Hervormde Gemeente te Dinteloord
Weekbrief zondag 2 mei 2021
Deze zondag:
Ochtenddienst
Voorganger: Ds. D. Boers uit Goudswaard
Schriftlezing: 2 Korinthe 4 : 7 – 18

Avonddienst
Voorganger: Ds. J. de Jong uit Nieuw-Beijerland
Schriftlezing: Exodus 12 : 12 – 17; 1 Korinthe 5 : 1 – 13

Gezang 77 : 1 en 2 WK (z.o.z.)
Psalm 89 : 1 en 3
Psalm 119 : 3
Psalm 72 : 6
Gezang 14 : 1, 3 en 5 LvdK (z.o.z.)
Psalm 91 : 1

Gezang 227 : 1, 3 en 6 WK (z.o.z.)
Psalm 62 : 5
Psalm 93 : 4
Psalm 97 : 6
Gezang 230 : 1 en 2 WK (z.o.z.)
Psalm 139 : 14

Collecten
Eerste rondgang (1):
Kerk en eredienst
Tweede rondgang (2):
CvK: Groot onderhoud kerkgebouw
Bussen bij de uitgang (3): Groot onderhoud kerkgebouw
Bloemengroet
In de afgelopen week is er een boeket bloemen bezorgd bij zuster Dicky Vogelaar (Groene Kruisstraat 27d,
4671 EH Dinteloord) na haar thuiskomst uit Vrederust.
Activiteiten deze week:
Er zijn deze week geen activiteiten gepland.
Voorbede:
- Broeder Arie van der Ploeg (Westvoorstraat 10, 4671 CD Dinteloord) is behoorlijk ziek (geweest) van Corona.
Samen met zijn gezin is hij God dankbaar voor Zijn aanwezigheid en sparende zorg. Gelukkig gaat het weer
wat beter, hoewel het nog wel even zal duren voordat hij weer helemaal hersteld is.
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:
Ochtenddiensten
Deze zondag zijn in de ochtenddiensten welkom de leden die geen internetverbinding hebben om thuis de
dienst te volgen, gezinnen met kinderen en de leden met achternamen beginnend met A t/m O.
Vakantie
Komende week heeft ds. Vastenhoud vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de
broeders van de kerkenraad.
Gebedsnieuws (Open Doors):
Hineni! Een Hebreeuws woord dat betekent: ‘Zie, hier ben ik’. Dit zei Jesaja toen hij geroepen werd tot profeet.
De lokale partners van Open Doors in Noord-Korea voelen zich ook geroepen. Zelfs tijdens de coronacrisis
weigerden ze te stoppen met hun werk onder Noord-Koreaanse gelovigen: “We doen dit gewoon omdat het
werk is waartoe de Here God ons roept.
- Dank de Here God voor Noord-Koreaanse gelovigen die volharden in hun geloof.
- Bid om moed en bescherming voor onze lokale partners.
- Bid dat de leiders van Noord-Korea de Here Jezus leren kennen.

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

Gezang 77 : 1 en 2

Weerklank

1 Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met liedren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

1 Blijf bij ons, Jezus, onze Heer;
de avond daalt op aarde neer;
het helder licht, uw godlijk woord,
moog' bij ons schijnen ongestoord.
3 Bewaar uw kerk, zij is benard,
want wij zijn boos en traag en hard;
geef vrucht en zegen op uw woord,
maak dat alom het wordt gehoord.
6 Uw woord maakt onze harten sterk,
het is de schutsmuur van uw kerk.
Houd ons daarbij, opdat wij Heer,
buiten uw woord niets zoeken meer.

Liedboek voor de Kerken

1 De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.
3 De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

2 Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U de_eerkroon opgedragen!
Geheel de aard' en 't hemelhof
moet van uw eer gewagen.

Gezang 227 : 1, 3 en 6

Gezang 14 : 1, 3 en 5

5 De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me_altijd.

Weerklank

Gezang 230 : 1 en 2
1 De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
2 Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kindren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

Weerklank

