Hervormde Gemeente te Dinteloord
Weekbrief zondag 8 mei 2022
Deze zondag:
Ochtenddienst
Voorganger: Ds. J.C. Klein uit Bleskensgraaf
Organist:
Dhr. H. Ipema uit Dinteloord
Schriftlezing: Johannes 7
Gezang 15 : 1 en 4 LvdK (z.o.z.)
Psalm 126 : 1 en 2
Psalm 18 : 9
Psalm 78 : 7, 8 en 9
Psalm 105 : 22
Psalm 42 : 1

Avonddienst
Voorganger: Ds. A. Vastenhoud
Organist:
Dhr. H. den Hoed uit Fijnaart
Schriftlezing: Efeze 4 : 1 – 16 en Openbaring 7 : 9 – 17
HC zondag 21 v/a 54
Thema:
Ik geloof een kerk
Psalm 122 : 1
Psalm 65 : 1 en 2
Lied 439 : 1, 2, 3 en 4 WK (z.o.z.)
Psalm 145 : 1 en 2
Psalm 68 : 2
Lied 219 : 1, 2 en 3 WK (z.o.z.)

Collecten
Eerste collecte (1):
Kerk en eredienst
Tweede collecte (2):
Project 10 27 W.D. : Noodhulp en wederopbouw
Bussen bij de uitgang (3): Groot onderhoud kerkgebouw

Bloemengroet
De bloemen zijn als felicitatie gegaan naar echtpaar Van der Ploeg – Bitter (Zwingelstraat 7, 4671 KL). Zij waren
op 2 mei 60 jaar getrouwd.
Activiteiten deze week:
Activiteit
Verdiepingskring jongeren
Gebedskring
Huiskring
After Alphacursus

Datum
maandag 9 mei 2022
dinsdag 10 mei 2022
woensdag 11 mei 2022
donderdag 12 mei 2022

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:
Wijziging naam Whatsappgroep Gebedsgroep
Dinteloord
De naam wordt veranderd in Gemeente groep
Hervormd Dinteloord. Deze groep is voor alle
mededelingen van gemeenteleden. Er wordt een
nieuwe groep aan gemaakt voor gebed. Gebedsgroep
Dinteloord. Wil je bij de nieuwe gebedsgroep
aansluiten, meldt je dan aan bij Rianne 0651477546 of
Mieke 0645229867.
Afwezig
De komende drie weken is ds. Vastenhoud afwezig van
maandag t/m woensdag vanwege de Permanente
Educatie. In voorkomende gevallen kunt u contact
opnemen met de scriba, dhr. A.G. Boluijt, (tel.: 0167524837) of met de andere leden van de kerkenraad.

Tijd
20.00 - 21.30 uur
9.00 - 9.30 uur
20.00 - 22.00 uur
19.30 - 21.30 uur

Locatie
Bij jongeren thuis
Hamermolen 15
Hervormd Centrum
Hervormd Centrum

Gebedsnieuw (Open Doors):
5 mei vierden we Bevrijdingsdag. Een dag om in
dankbaarheid stil te staan bij het feit dat we in
Nederland al zo lang in vrijheid leven.
Want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Dat ervaren we
de afgelopen maanden heel intens door de oorlog in
Oekraïne. Maar ook meer dan 360 miljoen christenen
op deze wereld hebben te maken met onderdrukking,
geweld en inperking van hun vrijheid.
Vandaag bidden we voor christenen in Centraal-Azië.
Zij ervaren grote druk vanuit de overheid en hun
omgeving om hun geloof op te geven of geheim te
houden.
- Bid voor Samida*. Haar ouders schamen zich voor
haar, omdat ze christen is en ongehuwd. Bid dat zij
ervaart dat ze een geliefd kind van de Here God is.
- Veel kerken in Centraal-Azië staan onder toezicht
van de overheid. Ongeregistreerde kerken hebben
te maken met invallen van de politie. Christenen
worden daarbij beboet of gearresteerd. Bid om
bescherming en moed.
- Moslimleiders verbieden christenen vaak de lokale
begraafplaats te gebruiken. Bid dat dit verandert.
Bid om troost en uitkomst voor christenen die
hiermee geconfronteerd worden.

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

Gezang 15 : 1 en 4

Liedboek voor de Kerken

1 Loof nu, mijn ziel, de Here,
loof, al wat in mij is, zijn naam!
Vergeet niet, hoeveel keren
de Here u heeft welgedaan.
Hij wil uw schuld vergeven,
u redden van de dood,
gij zijt met heel uw leven
geborgen in zijn schoot.
De Heer vernieuwt uw krachten
als van een adelaar,
Hij maakt wie Hem verwachten
al zijn beloften waar.
4 Maar 't rijk van Gods genade
staat vast en blijft in eeuwigheid.
Zijn trouw komt hun te stade,
die Hem getrouw zijn toegewijd.
Gij englen, sterke helden,
die doet zijn heilig woord,
nooit moede ons te melden
al wat gij van Hem hoort, looft Hem, - gij zult Hem geven
de lof van 't gans heelal;
en gij mijn ziel, mijn leven,
loof gij Hem bovenal!

Lied 439 : 1, 2, 3 en 4

Weerklank

1 Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
2 ‘k Geloof in U, Heer, Jezus, geboren uit de maagd,
eeuwge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:
één met God de Vader en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
3 Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.
4 Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefde_en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
en op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Lied 219 : 1, 2 en 3
1 Ik kom met haast, roept Jezus' stem.
Hij heeft de dood verslagen.
Nu zal al wie gelooft in Hem
de kroon des levens dragen.
Wijk niet van Hem.
Hoor naar zijn stem.
Reeds wenken ons van boven
de scharen, die Hem loven.
2 Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast
wat Ik u heb gegeven.
Er blijft bij alle aardse last
een open deur ten leven.
Werp van u af
wat Ik niet gaf.
Blijf u standvastig scharen
bij wie mijn woord bewaren.
3 Ik kom met haast, houd wat gij hebt,
nog is de worstling gaande.
Ik ben 't, uit wie gij krachten schept,
houd in de strijd u staande.
Zie op naar Mij:
Ik blijf nabij.
Ik houd u vast in 't lijden.
Niets zal u van Mij scheiden.

Weerklank

