Hervormde Gemeente te Dinteloord
Weekbrief zondag 18 juli 2021
Ochtenddienst
Voorganger: Ds. A. Vastenhoud
Organist:
Dhr. P. de Kam uit Halsteren
Schriftlezing: Mattheus 11 : 25 – 30; Markus 2 : 14 – 17
Thema:
Een discipel van Jezus volgt zijn Meester

Avonddienst
Voorganger:
Organist:
Schriftlezing:
Thema:

Psalm 111 : 1
Psalm 63 : 1 en 2
Psalm 25 : 2 en 6
Kinderlied: Mijn juk is zacht (z.o.z.)
Lied 308 : 1, 2, 3 en 4 ELB (z.o.z.)
Lied 447 : 1, 2, 3 en 4 WK (z.o.z.)
Psalm 150 : 1 en 3

Gezang 230 : 1, 2 en 5 WK (z.o.z.)
Psalm 139 : 1
Psalm 139 : 4 en 5
Psalm 25 : 9 en 10
Psalm 31 : 5 en 6
Psalm 103 : 2

Ds. J. Boom uit ‘s Gravenmoer
Dhr. P. van der Leer uit Steenbergen
Genesis 16
Wat ziet U aan mij?

Collecten
Eerste rondgang (1):
Kerk en eredienst
Tweede rondgang (2):
Diaconie: Bloemengroet
Bussen bij de uitgang (3): Zending en evangelisatie
Activiteiten deze week:
Activiteit
Gebedskring

Datum
dinsdag 20 juli 2020

Tijd
9.00 - 9.30 uur

Locatie
Hamermolen 15

Voorbede:
Mw. Ineke Nijpjes (Burg. Mr. H. Popstraat 7, 4671 EP Dinteloord) ligt in het ziekenhuis vanwege een buikoperatie die
in de afgelopen week bij haar is uitgevoerd.
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:
Geslaagd
Marieke van der Ploeg (Westvoorstraat 10, 4671 CD
Dinteloord) en Christian Steijn (Burg. Mr. H. Popstraat
42, 4671 ES Dinteloord) hebben deze en vorige week
gehoord dat ze geslaagd zijn voor hun opleiding. Bij hen
is daarom namens de gemeente een VVV-bon bezorgd.
Uitgestelde operatie
Op het moment dat mw. Nel Verhagen (Princehof 18,
4671 DB Dinteloord) op het punt stond om naar het
ziekenhuis te gaan om geopereerd te worden, kreeg ze
te horen dat de operatie niet door kon gaan wegens een
spoedgeval. Nu zal zij op 27 juli geopereerd worden.
Vakantie
Vanaf maandag 19 juli t/m zondag 15 augustus heeft ds.
Vastenhoud vakantie. In voorkomende gevallen kunt u
contact opnemen met de scriba van de kerkenraad, dhr.
A.G. Boluijt. (Molendijk 89, 4671 BP Dinteloord –
tel.0167-524837)
Wandeling zendingscommissie
Afgelopen maanden hebben we een paar mooie
wandelingen met elkaar gehad. De volgende wandeling
staat gepland op woensdag 28 juli. Komt u ook?
Vakantiebijbelboekje
Als zendingscommissie willen we u graag een
vakantiebijbelboekje meegeven waarin u 14 dagen lang
inspirerende verhalen kunt lezen van hoe mensen van
over de hele wereld met hun geloof omgaan. Daarnaast
staan er vragen in en een doe-opdrachtje. Een leuk
boekje om tijdens de vakantie mee te nemen en als
gezin te lezen. Omdat we de boekjes pas laat binnen

hebben gekregen en de vakanties al bijna beginnen
willen we ze alvast uitdelen in de kerk. Neem gerust een
extra boekje mee om uit te delen. Daarnaast zullen we
ze bij de kerkbode van augustus uitdelen.
Talentenmarkt
Vanuit de ZEC willen wij een talentenmarkt organiseren!
De opbrengst hiervan is voor de GZB/IZB. Hierin kan jong
en oud meedoen door een talent of dienst aan te
bieden. De talenten/diensten kunnen worden
ingeleverd in de talentenbox bij de ingang van de kerk
t/m zondag 5 september. Voor verdere informatie en
uitleg omtrent de talentenmarkt kunt u de informatie
lezen op het inschrijfformulier. Heeft u het
inschrijfformulier gemist? Neem dan contact op met
Joanne van Pelt, 06 36 10 57 13. Wij hopen dat er veel
mensen meedoen en dat het een geslaagde
talentenmarkt mag zijn!
Een vriendelijke groet, namens de ZEC
Hulptroepen gezocht (m/v)
Van Krimpen BV heeft via Corné een klus ter beschikking
gesteld aan het Hervormd Centrum. Het werk bestaat
uit het leeg maken van potjes en het opstapelen
daarvan. De geschatte tijdsinvestering is 175 – 200 uur.
Het is geen zwaar werk, iedere kan helpen!
Hier staat ± € 2500,00 tegen over. Dit bedrag zal
gebruikt gaan worden voor de verdere vernieuwing van
het Hervormd Centrum. Om deze klus te klaren zijn we
voor vrijdagavond 20 augustus en zaterdag 21 augustus
op zoek een grote groep naar vrijwilligers die willen
helpen. Pakken we deze klus als gemeente samen aan?
Opgeven en info via Jochem Meeuwsen (06-10583269).

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

Kinderlied

Lied 308 : 1, 2, 3 en 4

Evangelische Liedbundel

Mijn last is licht en Mijn juk is zacht.
Ik ben je schild en Ik ben je kracht.
En Ik maak je vrij als een vogel die vliegt zonder gewicht.
Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

1 Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer.
Beproef m’en zie wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg, die ‘k ga niet goed voor mij:
leid m’op de eeuw’ge weg, Heer, maak mij vrij!

Ik maak je los van alles wat je bindt.
'k Geef jou het kleed van een koningskind.
En Ik stel je hoog op de troon in Mijn koninkrijk van licht.
Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

2 O Heer, heb dank, ‘k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur, opdat ‘k mij niet meer schaam:
‘k Wil leven Heer, tot eer van uwe Naam.

Kom dan bij Mij nu is het tijd.
Spreid nu je vleugels uit en dans met Mij zing en wees blij.
Hier ben je vrij
hier is je heil en je heerlijkheid.

3 Zie Heer, hier ben ‘k; maak mij een vat voor U;
woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu!
Verbreek mijn wil, maak m’ ook van hoogmoed vrij;
‘k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.

Want Ik til je uit boven elke pijn.
En heel de weg zal Ik bij je zijn.
En Ik voer je veilig omhoog naar een heerlijk vergezicht.
Want Zijn juk is zacht en Mijn last is licht

4 O, heil’ge Geest, kom tot uw heerschappij.
Schenk een herleving en begin bij mij.
Zegen uw volk, maak ’t als een bruid bereid,
wachten op Jezus’ komst in heerlijkheid.

En is het donker om je heen Ik breng je in het licht.
Want Mijn juk is zacht en mijn last is licht
Dus hef je hoofd nu omhoog hou je oog op Mij gericht
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
En Ik maak je vrij als een vogel die vliegt zonder gewicht
Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Lied 447 : 1, 2, 3 en 4
1 Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.
2 Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.
3 Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.
4 In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Weerklank

Gezang 230 : 1, 2 en 5
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.
5 Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

Weerklank

