Hervormde Gemeente te Dinteloord
Weekbrief zondag 4 april 2021 – Pasen
Ochtenddienst
Voorganger: Ds. A. Vastenhoud
Schriftlezing: Mattheus 28 : 1 – 10; Psalm 44 : 1 – 27;
Mattheus 8 : 23 – 27
Thema:
Word wakker, Here!

Avonddienst
Voorganger: Ds. J. Tadema uit Nijkerk
Schriftlezing: Johannes 20 : 19 – 23
Gezang 218 : 1, 2, 3 en 8 LvdK (z.o.z.)
Psalm 119 : 3
Psalm 119 : 86
Psalm 30 : 3 en 8
Psalm 145 : 1 en 2
Gezang 359 : 1, 2, 3 en 4 WK (z.o.z.)

Lied 171 : 1, 2 en 3 WK (z.o.z.)
Psalm 150 : 1 en 3
Psalm 65 : 2
Lied 167 : 1, 3 en 4 WK (z.o.z.)
Psalm 61 : 1
Kinderlied: Lied 436 : 1, 2 en 3 OTH (z.o.z.)
Psalm 56 : 5 en 6
Lied 130 : 1 en 2 ELB (z.o.z.)
Lied 132 : 1, 2 en 3 ELB (z.o.z.)

Collecten
Eerste (1):
Tweede (2):
Uitgang (3):

Kerk en eredienst
IZB : Vereniging voor zending in Nederland
Groot onderhoud kerkgebouw

Activiteiten deze week:
Activiteit
Zangdienst Tweede Paasdag
Wandel/puzzeltocht
Jeugdclub Daniel
Catechese voor jongeren (12-15)
Catechese voor jongeren (≥16)
Inleveren copy kerkblad

Datum
maandag 5 april 2021
maandag 5 april 2021
dinsdag 6 april 2021
woensdag 7 april 2021
woensdag 7 april 2021
woensdag 7 april 2021

Tijd
10.00 uur
14.00/14.30 uur
18.30 - 19.30 uur
18.30 - 19.15 uur
19.15 - 20.00 uur

Locatie
Kerk / https://kerkdienstgemist.nl/stations/469
start bij Hervormd Centrum (zie mededelingen)
Hervormd Centrum
Hervormd Centrum
Hervormd Centrum
a.bolluijt@hetnet.nl

Voorbede:
We bidden voor gemeenteleden die niet met name genoemd zijn. Die te maken hebben met ziekte, lichamelijke of
psychische klachten, spanningen, verdriet, zorgen of eenzaamheid. We bidden om Gods nabijheid voor hen en allen die
met hen verbonden zijn.
Mededelingen:
Bloemstuk
Stille Week is de naam voor de week vanaf Palmzondag
tot en met stille zaterdag. Het zijn de laatste 7 dagen van
de Veertigdagentijd. In het bloemstuk voor deze week is
te zien: kruis, hart, roos, doornen, steen en
overwinningsboeket.
Het kruis is het meest voorkomende symbolische teken in
deze wereld. Voor het christendom het symbool voor
eeuwig leven. De roos en het hart spreken van liefde.
Alzo lief heeft God de wereld gehad (Johannes 3:16).
De doornen zijn symbool van het martelaarschap.
De doornenkroon waarmee de Here Jezus gekroond
werd. Doornen en distels zijn de erfenis van het verloren
paradijs. De relatie met God en de mensen is kapot
gegaan. Jezus ondergaat het lijden en draagt onze
doornen en distels uit liefde. Zo bevrijdt het bloed van
Jezus ons van elke vloek in ons leven. Als we avondmaal
vieren, mogen we daar aan terugdenken. Door het lijden
tot de overwinning op Paasmorgen. De steen is
weggerold. Jezus noemt zichzelf de hoeksteen die door
de bouwers afgekeurd werd, maar tot een hoeksteen is
geworden. Het graf is open!
Jezus is opgestaan. Halleluja!

Wandel/puzzeltocht Tweede Paasdag
Iedereen die mee wil doen wordt tussen 14.00 en 14.30
uur verwacht in het Hervormd Centrum. U krijgt hier
instructies mee voor het voltooien van de
wandel/puzzeltocht. Bij ontvangst van de instructie en
tijdens de tocht hanteren we de inmiddels welbekende
richtlijnen met betrekking tot Corona. Houd u daar ook
rekening mee? Als meerdere mensen voor u zijn, wacht
dan even op gepaste afstand tot u geholpen wordt.
Vervolgens hun u starten aan een leuke tocht! We hopen
op veel deelnemers om ook zo als gemeente met elkaar
verbonden te zijn.
Hervormd Centrum
Sinds de start van het HC in 1986 heeft haast iedereen al
wel eens op de befaamde rode stoelen gezeten.
Afgelopen week zijn er nieuwe stoelen en tafels voor het
Hervormd Centrum besteld omdat deze echt aan
vervanging toe waren. Het was een behoorlijke
investering ad € 7704,68. In het komende kerkblad
lanceert het HC-team een sponsoractie. De eerste 3% is al
gesponsord, wie krikt dit percentage alvast op?
NL59RABO0313810095 t.n.v. Hervormd Centrum
Dinteloord.

Mededelingen voor de weekbrief kunnen tot vrijdags 18.00 uur per e-mail aangeleverd worden op het adres agboluijt@kpnmail.nl

Lied 171 : 1, 2 en 3

WK

1 Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in
handen heeft.
Refrein:
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.
4 Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan;
een leven, door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

Kinderlied: Lied 436 : 1, 2 en 3
1 Wat een Vriend, wat een Vriend,
want Hij droeg de straf
die ik had verdiend.
Hij nam van mij af
alle schuld
Hij maakte mij vrij.

2 Verdreven is de schaduw van de nacht,
en wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is
volbracht.
Refrein

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem.
een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan.

3 Wat een God, wat een God,
Die zo aan ons dacht.
Hij heeft dwars door de dood
het leven gebracht
en ik weet:
er is niemand als Hij. (niemand als Hij)
Hij maakte mij vrij. (niemand als Hij)
Hij maakte mij blij. (niemand als Hij)

Lied 132 : 1, 2 en 3

Gezang 218 : 1, 2, 3 en 8

WK

ELB

1 U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald’ een engel af,
heeft de steen genomen
van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
2 Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren,
blijde_en welgezind,
en zegt telkenkere:
‘Christus overwint!’
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen,
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen
in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
2 Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over 't ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.
3 Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we_uit zijn hand.
8 't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

ELB

Refrein:
Juicht, want Jezus is Heer,
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere
Van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
Het leven weer geeft.
1 Liefde bedekt zijn schepping,
De bloemen, de vogels, het gras.
Zou Hij dan jou vergeten,
Jezus, die blinden genas, verrees.
Tegenstem:
Liefde is zijn schepping,
Zou Hij jou vergeten.
Refrein
2 Wees als een boom die vruchtdraagt,
Ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water,
Jezus, de bron voor altijd, verrees.
Tegenstem:
Wees een boom die vruchtdraagt,
Drink het levend water.
Refrein

2 Wat een Held, wat een Held,
want Hij droeg het kruis
dat ons nu vertelt:
je bent welkom thuis
bij de Heer.
Hij maakte mij blij.

3 Hij doet ons dankbaar schouwen in het
licht,
Dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk
vergezicht.
Refrein

Lied 167 : 1, 3 en 4

OTH

Lied 130 : 1 en 2

LvdK

Gezang 359 : 1, 2, 3 en 4
1 Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.
2 Blijft in mijn vrede, blijft in Mij,
mijn Woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij,
mijn Woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
3 Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
4 Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.

WK

