
Hervormde Gemeente te Dinteloord 

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

 Weekbrief zondag 7 augustus 2022  

Ochtenddienst 
Voorganger: Ds. D.M. Heikoop uit Katwijk aan Zee 
Organist: Dhr. P. van der Reest uit Oudenbosch 
Schriftlezing: Mattheus 13 : 44 – 52; 2 Petrus 1 : 3 – 11 
Thema: Het Koninkrijk der hemelen 

Psalm 37 : 2 
Psalm 63 : 1 en 2 
Lied 493 : 1 en 4 WK (z.o.z.) 
Psalm 25 : 5 en 6 
Psalm 73 : 13 
Lied 267 : 1, 2, 4 en 6 WK (z.o.z.) 
 

Avonddienst 
Voorganger: Ds. R.A. Grisnigt uit `s-Gravenpolder 
Organist: Dhr. H. den Hoed uit Fijnaart 
Schriftlezing: Handelingen 23 : 1 – 11 

Gezang 277 : 1, 2 en 5 WK (z.o.z.) 
Palm 62 : 5 
Psalm 131 : 2 en 3 
Psalm 27 : 4 en 5 
Psalm 138 : 4 
Psalm 54 : 3 en 4 

Collecten 
Eerste collecte (1): Kerk en eredienst 
Tweede collecte (2): Nederlandse patientenvereniging 
Bussen bij de uitgang (3): Zending en evangelisatie 

Bonnengroet 
Er is een cadeaubon gegaan naar Daan van Pelt (Prinses Marijkestraat 16, 4671 GC Dinteloord) die in de 
afgelopen maanden aan zijn voetje is geopereerd. 
 
Activiteiten deze week: 
Er zijn deze week geen kerkelijke activiteiten. 
 
Voorbede: 
- De gezondheidstoestand van mw. Valster (Van Nesstraat 13, 4671 AH Dinteloord) gaat steeds verder 

achteruit en de verwachting is dat ze spoedig gaat overlijden. 
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: 
Startdag 
Op D.V. zaterdag 24 september is de startdag. Wij hebben weer een leuk programma in elkaar gezet om deze 
dag als gemeente samen te zijn. Om 15.30u ontvangen wij jullie met koffie, thee of fris op de boerderij van de 
familie Burgers (Oudlandsedijk 2, Dinteloord). Rond 16.00u starten we met een actief middagprogramma met 
spellen geschikt voor jong en oud. Om 17.30u verschijnt de welbekende frietkar. Na het eten laten we onze 
hersens kraken bij een pubquiz en we sluiten de startdag af met een sing-in.  
De kosten voor de startdag zijn € 10.00 voor volwassenen en € 8.00 voor kinderen.  
Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, vragen wij om jullie op te geven bij een van ons: 

Josca van der Meer, joscavandermeer@caiway.net  
Arco Bolluijt, arco.bolluijt@gmail.com  
Willeke Breure, wbreure1962@gmail.com  
Marie-Anne van Stee, marieanne.vanstee@telfort.nl  

Opgeven kan tot 17 september voor het middagprogramma en/of het eten. We hopen dat jullie allemaal komen! 

Talentenmarkt 
Vanuit de ZEC willen wij een talentenmarkt organiseren! De opbrengst hiervan is 50-50 voor de ZEC en het 
“Welkom aan Tafel” project. Voor aankoop van keuken artikelen. 
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. De talentenbox staat t/m zondag 11 september bij de 
ingang van de kerk. 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 Roel Verkuil tel: 
0651965425 
Wij hopen dat er veel mensen meedoen en dat het een geslaagde talentenmarkt mag zijn!  
Een vriendelijke groet, de ZEC 



 

 

Lied 493 : 1 en 4 Weerklank 
 
1 O Heer die onze Vader zijt, 

vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld, 
met liefde zijn vervuld. 

 
4 Leg Heer uw stille dauw van rust 

op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is, 
hoe schoon uw vrede is. 

 
Lied 267 : 1, 2, 4 en 6 Weerklank 
 
1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 

 
2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 

 
4 Neem mijn zilver en mijn goud, 

dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 

 
6 Neem ook mijne liefde, Heer, 

'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezang 227 : 1, 2 en 5 Weerklank 
 
1 Een rijke schat van wijsheid 

schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal er in aanschouwen 
des Heren aangezicht. 

 
2 God opent hart en oren, 

opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor andre stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 

 
5 O Gij die wilt ontmoeten 

wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luistren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

 



 

 

 


