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Voor alle data geldt: zo de HEERE wil en wij leven

Meditatie

Diensten
Zondag 13 januari
9.30 uur: Ds.B.D. Bouman
18.00 uur: Ds.B.D. Bouman

H.C. Zondag 15

Zondag 20 januari
9.30 uur: Ds. P.D. v.d. Boogaard
18.00 uur: Ds. B.D. Bouman
Woensdag 23 januari, Bijbellezing
19.45 uur: Ds. P.C. Hoek

Ederveen
H.C. Zondag 16

Sommelsdijk

Collecten
Zondag 13 januari
1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
3a.Solidariteitsfonds

Zondag 20 januari
1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
3b.Diaconale projecten,
Malawi

Woensdag 23 januari
2. Kerkvoogdij

Kinderoppas
Graag 20 minuten voor tijd aanwezig!
Zondag 13 januari
9.30 uur: mevr. A. van Dijk– Versloot, mevr. A.W. Boelen–
van Namen, Lise Boerman, Tamarah Bakker
Zondag 20 januari
9.30 uur: mevr. N. Blokland– van Vliet, mevr. J. Driessen–
de Koning, Vivian van Tuijl, Carola van de Hoef

Kerkgebouw
Hersteld Hervormde Kerk
Buitendams 205
3371 BD Hardinxveld-Giessendam
 (0184) 611126
Kosters
M. van der Plas v.d.plas@kliksafe.nl  (0184) 622091
Schouw 24, 3371 HG Hardinxveld-Giessendam
A. Ritmeester a.ritmeester@solcon.nl (0184) 615992
Parallelweg 68, 3371 GC Hardinxveld-Giessendam

“En Hij kwam te Bethsaïda; en zij brachten tot Hem een
blinde en baden Hem, dat Hij hem aanraakte” (Markus
8:22).
Blinden brengen bij Jezus
De tekst van deze meditatie is een opmerkelijke tekst. Nee,
niet zozeer vanwege het feit dat een blinde tot Jezus komt
en door Hem genezen wordt. Ook al is dat op zichzelf een
groot wonder, toch lezen we daar in het Woord op meer
momenten van. Nee, in deze tekst lezen we dat mensen
een blinde man bij de Heere brengen en Hem vragen om
deze blinde te genezen. Dat is het opmerkelijke in deze
tekst. Deze blinde man vraagt daar niet zelf om, dat doen
zijn vrienden!
Ze hebben wellicht van Hem gehoord. Ze hebben mogelijk
andere genezingen van Hem gezien. En ze zijn er blijkbaar
van overtuigd dat de Zaligmaker van deze wereld hun
blinde vriend kan genezen. Daarom brengen zij hem bij
Hem en vragen hem aan te raken.
Het is opvallend dat de blinde man niet zelf om genezing
vraagt. In vers 24 lezen we dat hij met de Heere Jezus
spreekt, dus aan zijn spraakvermogen zal het niet hebben
gelegen. Maar wat er dan ook de reden van is: zijn vrienden vragen om zijn genezing.
De lichamelijke blindheid van deze man wijst ons op onze
geestelijke blindheid. Van nature zijn wij blind voor de
dingen van God en Zijn koninkrijk. We zijn blind voor onze ellende, blind voor de zonde, blind voor Gods eer en
heerlijkheid. En die blindheid kan slechts de Zaligmaker
van deze wereld wegnemen. Hij kan onze ogen openen,
waardoor wij de schuld van ons leven leren zien en gaan
belijden. Hij kan onze ogen openen, zodat we naar de Zaligmaker gaan zoeken en naar Hem leren vragen. Daartoe
is Hij in staat. En als wij Hem en Zijn genade leerden kennen, dan gunnen we die genade anderen toch ook aan anderen? Dan is het toch ook ons verlangen dat onze geliefden Hem ook liefkrijgen en zich ook door Hem laten leiden?
Wat is het dan moeilijk om te zien als anderen in hun
blindheid doorleven. Als ze zonder God en zonder Woord
hun eigen weg blijven bewandelen. Als ze aan de heerlijkheid en genade van Christus voorbij leven. Dan kunnen
we proberen daar met hen over te spreken. We kunnen
hen vertellen over Christus. We kunnen hen wijzen op Zijn
heerlijkheid. We kunnen hen vertellen over Zijn goedheid,
over Zijn liefde. Maar in hun blindheid werpen ze mogelijk alles weg. Dan wordt zo duidelijk dat wij niet in staat
zijn om hen de ogen te openen. Om hen tot God te bekeren. Dat kan niemand anders dan de Heere Jezus alleen.

Jaargang 16, nummer 01

Vrijdag 11 januari 2019

En juist dan heeft deze tekst ons zoveel te zeggen. Wat
kunnen we meer en beter doen dan onze blinde geliefden
en vrienden tot Hem te leiden? Om ze, door het gebed, aan
Zijn genadetroon op te dragen, en Hem te smeken of Hij
hen de ogen wil openen. Om hen aan Hem en Zijn zorg toe
te vertrouwen. Deze mannen moeten hun blinde vriend
over geven in de handen van de Zaligmaker. Een vers verder lezen we dat Christus de blinde man meeneemt om
hem buiten de stad te genezen. Zijn vrienden weten niet
wat Hij met hem zal gaan doen. Maar ze vertrouwen hun
vriend volledig aan Hem toe. Wat Hij met hem doet, is
goed. Op Zijn tijd en op Zijn wijze worden de ogen van
deze man geopend. We lezen er niet van dat zijn vrienden
daar bij zijn geweest. Daar ging het hen ook niet om. Zij
hoefden daar geen getuige van te zijn. Als hun vriend
maar genezen zou worden. Als zijn ogen maar geopend
zouden worden. Als hij maar… op Jezus zou gaan zien.
Daar ging het hen om!
Geliefde lezer(es): deze geschiedenis spoort ons aan om
onze blinde vrienden en blinde geliefden tot de Zaligmaker te brengen, om Hem biddend voor hen aan te roepen
en hen in Zijn handen over te geven. Opdat Hij hen aanraken zou. Hem tot eer en onze vrienden en geliefden tot
zegen. Want wat onmogelijk is bij de mensen is mogelijk
bij God
B.D. Bouman, v.d.m.

Kerkenraad
Data Heilig Avondmaal
Aan het begin van het nieuwe jaar zijn we gewend om de
data voor de viering van het Heilig Avondmaal door te
geven zodat degenen die op zondag moeten werken daar
rekening mee kunnen houden. In 2019 zijn de data voor de
viering van het Heilig Avondmaal als volgt vastgesteld:
10 maart, 16 mei, 8 september en 8 december.

Pastoraat
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ons ook verantwoordelijk om de ergste hongersnood te
lenigen. Met name kwetsbare mensen, zoals ouderen, weduwen en gehandicapten krijgen daarbij de meeste hulp.
Helpt u mee? Met uw bijdrage worden in Malawi levens
gered!

Kerkvoogdij
Opbrengsten en giften
Ouderling Bos ontving € 50,-, bestemd voor de dankdagcollecte. Verder een gift ontvangen à € 90,- die de bestemming Pastoriefonds heeft gekregen. Ouderling Struijk ontving € 10,- (kerkvoogdij), voor de fruitbakjes en dagboekjes werd € 175,- ontvangen. Voor Charitas werd via de collecte € 63,- ontvangen en € 10,- bestemd voor uitbreiding
kerkgebouw. In het 4e kwartaal is € 772,75 ontvangen via
de busjes van de kerktelefoon. De opbrengst van de collecte tijdens de viering van de zondagsschool was € 525,25.
Middels de bank is € 575,- ontvangen, dit was het mooie
resultaat van de zalmactie met als bestemming uitbreiding
kerkgebouw. Voor alle ontvangen giften zeggen wij u hartelijk dank.
Verkoop collectemunten en/of kaarten
Maandag 28 januari, 19.00-20.00 uur, verkoop in het kerkgebouw.
Dinsdag 29 januari, 19.30-20.30 uur., verkoop bij familie A.
Roza, Middenveer 18 te Sliedrecht.
Collecteopbrengsten
1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
3a Solidariteitsfonds
3b. Pastoriefonds
3c. Plaatselijke diaconie
3d. Opleiding predikanten
3e. Plaatselijke diaconie

Diaconie
Op zondag 20 januari a.s. zal er in de beide diensten gecollecteerd worden voor Diaconale projecten Malawi. Dit op
voorstel van de Generale Diaconale Commissie van de
HHK. Tot vorig jaar hadden we niet voor mogelijk gehouden dat ook Nederland getroffen zou worden door langdurige droogte. Inmiddels zijn we die beelden van die extreme droogte wel wat kwijt geraakt. De meeste Nederlanders eten er geen boterham minder om. In Malawi is dit
wel anders. Al een aantal jaren heeft dit land te maken met
een veranderend klimaat. Praktisch betekent dat: voordat
de nieuwe oogst er is wordt er honger geleden. In deze
situatie kiest de GDC voor een tweesporenbeleid: enerzijds proberen we de landbouw structureel te verbeteren,
waardoor deze minder te lijden heeft van droogte. Dat is
echter een zaak van lange adem. In tussentijd voelen we

Zondag 23 december
1. € 748,26
2. € 734,45
3a.€ 903,30

(begroot € 725,-)
(begroot € 675,-)

Dinsdag 25 december
1. € 766,35
2. € 720,35
3b. € 863,10

Woensdag 26 december
3c. € 525,25
Zondag 30 december
1. € 692,52
2. € 655,95
3a. € 819,10

Maandag 31 december
1. € 338,25
2. € 372,72
3d. € 455,01

Dinsdag 01 januari
1. € 290,10
2. € 430,76
3d. € 324,22

Zondag 06 januari
1. € 852,65
2. € 799,35
3e. € 886,10
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Evangelisatie
De laatste avond in het refocafé was zaterdag 22 december.
Helaas is dit, waarschijnlijk, ook echt de laatste avond geweest. Toen we betaald hadden en naar binnen wilden,
sprak de eigenaar ons aan. Hij wilde niet meer dat we daar
zouden komen, omdat hij klachten had binnen gekregen van
jongeren die op zulke avonden niet over God wilden spreken. Als ze iets over God wilden weten, zouden ze wel naar
een andere avond gaan. De Bijbel laat ons zien dat de boodschap van het rijke, scherpe evangelie tegen het been kan
stoten en nu na 2 jaar is om deze reden de toegang gesloten.
We zijn heel dankbaar dat God zo lang de toegang heeft
open gehouden, want we weten dat er vanaf het begin al
klachten zijn geweest. Hoe God daarin heeft gewerkt, weten
we niet, maar dat het Zijn wonder is, is duidelijk. Velen van
jullie hebben erg meegeleefd tijdens de acties bij het refocafe.
Dank daarvoor. De ene keer was er veel strijd, waar God de
andere keer weer zoveel bevestiging gaf dat we juist op deze
plek moesten zijn. Het is erg dat God geen plaats mag hebben op zulke avonden. God wil niet voor 50% aanwezig zijn
in het leven. Het is of 100% of 0%. Weer een bewijs hoe nodig het was/is om daar te zijn. We hebben honderden jongeren mogen spreken en Hij gebruikt het en zal het nog gaan
gebruiken! Wel is het moeilijk om nu Gods weg te zien in
een volgend plan. We willen jullie vragen om gebed. Ook
weten jullie misschien wel een plaats waar evangelisatie nodig is of weten jullie een activiteit. Denk alstublieft met ons
mee en voelt u zich vrij om opties te mailen naar evangelisatie@hhghardinxveld-sliedrecht.nl of om één van ons aan te
schieten. God gaat door met Zijn werk en wij mogen daar
kleine schakeltjes in zijn. Wat een genade!

Verenigingen
Opvoedkring
Alle ouders worden van harte uitgenodigd om de avond van
de Opvoedkring bij te wonen op donderdag 17 januari om
20.00. We willen met elkaar nadenken over: “Je roeping als
vader of moeder” , welke taak hebben we als vader en moeder in het gezin? Meld je aan: opvoedkringhhk@gmail.com
Dan krijg je de reader toegestuurd om deze thuis alvast door
te nemen.
Mannenvereniging i.o.
De mannenvereniging in oprichting vergadert maandagavond 14 januari in de grote zaal. We beginnen om 19:45
uur. Deze avond behandelen we Mattheüs 5 vers 21 – 32:
Jezus en de traditie. Broeder C. Buitelaar verzorgt de inleiding voor ons. Alle mannen vanaf 25 jaar zijn hartelijk welkom!
Bijbelstudiekring 35+
Maandagavond, 28 januari, verwachten we u weer op de
Bijbelstudieavond. We denken samen na over hoofdstuk 7:
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Water uit de rotssteen enz. We beginnen om 20.00 uur op
de torengalerij.
De Ark
Ha jongens en meiden! Hebben jullie een fijne vakantie
gehad? De eerste clubavond in het nieuwe jaar is 18 januari. Wij hebben er weer zin in. Na de vertelling gaan we iets
leuks maken… Kom je ook weer? Hopelijk tot dan!

Diversen
Zalmactie
De zalmactie heeft € 575, - opgebracht voor de aanbouw
van de kerk.
Wij willen iedereen bedanken voor de bestellingen. Bovenal dank aan de Heere die gaf dat alles voorspoedig
mocht verlopen.
Stichting Friedensstimme
Namens Stichting Friedensstimme willen wij u hartelijk
bedanken voor uw betrokkenheid bij het verzenden van
de Bijbelpakketten op 1e kerstdag. Alle 125 Bijbelpakketten zijn meegenomen ter verzending. De Heere zegene
Zijn Woord op de plaatsen van bestemming in de meest
afgelegen gebieden in Rusland. Moge ook allen die het
verzonden hebben in die zegen delen!
Helaas komt het een enkele keer voor dat het pakket terugkomt. In dat geval vragen wij u om het pakket bij ons
te brengen of te bellen. Friedensstimme probeert dan te
achterhalen waar ‘de knoop’ in de verzendlijn zit en wat
de oorzaak is.
Namens Friedensstimme, Fam. Wemmers
Nieuwjaarsconcert Shaare Zedek Koor (herinnering)
Op 12 januari hoopt het Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark
Brandwijk het traditionele Nieuwjaarsconcert te geven in
de Grote Kerk, Cortgene 8 in Alblasserdam.
Het Kinderkoor Samuël o.l.v. Arie van der Vlist verleent
ook haar medewerking. Het orgel wordt bespeeld door
Lennert Knops en de vleugel door Mark Brandwijk en
Arie van der Vlist Muzikale omlijsting wordt verzorgd
door Kees Alers, fluit, Csaba Erdös cello en Boglárka
Erdös viool. De spreker deze avond is ds. J.C. Schuurman.
Toegang is gratis en de gehele collecte is bestemd voor het
Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem. Aanvang 19.30
uur. U wordt van harte uitgenodigd!
Woord & Daad kringloopwinkel zoekt vrijwilligers
Medio november is aan het Melkpad in Gorinchem de
nieuwe kringloopwinkel van Woord en Daad geopend.
We zijn nog op zoek naar winkelvrijwilligers zoals kassières en verkopers, maar ook vrijwilligers die kunnen helpen bij het ordenen, prijzen en uitzoeken van gebrachte
goederen.
Helpt u een handje mee?
Voor aanmelden of meer informatie, mail naar:
woordendaadwinkelgorinchem@gmail.com
Of bel 0183-701000.
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Evangelisatiedag Lunteren
Op zaterdag 9 februari 2019 vindt weer de Evangelisatiedag plaats. De dag wordt gehouden in de Bethelkerk in
Lunteren. De dag begint om 10.00, maar vanaf 9.15 staat de
koffie voor u klaar. Thema van deze dag is: Breng het
Woord waar het niet meer wordt gehoord.
De hoofdlezing wordt verzorgd door Evangelist Jan Bayense uit Kerkrade. Aansluitend is er een gevarieerd workshopprogramma. Dit wordt twee keer gehouden, zodat u
twee verschillende workshops kunt volgen. Het betreft de
volgende workshops:
1. Spreken is zilver, zwijgen is goed – Jan Bayense
Over het belang van luisteren en stiltes in een gesprek. Om
zo ruimte te geven aan het werk van de Heilige Geest.
2. Grijp hen die wankelen – ds P. den Ouden
Afgedwaalden van de kerk: wat zijn de redenen van hun
afhaken, hoe moeten we hen bezien, wat zijn de manieren
om hen te bereiken, zijn er aanknopingspunten.
3. Evangeliseren waar de kerk al is
Ds C. Gielen gaat in op de vraag wat het betekent om te
evangeliseren rond een bestaande kerk en gemeente.
4. Inloophuis als vorm van evangelisatie
De Gereformeerde Gemeente van Amersfoort heeft in die
plaats een inloophuis gestart. Wat voor mogelijkheden
biedt dit voor evangelisatie en waar krijg je mee te maken.
5. ‘Contact maken, houden en verdiepen’ – Ben van der
Starre
Contact maken, in gesprek raken en spreken van hart tot
hart. Wat komt daarbij kijken. Een actieve workshop over
communicatie.
6. Evangeliseren onder moslims, doen?!
Stichting Evangelie en Moslims biedt handvatten voor het
bereiken van moslims. Waar krijg je mee te maken als je
gaat evangeliseren onder deze groep.
Tijdens de lunchpauze krijgt u een kop soep aangeboden
en kunt u uw meegebrachte lunchpakket nuttigen. Er is
dan natuurlijk ook volop ruimte voor ontmoeting en voor
een bezoek aan diverse stands.
Er is kinderoppas voor de kleinsten. Vooraf opgeven is
hiervoor noodzakelijk. Voor opgave zie:
www.hersteldhervormdekerk.nl

Ter Lezing
Geef Mij uw hart!
Wij zoeken ons geluk zoveel op d’ aarde
in geld, in goed, in studie of in eer.
Toch heeft dit alles niet de hoogste waarde;
al kregen w’alles waar ons oog op staarde,
toch blijft er altijd nog een zucht naar méér.
Ons hart kan nimmermeer vervulling vinden
in alles wat het aardse leven biedt.
Wanneer straks d’aardse banden gaan ontbinden
en we afscheid nemen van de meest beminden,
valt al ons tijdelijk genot in ’t niet.
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Nóg heeft de Heere ons een tijd gegeven
om Hem te zoeken als het hoogste Goed.
Nóg wordt er aangedrongen in ons leven
niet aan het aardse goed te blijven kleven
en niet te doen zoals de wereld doet.
Nog klinkt het ons van dag tot dag in d’ oren:
“Mijn zoon, Mijn dochter, geef aan Mij uw hart;
wil naar de stem van satan niet meer horen,
laat wat de wereld biedt u niet bekoren;
tenslotte baart het u slechts rouw en smart!”
Gelukkig hij, die door de nood gedreven,
Beladen met een pak van zond’ en schuld
en met een droevig hart, vol vrees en beven,
toch zonder God niet langer meer kan leven
en met onzegbaar heimwee is vervuld.
Wie door genade zó tot God mag smeken,
daartoe door ’s Heeren Geest en Woord geleid;
wordt eens verlost van zonden en gebreken.
God zal gewis tot hem van vrede spreken
op grond van Christus’ bloedgerechtigheid.

Christien de Priester
Zijn machtig arm
In een dorpje woonde, lang geleden, een oude maar rijke
boer met zijn vrouw. Het personeel sliep in de naastgelegen gebouwen, terwijl de enige zoon naar de jaarmarkt
was in de naburige stad. Van deze omstandigheden maakte een landloper, zoals er vroeger velen langs de wegen
dwaalden, die lange tijd in de omgeving rondgezworven
had en van één en ander op de hoogte was gekomen, gebruik om bij de oude boer in te breken en geld mee te nemen.
Maar toen de inbreker de slaapkamer opende, werd de
oude boer dadelijk wakker en sprong met een luide kreet
uit bed en begon om hulp te roepen. Direct greep de dief,
een grote sterke kerel het bijltje dat hij in de hand had, om
er de boer een klap mee te geven. Op dat moment begon
de torenklok te luiden. Plechtig klokkengelui vervulde de
stilte van de nacht. Wat was dat en waarom? Verwarring
greep de dief aan. De arm met het opgeheven wapen viel
slap langs hem neer, hij wierp de bijl weg en nam snel de
vlucht. De oude boer en de boerin, die inmiddels ook wakker geworden was, bogen hun knieën om de Heere te danken voor deze verlossing. Maar wat was er nu gebeurd?
De oude koster, anders de stiptheid zelf, was de vorige
avond laat thuis gekomen en had zich vermoeid te bed
gelegd en was ingeslapen zonder, zoals anders, de gordijnen dicht te trekken. Midden in de nacht deed de heldere
maneschijn hem ontwaken. Nog half slapend meende hij
het morgenluiden te hebben verzuimd en vol schrik
stormde hij, zonder eerst op de klok te kijken, naar de toren…De uit hun slaap opgeschrikte bewoners van het
dorp waren natuurlijk eerst erg boos op de rustverstoor-
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der, maar hun ergernis maakte plaats voor verwondering toen zij vernamen dat de dwaling van de oude koster in Gods hand het middel was geweest twee mensenlevens te behouden en een zwerver voor misdaad te bewaren. De mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn gangen en voor Gods kinderen zal het waar
blijven: Zijn machtig arm beschermd de vromen en redt
hun zielen van de dood!
Zijn machtig’ arm beschermt de vromen,
En redt hun zielen van den dood;
Hij zal hem nimmer om doen komen
In duren tijd en hongersnood.
In de grootste smarten
Blijven onze harten
In den Heer’ gerust;
‘k Zal Hem nooit vergeten,
Hem mijn helper heten,
Al mijn hoop en lust.
Psalm 33:10
Auteur verhaal onbekend
Frituurolie, ijzer, papier
Iedere maandagavond van 18.30-20.00 uur, kunt u frituurolie, ijzer en oud papier in de loods bij de kerk brengen.
Ook voor uw (oude) boeken kunt u bij ons terecht.
Frituurolie kunt u ook brengen bij de
familie F. Boer, Weresteijn 22,
Sliedrecht.

Inleveren ijzer, olie, papier
Inleveren ijzer, olie, papier
Coll. munten/kaarten kerk
Coll. munten Sliedrecht

Colofon
Predikant / Eindredacteur kerkblad
Ds. B.D. Bouman
Buitendams 217
3371 BD Hardinxveld-Giessendam
(0184) 750741
 bd.bouman@outlook.com
Scriba
J. van Zijtveld
Grevelingenlaan 30, 3363 CA Sliedrecht
(0184) 449343
 jvanzijtveld@solcon.nl
Ledenadministratie
M. L. Koppelaar
(0184) 418545
m.l.koppelaar@kpnplanet.nl
Diaconie
Rekeningnummer diaconie: NL54 RABO 0105 3218 77
Kerkvoogdij
W. van Ballegooijen (voorzitter) (0184) 614609
A. Roza (penningmeester)
(0184) 422377
R.T. Hensbergen (secretaris)
(078) 6153666
 rthensbergen@upcmail.nl
Hersteld Hervormde Gemeente Giessendam – NederHardinxveld en Sliedrecht
Rekeningnummer: NL93 RABO 0325 0961 12
Middenveer 18, 3361 TK Sliedrecht

Info: koster Ritmeester, tel. 615992.
Spaart u mee?

Huisgemaakte advocaat
‘De Pastorie’ is in grote en kleine potten te koop bij mevr.
W. van de Berg.
De opbrengst is voor het
pastoriefonds.
Te bestellen via:
wbvdbergmeerkerk@hotmail.com
Of, 06-23214198

Activiteitenagenda
14-01
18.30-20.00 u
21-01
18.30-20.00 u
28-01
19.00-20.00 u
29-01
19.30-20.30 u
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De pastorie

Charitas, thuishulpgroep
06-42408271
 charitas@hhghardinxveld-sliedrecht.nl
Cd’s kerkdiensten
(0184) 701076
 meesbos@solcon.nl
Interne Vertrouwens Persoon
06-36585261 P.N. van den Boogaard-van Willigen
vertrouwenspersoon@hhghardinxveld-sliedrecht.nl
Volgende verschijningsdatum kerkblad
Vrijdag 25 januari 2019
Uiterste inleverdatum kopij (book antiqua, 10 ptn)
Maandag 21 januari, vóór 18.00 uur
(0184) 422370  kerkbladhhghgs@gmail.com
Coördinatie bezorging kerkblad
Fam. P.C. den Breejen
(0184) 613707
Abonnement kerkblad
J. Duijzer (0184) 617753
 jduijzer@solcon.nl
Abonnementsprijs € 22,50 per jaar
Website: www.hhghardinxveld-sliedrecht.nl

