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 Weekbrief zondag 27 november 2022 

Ochtenddienst - Voorbereiding Heilig Avondmaal 
Voorganger: Ds. A. Vastenhoud 
Organist: Dhr. P. de Kam uit Halsteren 
Schriftlezing: 2 Samuel 9 : 1 – 13 
Thema: Is er nog iemand aan wie ik 

goedertierenheid kan bewijzen? 

Psalm 36 : 2 LvdK (z.o.z.) 
Psalm 89 : 1 en 7 
Psalm 25 : 5 
Psalm 35 : 13 
Kinderlied: Lied 554 : 1, 2 en 3 OTH (z.o.z.) 
Gezang 118 : 1 en 2 LvdK (z.o.z.) 
Psalm 34 : 1 en 4 
Lied 464 : 1, 3 en 4 WK (z.o.z.) 
 

Avonddienst 
Voorganger: Ds. C.H. Buitink uit Waardenburg 
Organist: Dhr. P. van der Leer uit Steenbergen 
Schriftlezing: 2 Samuël 12 : 1 – 25  

Lied 106 : 1, 2 en 4 WK (z.o.z.) 
Lied 111 : 1, 3 en 4 WK (z.o.z.) 
Psalm 25 : 7 
Psalm 85 : 3 
Psalm 32 : 4 
Psalm 86 : 6 
 

Collecten 
Eerste collecte (1): Kerk en eredienst 
Tweede collecte (2): Diaconie: Ouderenwerk 
Bussen bij de uitgang (3): Groot onderhoud kerkgebouw 

Bloemengroet 
In de afgelopen week is er een boeket bloemen bezorgd bij zuster Ria Roodenburg (Karel Doormanstraat 15, 
4671 AC Dinteloord) wegens haar terugkeer uit het ziekenhuis. In de afgelopen week is er ook een boeket 
bloemen bezorgd bij zuster Ada Boluijt (Karel Doormanstraat 53, 4671 AC Dinteloord) wegens haar thuiskomst 
uit het ziekenhuis. 
 
Activiteiten deze week: 
Activiteit Datum Tijd Locatie 
Bezinning Heilig Avondmaal maandag 28 november 2022 20.15 – 21.45 uur Hervormd Centrum 
Gebedskring dinsdag 29 november 2022 9.00 - 9.30 uur Hamermolen 15 
Jeugdclub Daniel dinsdag 29 november 2022 18.30 - 19.30 uur Hervormd Centrum 
Catechese voor jongeren (12-15) dinsdag 29 november 2022 18.30 - 19.15 uur Hervormd Centrum 
Catechese voor jongeren (≥16) dinsdag 29 november 2022 19.15 - 20.00 uur Hervormd Centrum 
Kerkenraad dinsdag 29 november 2022 20.00 - 22.00 uur Hervormd Centrum 
After Alphacursus donderdag 1 december 2022 19.30 - 21.30 uur Hervormd Centrum 
Jeugdclub Spirit vrijdag 2 december 2022 19.45 - 21.00 uur Hervormd Centrum 

 
Voorbede: 
Broeder Maarten van den Berg (Zuidlangeweg 17, 
4796 SB Oudemolen) is opgenomen in het ziekenhuis 
in Bergen op Zoom en heeft een hartinfarct gehad. 
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. 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 
2 december om 17.00 uur (06-52330211 / 

levada@kpnplanet.nl). U krijgt dan het brood en de 
wijn op zaterdag 3 december thuisbezorgd. 

Collecte Heilig Avondmaal 
Volgende week zondag 4 december zal de Heilig-
Avondmaalscollecte 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 
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. 



 

 

Psalm 36 : 2 Liedboek voor de Kerken 
 
1 Uw heil is als de hemel hoog, 

uw trouw verheft zich voor ons oog 
tot in de hoogste wolken. 
Uw recht is als de bergen vast, 
uw oordeel als de vloed die wast, 
tot schrik voor alle volken. 
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 
ja, over mens en dier wilt Gij 
alom uw vleuglen spreiden. 
Bij U te wonen, HEER, is goed, 
met spijs en drank in overvloed 
wilt Gij ons hart verblijden. 

 
Kinderlied: Lied 554 : 1, 2 en 3 Op Toonhoogte 
 
1 Voor al Uw goede gaven, Heer, 

zij U de dank en eer. 
 
2 Wij danken U voor daag’lijks brood, 

kracht en gezondheid, Heer. 
 
3 Halleluja, halleluja, halleluja, amen. 
 
Gezang 118 : 1 en 2 Liedboek voor de Kerken 
 
1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilge gloed. 
 

Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

 
2 Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 
Lied 464 : 1, 3 en 4 Weerklank 
 
1 U heb ik lief, mijn God en Vader. 

U heb ik lief, mijn toeverlaat. 
Ik wil U dienen met mijn daden 
U, die in eeuwigheid bestaat. 
U heb ik lief, o eeuwig licht, 
U die mijn leven richt. 

 
3 Voor mij bent U de bron van leven, 

die mij een spranklend leven schenkt. 
U hebt mij hoop en kracht gegeven, 
U, die ten goede aan mij denkt. 
Heer, leid mij door uw rechterhand 
naar het beloofde land. 

 
4 Heer God, bewaar mij in uw wegen, 

zodat ik niet meer dwalen zal. 
Maar laat mij leven uit uw zegen 
dat ik niet voor het kwade val. 
Verlicht mijn leven, mijn bestaan, 
zodat ‘k met U kan gaan. 

 
 

Lied 106 : 1, 2 en 4 Weerklank 
 
1 Ga, stillen in den lande, 

uw koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 

 
2 Vat moed, bedroefde harten, 

de koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 
daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 
in 't woord laat Hij zich vinden, 
in avondmaal en doop. 

 
4 Gij schenkt met volle handen, 

die zelf de armoe draagt. 
Gij maakt uzelf te schande, 
die steeds naar zondaars vraagt. 
Wij willen, groot en klein, 
die 't al van U ontvingen, 
U ons hosanna zingen 
en eeuwig dankbaar zijn. 

Lied 111 : 1, 3 en 4 Weerklank 
 
1 Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 
3 Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten - 
begroeten 't morgenrood. 

 
4 De zonne, voor wier stralen 

het nachtlijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, 't eeuwig licht! 

 

 


