Hervormde Gemeente te Dinteloord
Weekbrief zondag 18 september 2022
Ochtenddienst
Voorganger: Ds. J.J. Verhaar uit Krimpen aan den IJssel
Organist:
Dhr. H. Ipema uit Dinteloord
Schriftlezing: Genesis 37 : 12 – 36
Thema:
Allerlei plannen
Gezang 45 : 1 en 6 LvdK (z.o.z.)
Psalm 46 : 1, 2 en 6
Psalm 119 : 5
Psalm 105 : 10 en 11
Psalm 27 : 6
Lied 237 : 1, 2 en 3 WK (z.o.z.)

Avonddienst
Voorganger: Ds. A. Vastenhoud
Organist:
Dhr. P. de Kam uit Halsteren
Schriftlezing: Openbaring 6 : 9 – 11; 20 : 11 - 15; 21 : 1 – 8
Lezing HC: Zondag 22 v/a 57 en 58
Thema:
Opstanding tot eeuwig leven
Psalm 31 : 15
Psalm 89 : 1 en 7
Psalm 56 : 5
Lied 476 : 1, 4 en 6 WK (z.o.z.)
Gezang 426 : 1 en 5 LvK (z.o.z.)
Psalm 150 : 2 en 3

Collecten
Eerste collecte (1):
Kerk en eredienst
Tweede collecte (2):
IZB: Vereniging voor zending in Nederlend
Bussen bij de uitgang (3): Groot onderhoud kerkgebouw
Activiteiten deze week:
Activiteit
Gebedskring
Seniorenmiddag
Vrouwenvereniging Idelette
Startdag
Startdienst
Koffie en ontmoeting

Datum
dinsdag 20 september 2022
dinsdag 20 september 2022
woensdag 21 september 2022
zaterdag 24 september 2022
zondag 25 september 2022
zondag 25 september 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:
Wie wil ons helpen?
Zondag 25 september willen we na de ochtenddienst
met elkaar koffiedrinken in het Hervormd Centrum
(zet het in uw agenda!) Na de oproep van vorige week
zijn er gelukkig een aantal mensen die aangegeven
hebben dat ze wat willen bakken of kopen, maar we
kunnen nog wel wat mensen gebruiken . Dus
nogmaals de vraag: Wie wil er iets bakken/kopen,
zodat we wat lekkers bij de koffie hebben op zondag
25 september. U dat doorgeven tot uiterlijk maandag
19 september aan Elleke van der Ploeg (06-42547721).
Samen warme woondekens maken
De avond waarop we bij elkaar komen in het
Hervormd Centrum zal niet woensdag 21 september
zijn, maar een week later. Op 28 september ben je
vanaf 19:30 welkom in het HC.
Elleke (06-42547721) en Mattie (06-30515980)

Tijd
9.00 - 9.30 uur
14.00 - 16.30 uur
19.30 - 22.00 uur
15.30/16.00 uur
10.00 uur
na de ochtenddienst

Locatie
Hamermolen 15
Hervormd Centrum
Hervormd Centrum
Schenkeldijk 6
Kerk
Hervormd Centrum

Startdag
Let op: de locatie voor de startdag op D.V.
24 september is gewijzigd. Wij ontvangen jullie graag
om 15.30u bij de familie Breure, Schenkeldijk 6 in
Dinteloord.
SENIORENMIDDAG
Op dinsdag 20 september wordt u van harte
uitgenodigd in het HERVORMD CENTRUM. De winter
komt eraan, dus lange dagen. Daarom willen we als
ouderen een middag onder het genot van een kopje
koffie of thee bij elkaar komen.
U kunt dan bijpraten, een spelletje doen b.v. sjoelen,
rummicub enz. U mag ook uw eigen haak- of breiwerk
meenemen.
We beginnen om 2 uur en eindigen om ongeveer 4
uur. Inloop vanaf kwart voor twee.
We zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten. Plaats
en stoelen genoeg. U mag ook binnen lopen, er is
altijd wel een kopje koffie of thee. Tot ziens op 20
september!
NEL Atres tel. 0624357378
Vrouwenvereniging Idelette.
Dames, we beginnen weer met de
verenigingsavonden. De eerste is woensdag
21 september om 19.30 uur in het Hervormd
Centrum. De Bijbelstudie is de inleiding op de
Bijbelstudies van dit seizoen over de Psalmen. “In het
hart kijken.” Iedereen hartelijk welkom.

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

Gezang 45 : 1 en 6

Liedboek voor de Kerken

1 O Gij die onze Koning zijt
en Heer van alle goden,
die Abraham hebt uitgeleid
en Israël ontboden,
o Here zegen wie U zoekt
en doe uw naam herleven!
Gij hebt ons toch niet in uw boek
ten dode opgeschreven!

Weerklank

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.
2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

6 Gij weet, o Heer, hier staat uw kerk
en bidt voor al haar kleinen!
De vijand is ons veel te sterk,
doe Gij hem dan verdwijnen!
Bewijs aan ons uw werk, uw wil,
opdat onder uw ogen
wij allen hier gerust en stil
godzalig leven mogen!

Lied 476 : 1, 4 en 6

Lied 237 : 1, 2 en 3

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.

Weerklank

1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!
4 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid!
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen
en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.
6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat wij bij uw komst onstraflijk wezen mogen:
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.

Gezang 426 : 1 en 5
1 Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
5 Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

Liedboek voor de Kerken

