Hervormde Gemeente te Dinteloord
Weekbrief zondag 19 juni 2022
Deze zondag:
Ochtenddienst – Voorbereiding Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. A. Vastenhoud
Organist:
Pieter van der Leer uit Steenbergen
Schriftlezing: Hebreeën 10 : 19 – 27
Thema:
In het heiligdom
Psalm 123 : 1
Psalm 100 : 1, 3 en 4
Psalm 63 : 2
Kinderlied: Lied 482 : 1, 2, 3 en 4 OTH (z.o.z.)
Psalm 16 : 1 en 6
Gezang 319 : 1, 3, 4 en 5 LvdK (z.o.z.)
Gezang 459 : 1, 3, 5, 6, 7 en 8 LvdK (z.o.z.)

Avonddienst
Voorganger: Ds. M.A. Post uit Stavenisse
Organist:
Dhr. P. de Kam uit Halsteren
Schriftlezing: Handelingen 3 : 1 – 9
Gezang 304 : 1 en 3 LvdK (z.o.z.)
Psalm 9 : 9 en 10
Psalm 75 : 1
Psalm 77 : 1 en 2
Psalm 73 : 12
Psalm 103 : 2

Collecten
Eerste collecte (1):
Kerk en eredienst
Tweede collecte (2):
Projekt 10 27 W.D. : Jemen hulp voor de Jemenitische gemeenschap
Bussen bij de uitgang (3): Groot onderhoud kerkgebouw
Activiteiten deze week:
Activiteit
Bezinning Heilig Avondmaal
Gebedskring
After Alphacursus

Datum
maandag 20 juni 2022
dinsdag 21 juni 2022
donderdag 23 juni 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:
Heilig Avondmaal
Aanstaande zondag zal DV het Heilig Avondmaal
worden gevierd. Dit zal weer op de normale manier
gebeuren, dus aan tafel voor in de kerk. Wel zal er nog
gebruik worden gemaakt van kleine bekertjes voor de
wijn. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om naar
de kerk te komen, maar thuis wel het Heilig
Avondmaal mee wilt vieren, kunt u dat kenbaar
maken bij diaken Martin van Dam tot uiterlijk vrijdag
24 juni om 17.00 uur (06-52330211 /
levada@kpnplanet.nl). U krijgt dan het brood en de
wijn op zaterdag 25 juni thuisbezorgd.
Collecte Heilig Avondmaal
Volgende week zondag 26 juni zal de HeiligAvondmaalscollecte bestemd zijn voor Stichting
Draagt Elkanders Lasten te Ridderkerk. Deze stichting
zet zich al ruim 25 jaar in voor armen en kansarmen in
Roemenië en Moldavië. Er wordt in nauwe
samenwerking met haar Roemeense partner, Pentru
Tine in Botosani, hulp aan deze arme mensen geboden

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

Locatie
Hervormd Centrum
Hamermolen 15
Hervormd Centrum

in de vorm van gezinssponsoring, kindersponsoring,
naschoolse kinderopvang, huiswerkbegeleiding,
kindervakantiekampen, evangelisatie, verspreiding
van Bijbels en evangelisatiemateriaal,
goederentransporten, voedselpakketten enz. Voor
meer informatie:
www.stichtingdraagtelkanderslasten.nl.
Gebedsnieuws (Open Doors):
Mexico: De man van Adolfina, Imeldo, overleed aan de
gevolgen van corona. Adolfina is erg verdrietig. Ze is
tegelijkertijd bezig met de rechtszaak die het echtpaar
had aangespannen. Omwonenden vernietigden jaren
geleden hun kerkgebouw en met behulp van een
advocaat wil Adolfina er nu voor zorgen dat de daders
alles betalen wat ze kapot hebben gemaakt.
- Bid om troost, moed en kracht voor Adolfina. Haar
man overleed onlangs aan besmetting met het
coronavirus.
- Adolfina is een rechtszaak begonnen tegen de
daders van de aanslag op het kerkgebouw. Bid om
wijsheid en geduld. Bid dat recht wordt gedaan aan
deze gemeente.
- De inheemse gemeenschap waar Adolfina deel van
uitmaakt, ervaart tegenstand van geestelijke
machten. Bid dat zij de aanwezigheid van de Here
God nog sterker ervaren. Vraag om zegen op de
weerbaarheidstrainingen die Open Doors hier
geeft.

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

Kinderlied: Lied 482 : 1, 2, 3 en 4

Op Toonhoogte

1 Dank U voor de wond'ren die gebeuren:
dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren
van Uw liefde voor een mens vertelt.
Refrein:
Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.
2 Dank U voor die duizend mooie dingen;
dank U voor Uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.
Refrein
3 Dank U voor het zonlicht in de straten;
dank U voor de sterren in de nacht.
Dank U dat als vrienden mij verlaten
U vanuit de hemel naar mij lacht.
Refrein

Gezang 319 : 1, 3, 4 en 5

Liedboek voor de Kerken

1 Looft God, die zegent al wat leeft,
der heemlen Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.
3 Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.
4 Looft God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.
5 Looft God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom.
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.

4 Dank U voor het wonder in mijn leven;
dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht.
Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht.
Refrein

Gezang 459 : 1, 3, 5, 6, 7 en 8
1 Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.
3 Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.
5 Met één lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door één Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht.
6 Eén van hart en één van zinnen,
één in onze aardse strijd,
in ons hemels overwinnen,
één in tijd en eeuwigheid.
7 Zo gaan wij hier met elkander
door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen
samenkomen om het kruis.
8 Die aan kruis en graf ontheven
zullen zingen lof en prijs
aan den Heer van dood en leven
in zijn zalig paradijs.

Liedboek voor de Kerken

Gezang 304 : 1 en 3

Liedboek voor de Kerken

1 God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.
3 De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

