
Hervormde Gemeente te Dinteloord 

 

 Weekbrief zondag 25 september 2022 
Ochtenddienst – Startdienst 
Voorganger: Ds. A. Vastenhoud 
Organist: Pieter van der Leer uit Steenbergen 
Schriftlezing: Romeinen 12 : 9 – 21 
Thema: Enthousiasme gezocht 

Psalm 133 : 1 en 3 
Psalm 100 : 1, 2 en 4 
Psalm 89 : 7 
Kinderlied: Lied 562 OTH (z.o.z.) 
Lied 419 : 1 en 2 WK (z.o.z.) 
Lied: Laat ons samen één zijn Sela (z.o.z.) 
Lied 264 : 1, 2, 3, 4 en 5 WK (z.o.z.) 
 

Avonddienst 
Voorganger: Ds. J.C. Klein uit Bleskensgraaf 
Organist: Dhr. E. van de Kamp uit Roosendaal 
Schriftlezing: Jeremia 17 : 1 – 14, Johannes 8 : 1 – 11 

Gezang 426 : 1 en 5 LvdK (z.o.z.) 
Psalm 85 : 1 en 3 
Psalm 48 : 4 
Psalm 130 : 1, 2 en 3  
Psalm 16 : 3 
Psalm 119 : 15 
 
Collecten 
(1): Kerk en eredienst; (2): Plaatselijk Jeugdwerk; (3): Onderhoud kerk 

Activiteiten deze week: 
Activiteit Datum Tijd Locatie 
Koffie en ontmoeting zondag 25 september 2022 na de ochtenddienst Hamermolen 15 
Gebedskring dinsdag 27 september 2022 9.00 - 9.30 uur Hamermolen 15 
Jeugdclub Daniel dinsdag 27 september 2022 18.30 - 19.30 uur Hervormd Centrum 
Catechese voor jongeren (12-15) dinsdag 27 september 2022 18.30 - 19.15 uur Hervormd Centrum 
Catechese voor jongeren (≥16) dinsdag 27 september 2022 19.15 - 20.00 uur Hervormd Centrum 
Kerkenraad dinsdag 27 september 2022 20.00 - 22.30 uur Hervormd Centrum 
Welkom aan tafel donderdag 29 september 2022 17.30 - 20.00 uur Hervormd Centrum 
Jeugdclub Spirit vrijdag 30 september 2022 19.45 - 21.00 uur Hervormd Centrum 

 
Voorbede: 
Afgelopen maandag 19 september hebben dhr. en mw. Kleppe 
(Havenweg 25, 4671 BS Dinteloord) hun 60-jarig huwelijk herdacht. 
Komende maandag 26 september is het voor Arco en Brigitte Bolluijt 
(Omloop 61, 4671 HW Dinteloord) 25 jaar geleden dat ze elkaar het ja-
woord gegeven hebben. 
 
Mededelingen: 
Catechese 
De catechisatie voor de jongeren begint komende dinsdag in het 
Hervormd Centrum. Om 18.30 uur worden de jongeren verwacht van 
12 t/m 15 jaar. Om 19.15 uur de jongeren van 16 jaar en ouder. 
Belijdeniscatechese 
In het nieuwe seizoen bestaat er ook weer de mogelijkheid voor jongeren 
en ouderen om de wekelijkse belijdeniscatechisatie te volgen. Deze 
catechisatie bereid je voor om je geloof in Jezus Christus openlijk te 
belijden in de kerk en in jouw omgeving. Allerlei basisthema’s van het 
christelijk geloof komen aan de orde en worden besproken, zoals: God 
(beter) leren kennen, de Bijbel, het verbond, de doop, het avondmaal, 
gebed, discipelschap en (de vrucht van) de Heilige Geest. Het samen 
doordenken van deze thema’s maakt dat het geloof je meer houvast 
geeft in een wereld waar steeds minder mensen er voor kiezen om Jezus 
te volgen in hun leven. De catechisatie start op maandag 3 oktober om 
20.15 uur op Westvoorstraat 26 en eindigt om 21.45 uur. Misschien dat u 
of jij er nog niet helemaal uit bent of je de belijdeniscatechisatie wilt gaan 
volgen en daar vooraf nog een gesprek over zouden willen hebben. 
Schroom dan niet om dat kenbaar te maken bij ds. Vastenhoud (06-
42060713). 
Israëlreis 
Op donderdagavond 6 oktober zal er om 19.45 uur een informatieavond 
gehouden worden in het Hervormd Centrum over een reis naar Israël en 
Jordanië voor gemeenteleden. Deze reis begint om maandag 17 april en 
eindigt op zaterdag 29 april 2023. Tijdens deze reis zullen vele 
hoogtepunten worden bezocht zoals Jeruzalem, Petra, Massada, Tel Aviv, 
Haifa, de Golanhoogvlakte, het meer van Galilea, Samaria en de Dode 
Zee. Op die informatieavond wordt een gedetailleerd reisschema 
gepresenteerd (met prijskaartje) en is er gelegenheid om alle vragen te 
stellen die u hebt. Het is een unieke gelegenheid om het land te bezoeken 
dat de Here God voor Zijn volk heeft uitgekozen. U bent vrij om ook 
vrienden of familieleden (van buiten onze gemeente) uit te nodigen deze 
avond te bezoeken omdat deze reis ook voor hen openstaat. De reis gaat 
door bij minimaal 20 deelnemers. Meer dan 20 deelnemers betekent dat 
de prijs per persoon naar beneden gaat. Dus, zegt het voort!! 
Alpha-cursus 
Deze laagdrempelige cursus bestaat uit 10 avonden en is bedoeld om 
mensen kennis te laten maken met de inhoud en de betekenis van het 
christelijk geloof. Misschien hebt u een kennis of collega die hiervoor 
open staat. Het zou mooi zijn wanneer die persoon door u uitgenodigd 

wordt om (samen met u) deze cursus te volgen. Op deze manier helpt u 
mee bij de opbouw van het Koninkrijk van God. Daarnaast zijn 
gemeenteleden die behoefte hebben om de basis van het christelijk 
geloof nog eens te doordenken ook van harte welkom op deze cursus! De 
avonden starten om 18.45 uur met een warme maaltijd in het Hervormd 
Centrum en eindigen om 21.30 uur. Het is ook mogelijk de maaltijd over 
te slaan en om 19.30 uur aan te sluiten. Voor meer informatie over en/of 
opgave voor deze cursus kunt u terecht bij ds. Vastenhoud. (06-
42060713) De eerste avond wordt gegeven op donderdag 13 oktober. 
Overige data: donderdag 3, 10 en 17 november, donderdag 1, 8, 15 en 22 
december 2022, donderdag 19 januari en donderdag 2 februari 2023.” 
Doe mee aan de FocusScan! 
De komende tijd wordt er onder begeleiding van de IZB  een FocusScan 
georganiseerd in onze gemeente. Dit is een enquête over de missionaire 
roeping van de gemeente. Deze scan is bedoeld als voorbereiding op een 
besluit van de kerkenraad over deelname aan het Focustraject, een 
gemeente-brede bezinning over missionair zijn. De Scan wordt gedaan 
door een online vragenlijst aan zoveel mogelijk gemeenteleden voor te 
leggen. Er is ook een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar voor 
als u niet over de mogelijkheid beschikt om de vragenlijst online in te 
vullen. U kunt online de vragenlijst invullen via direct deze link 
https://izb.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8zYvkk8vhfHyWYS of via 
www.izb.nl/focusscan. Het is ook mogelijk om de vragenlijst op papier in 
te vullen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ds. Vastenhoud (06-
42060713). Tenslotte zal er ergens in november een gemeenteavond 
worden gehouden waarop kort de resultaten van de vragenlijst worden 
gepresenteerd. Aan de hand van stellingen gaan we over de uitkomsten 
in gesprek. Graag willen wij uw en jouw verhalen achter de scores horen. 
De IZB maakt van het onderzoek en de gemeenteavond een rapport, dat 
in de kerkenraad wordt besproken. 
Welkom in het Hervormd Centrum 
Na de dienst van vanmorgen worden u en jij van harte uitgenodigd in het 
Hervormd Centrum om met elkaar koffie te drinken met uiteraard iets 
lekkers erbij! We hopen u daar te ontmoeten. 
Talentenmarkt 
Beste gemeenteleden, de talentenboekjes liggen weer klaar voor u. 
Talenten van baksels, workshops, hulp en diversen. Als u hem in het 
weekend van 24 en 25 september nog niet uitgereikt heeft gekregen, of u 
heeft ons gemis, dan kun je contact opnemen met Roel Verkuil tel: 
0651965425 of mail: roel.verkuil@gmail.com. Dan hopen we hem bij u te 
bezorgen. Ze liggen ook bij de uitgangen van de kerk. 
Met vriendelijke groet, ZEC 
Welkom aan tafel 
Donderdagavond 29 september bent u om 17.30 uur weer welkom in het 
Hervormd Centrum voor een lekkere en gezellige maaltijd. De kosten 
voor deze maaltijd zijn €5 p.p (excl. drinken). U kunt zich opgeven tot en 
met 26 september bij Lenny van Dam (06-20978773) of per email : 
welkomaantafel1@gmail.com. Van harte welkom! 



 

 

Kinderlied: Lied 562 Op Toonhoogte 
 
1 Wij willen samen vieren 

dat God van mensen houdt, 
en dat Hij in ons midden 
zijn rijk van liefde bouwt. 

Refrein: 
Omdat wij kind'ren van de Vader zijn, 
omdat wij kind'ren van de Vader zijn. 

 
2 Wij willen samen delen 

met kind'ren klein en groot, 
en net als Jezus geven 
aan anderen in nood. 

Refrein 
 
3 Wij willen samen leven 

als vrienden verder gaan, 
en steeds opnieuw vergeven 
wie ons pijn heeft gedaan. 

Refrein 
 
4 Wij willen samen spelen 

in huis en op de straat, 
geduldig zijn en helpen 
wanneer het moeilijk gaat. 

Refrein 

Lied 419 : 1 en 2 Weerklank 
 
1 Abba, Vader, U alleen 

U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 
 

2 Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts voor u alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d’uwe_en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 

 
Lied: Laat ons samen één zijn Sela 

 
Heer, U bent één: El Elohim, 
als God de Vader, Zoon en Geest. 
U laat volmaakte eenheid zien, 
die er altijd is geweest. 
 
Drieënig God, U maakt ons één, 
als kerk die van vergeving leeft. 
U brengt ons samen, U alleen, 
door de eenheid van de Geest. 
 
Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk 
door de kracht van de liefde. 
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt; 
voor de glorie van uw naam. 
 
Niemand is minder, niemand meer; 
wij zijn gegeven aan elkaar 
door Jezus Christus onze Heer, 
die ons lief heeft en aanvaardt. 

 

 

Lied 264 : 1, 2, 3, 4 en 5 Weerklank 
 
1 Ik wil jou van harte dienen 

en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 

 
2 Wij zijn onderweg als pelgrims, 

vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 

 
3 Ik zal Christus' licht ontsteken, 

als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 

 
4 Ik zal blij zijn als jij blij bent, 

huilen om jouw droefenis, 
al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 

 
5 Dan zal het volmaakte komen 

als wij zingend voor Hem staan, 
als wij Christus’ weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 

Gezang 426 : 1 en 5 Liedboek voor de Kerken 
 
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. 

 


