna naast
de hervormde pastorie. “Ik speelde dus heel
vaak met domineeskinderen, die tot mijn
grote verdriet na enkele jaren weer
vertrokken. Met de kinderen van dominee
Dick de Lange ging ik soms mee naar de club
van de gereformeerde kerk, maar ons gezin
was lid van de hervormde. Toen ik een jaar
of twaalf was, vertrokken we naar een
evangelische gemeente in Gorinchem.
Totdat ik op mijn negentiende in
Amersfoort ging studeren had ik in die
Gorcumse kerk een heel goede tijd.

Anne Marie is geboren en getogen in
Boven-Hardinxveld, in het huis tegenover
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SERIE: KENNISMAKING MET NIEUWE LEDEN
Er was een jeugdgroep waar een open sfeer
heerste en waar je werd uitgedaagd
zelfstandig na te denken en keuzes te
maken. Ook thuis was er alle ruimte voor
kritische vragen. Tijdens mijn studie aan de
Evangelische School voor Journalistiek
verdiepte mijn geloof zich.”
Evangelisatieweek
Ze leerden elkaar kennen tijdens een
evangelisatieweek van Youth for Christ in de
binnenstad van Gorinchem, waar Iddo
samen met een vriend gospelliedjes zong.
Hij begeleidde zichzelf op zijn gitaar, zijn
vriend speelde elektrische piano. Anne
Marie en anderen van het team knoopten
gesprekjes aan met het publiek. Anne Marie
herinnert zich: “Tijdens mijn studie had ik
regelmatig straatinterviewtjes gedaan, dus
ik deed het vrij makkelijk. Er ontstonden
soms best goede gesprekken, maar ik zou
het nu niet zo snel meer doen. Het is een
manier van evangeliseren die ook veel
weerstand kan oproepen.”
Het grootste deel van hun leven hebben
Iddo en Anne Marie in Ottoland gewoond,
waar ze aanvankelijk lid waren van de
Hervormde kerk. Omdat hun dochters Eva
en Naomi bij het opgroeien de aansluiting
begonnen te missen, zocht het gezin een
andere gemeente. “We kozen voor Rafaël in
Giessenburg, waar onze dochters al heel
snel vrienden en vriendinnen vonden en
met veel plezier naar de kinder- en later
tieneractiviteiten gingen. Eva is inmiddels
27 en woont in Gorinchem, Naomi is 24 en
woont nog thuis.”
Verhalenbureau
Na het grootste deel van zijn leven in de
grafische industrie en uitgeverijwereld te
hebben gewerkt, switchte Iddo in 2019 naar
een nieuw vakgebied en ging aan de slag bij
de Nationale Bomenbank in Bleskensgraaf.
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Anne Marie werkt als journaliste parttime
voor Kontakt Media Partners in Goudriaan
en als freelancer voor Eva Magazine. Samen
runnen ze sinds 2014 in hun vrije tijd Het
Verhalenbureau. Anne Marie: “Omdat ik
naast het snelle journalistieke werk graag
grotere producties doe, leg ik af en toe een
levensverhaal vast. Iddo verzorgt als
grafisch vormgever de lay-out van deze
boeken. De afgelopen jaren hebben we er
overigens weinig tijd voor gehad.”
In hun vrije tijd trekken ze graag de natuur
in. Daarnaast lezen ze graag. Iddo vindt het
leuk om voor vrienden en familie te koken,
waarna er nog lang wordt nagetafeld in
huize Hoekstra.
Het geloof betekent veel voor Iddo en Anne
Marie. “Het bepaalt mijn identiteit”, zegt
Anne Marie. “De afgelopen jaren heeft mijn
geloof een behoorlijke verandering
doorgemaakt. Ik heb steeds minder
antwoorden en steeds meer vragen. Maar
die vragen laten onverlet dat een leven met
God het beste is wat een mens kan
overkomen. Hij zet alles in het goede
perspectief.”
Iddo: “God is altijd een vanzelfsprekende
aanwezigheid geweest in mijn leven. Mijn
wereld is wel eens door elkaar geschud,
maar God is nooit ver weg geweest.”
Lid zijn van een kerk vinden ze allebei
belangrijk. “Het is leerzaam om met
anderen over het geloof te praten”, zegt
Iddo. Anne Marie: “En we willen graag met
anderen meeleven. Door corona is dat wel
veel lastiger. We begonnen net een klein
beetje in te burgeren, dat proces ligt nu
bijna stil. Heel jammer, maar gelukkig
kunnen we via internet de diensten
meemaken. We voelen ons al aardig thuis in
de gereformeerde kerk. Er heerst een
warme, hartelijke sfeer.”
Iddo en Anne Marie Hoekstra
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ZWO
ZWO-dienst zondag 11 oktober
Het St. Michaels girls Hostel in New Delhi, India, staat in deze dienst centraal.
(project HVC – Hulp Vervolgde Christenen). We hebben aan de voorzitter van
de organisatie HVC, Jan Dirk van Nifterik, gevraagd een videopresentatie in te spreken over de
situatie in India en over het Hostel. Dus ook dit zal digitaal gaan. De collecte in de dienst is voor
het St. Michaels girls Hostel. In de maanden oktober, november en december sparen we met
de zendingsbusjes voor dit doel.

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 b.v.
het St. Michaels Hostel New Delhi of project HVC.
(Let op; in de informatiegids van onze gemeente staat
het verkeerde nummer!!)
Mevrouw Boerman, moeder van Geja, is al weken bezig met het stoven van peertjes die u
natuurlijk weer kunt kopen. De opbrengst komt ten goede aan onze projecten.
Ze kosten € 1,75 per pot, 4 voor € 6,-. U kunt ze bestellen bij Geja Sterrenburg, Rivierdijk 465
tel. 0184-617177.
We zoeken nog een vrijwilliger die onze commissie wil versterken. Het gaat dan vooral om het
meedenken in onze vergaderingen (ca. 5x per jaar). Met elkaar brainstormen hoe we het ZWOwerk handen en voeten kunnen geven in onze gemeente. Het is ook prima om zo’n avondje een
keer te ‘proberen’ zodat je een idee krijgt wat dit waardevolle werk inhoudt. Het is in ieder
geval altijd gezellig en je bent van harte welkom!
De ZWO-commissie,
Nel de Jong, Mark Quartel, Geja Sterrenburg en Ingrid Bron
BEDANKT
Onder Gods hoede mochten wij 50 jaar in ons huwelijk samenzijn. Wij voelen ons dankbare en
gezegende mensen. U vond het ook heel mooi. Vele goede wensen, wenskaarten, felicitaties en
bloemen kwamen naar ons adres. Wij danken u hartelijk voor uw reacties.
Janny en Cees van der Plas
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Wegwijzer – oktober 2020

OVERZICHT COLLECTEOPBRENGSTEN JULI/AUGUSTUS
Datum
5-7-2020

Bestemming
Kerk
Plaatselijk pastoraat
HA Collecte Chris Voorkom
12-7-2020 Kerk
Commissie Vieren
19-7-2020 Kerk
Diaconie
26-7-2020 Kerk
Onderhoudsfonds

Bedrag
€ 310,50
€ 284,00
€ 559,00
€ 346,00
€ 277,50
€ 357,25
€ 234,00
€ 303,50
€ 297,90

juli

€ 15,00
€ 11,00
€ 2.995,65

Zending
Bloemenpot
Totale opbrengst juli

In juli is een gift voor de zending binnengekomen van € 270,00
Datum
2-8-2020

Bestemming
Kerk
Solidariteitskas
9-8-2020 Kerk
ZWO
16-8-2020 Kerk
Commissie vieren
23-8-2020 Kerk
Onderhoudsfonds
30-8-2020 Kerk
Diaconie

Bedrag
€ 285,50
€ 209,00
€ 329,00
€ 230,50
€ 334,60
€ 243,30
€ 370,90
€ 287,00
€ 393,85
€ 280,75

augustus

€ 46,50
€ 40,00
€ 3.050,90

Zending
Bloemenpot
Totale opbrengst augustus
Extra collecte Beiroet

€ 2.090,60

BEDANKT
Wij willen iedereen bedanken voor de vele blijken van belangstelling die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk.
Wij hadden zelfs het voorrecht om tweemaal in de Wegwijzer te staan, waardoor onze
brievenbus tot twee keer toe gevuld werd met vele felicitatie kaarten. Wat is het fijn om lid te
zijn van een gemeente waarin men met je meeleeft.
Hartelijke groet, Marjo en Jan de Jong
Wegwijzer – oktober 2020
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VERSLAG PANNENKOEKENACTIE
Hoe de pannenkoekenactie zijn beslag kreeg
“De hele actie incl. collecte heeft € 4.241,50
opgebracht!”
“Dat klopt niet, alleen de collecte heeft € 4.241,50
opgebracht. Dus totaal zo’n € 7.791,50“
“Die collecte klopt niet hoor.”
“De diaconie blijft volhouden dat het echt zo is.”
“Je bent helemaal gek!”
Zo ging het ongeveer in de app-groep van de pannenkoekenbakkers in de dagen na de actie.
De app-groep kwam op 17 augustus tot stand nadat Esther (in een hongerige bui?) het idee had
opgevat om 24 uur pannenkoeken te gaan bakken. Medevrijwilligers werden gevonden en al
snel werden twee teams geformeerd, die elkaar direct sportief het leven begonnen zuur te
maken. Deze energie zorgde ervoor dat er van beide kanten fanatiek werd gezocht naar
mensen die wilden komen eten en wilden bestellen.
Als gevolg van de grote aanvraag werd al ruim voor het officiële startsein (vrijdagmiddag 15.00
uur) driftig gebakken in de huizen van de teams en van diverse anderen die hun hulp aanboden.
Toen Carmen het startschot gaf, was het meteen alle hens aan dek. Er lagen veel aanvragen te
wachten, de eettafels raakten gevuld én er kwamen passanten met getrokken beurzen op de
heerlijke geur af.
Omdat Frans en Erwin nog moesten werken (hier werd hardop aan getwijfeld door de overige
teamleden) was alle extra hulp welkom. Team M.A.F. Pannenkoek kreeg hulp van koorleden en
team 2 werd bijgestaan door Noa, Amber en de eenarmige bandiet Christie. Al met al werd de
bestellijst snel afgewerkt en keerde om 20.00 uur de rust redelijk weer. Echt rustig werd het
echter nooit, er moest namelijk de hele nacht worden doorgebakken om de bestellingen van de
volgende dag gereed te krijgen.
Daarbij bleef het ook gezellig druk op en rond de
eettafels. De hele nacht bleven er verwachte en
onverwachte gasten komen. Een aantal dames uit de
Lijnbaan (we noemen geen namen) sloeg een gat in de
wijnvoorraad en de familie Stam maakte de reputatie
van nachtbrakers meer dan waar. Tussendoor spoelde er
ook nog een vreemde snuiter aan (zie foto). Bijzondere
vermelding verdienen ook Bastiaan en Jan die de wekker
zetten en rond een uur of drie voor een nachtsnack de
tent in kwamen.
Al met al vloog de tijd en slonk het beslag zienderogen. Omdat alle beslag van de Hoogvliet
inmiddels in de kerk stond, moest er zelfs worden uitgeweken naar Beneden-Hardinxveld.
Ondertussen bleven de aanvragen maar binnenkomen en leidde de eindsprint zelfs tot lichte
stress bij enkele niet nader te noemen teamleden (Andre en Esther). De muzikale omlijsting die
team M.A.F. verzorgde, werd steeds meer up-tempo. “Take me Home, Country Roads” is nooit
sneller (en vaker) gespeeld dan die morgen door team M.A.F.
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VERSLAG PANNENKOEKENACTIE - VERVOLG
Gelukkig schoten ook op dat moment velen te hulp. Een aantal bestellers nam genoegen met
een doe-het-zelf bakpakket en anderen accepteerden de vertraging vrolijk. Door de werkdruk
vloog de tijd en ineens zat de 24 uur erop. Gelukkig bleek ook toen hulp dichtbij, vele handen
maakten licht werk bij het opruimen van de tenten, tafels en stoelen. Al bleef het jammer dat
Teunis niet even kwam helpen…
Tsja, dan heb je het al over een geslaagd evenement,
met lekker weer, gezellige contacten en het echte
gemeente-gevoel dat door de pandemie zo wordt
gemist. En als dan ook nog blijkt dat er ruim € 3.550,is opgehaald én dit bedrag op wonderlijke wijze blijkt
te zijn verdubbeld, dan kan er alleen maar met
dankbaarheid en een warm gevoel worden
teruggekeken op het bakfeest.
Tot slot: bedankt! Voor de steun in de aanloop naar
de uitdaging, voor de hulp, de verzorging, de
bestellingen en voor het gevoel een hele bijzondere
gemeente te zijn met elkaar!!!
M.A.F. en het winnende team

NIEUW(S) VAN VORMING & TOERUSTING
Zin in mooie ontmoetingen en fijne gesprekken?
Wandel dan met ons mee op zaterdag 24 oktober want dan gaan we naar het Munnikenland
om daar een route te lopen van ongeveer 8 km.
We verzamelen om 10.00 uur in het bijgebouw van de kerk en beginnen hier met koffie/thee
en gaan dan varend met 3 pontjes naar ons wandelgebied.
De lunch wordt verzorgd door V&T, specifieke dieetwensen even doorgeven.
Kosten van deze activiteit: € 17,50.
We volgen de richtlijnen van het RIVM en daarom is het noodzakelijk om je van
tevoren op te geven:
Bel of mail naar Marjan den Breejen: 616137 of
jan.marjandenbreejen@gmail.com

Een hartelijke groet van Commissie Vorming & Toerusting (Fija, Marjan, Ina en Alice)
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HERFSTSLINGER
Maak een slinger van deze vrolijke herfstblaadjes…

KERSTSTUK WORKSHOP
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!
SAVE-THE-DATE!!!!
Binnenkort zal via Facebook een afbeelding van het
kerststuk verschijnen, waarna ingeschreven kan worden via
app 06-51759379 of mail gerda.eijkelenboom@gmail.com.
Het spreekt voor zich dat dit initiatief met enig
‘Corona-voorbehoud’ wordt georganiseerd.
’n Hartelijke groet, Gerda Eijkelenboom
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ERWTENSOEPACTIE
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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