
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 29 januari 2023 

Ochtenddienst – Voorbereiding Heilig Avondmaal 
Voorganger: Ds. A. Vastenhoud 
Organist: Dhr. P. van der Leer uit Steenbergen 
Schriftlezing: Lukas 22 : 7 – 20 
Lezing HC: zondag 28 v/a 75 t/m 77 
Thema: Een moeten en een mogen 

Psalm 42 : 1 
Psalm 65 : 1 en 3 
Lied 487 : 1, 2, 3 en 4 WK (z.o.z.) 
Psalm 9 : 1 
Kinderlied: Lied 566 : 1, 2 en 3 OTH (z.o.z.) 
Psalm 25 : 7 
Lied 328 : 1, 2 en 3 WK (z.o.z.) 
Psalm 111 : 2, 3 en 5 LvdK (z.o.z.) 

Avonddienst 
Voorganger: Ds. J. Lohuis uit Scherpenisse 
Organist: Dhr. P. van der Leer uit Steenbergen 
Schriftlezing: Genesis 3 : 1 – 15 

Gezang 303 : 1, 4 en 5 LvdK (z.o.z.) 
Psalm 32 : 3 en 5 
Psalm 95 : 4 
Psalm 139 : 1, 2 en 4 
Psalm 98 : 1 
Lofz. van Simeon : 1 
 
Collecten 
Eerste collecte (1): Kerk en eredienst 
Tweede collecte (2): CvK: Groot onderhoud pastorie 
Bussen bij de uitgang (3): Groot onderhoud kerkgebouw 

Activiteiten deze week: 
Activiteit Datum Tijd Locatie 
Bezinning Heilig Avondmaal maandag 30 januari 2023 20.15 - 21.30 uur Hervormd Centrum 
Gebedskring dinsdag 31 januari 2023 9.00 - 9.30 uur Hamermolen 15 
Seniorenmiddag dinsdag 31 januari 2023 14.00 - 16.30 uur Hervormd Centrum 
Jeugdclub Regenboog dinsdag 31 januari 2023 18.45 - 20.00 uur Hervormd Centrum 
Catechese voor jongeren (12-15) dinsdag 31 januari 2023 18.30 - 19.15 uur Hervormd Centrum 
Catechese voor jongeren (≥16) dinsdag 31 januari 2023 19.15 - 20.00 uur Hervormd Centrum 
Kerkenraad dinsdag 31 januari 2023 20.00 - 22.30 uur Hervormd Centrum 
Alphacursus donderdag 1 februari 2023 18.45 - 21.30 uur Hervormd Centrum 

 
Voorbede: 
- Sinds vorige week zondag is mw. Nijhoff (Van 

Hogendorpstraat 6, 4671 KD Dinteloord) 
opgenomen in het ziekenhuis. In huis is zij ten val 
gekomen waarbij haar enkel zodanig beschadigd 
raakte, dat een operatie noodzakelijk was. 

- Mw. Dierks, (Europastraat 9, 4671 ET Dinteloord) is 
opgenomen in het ziekenhuis wegens een 
hartinfarct. 

- Mw. Van Hattem (Princeweg 2, 4655 RZ De Heen) 
moet morgen naar het ziekenhuis voor verder 
onderzoek omdat bij haar huidkanker is 
geconstateerd die kwaadaardig is. 

- Dhr. Van der Laan (Papiermolen 27, 4671 HM 
Dinteloord) is opnieuw opgenomen in het 
ziekenhuis voor verder onderzoek. 

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: 
Bezinning Heilig Avondmaal 
Morgenavond is iedereen weer welkom in het 
Hervormd Centrum bij de bezinning op het Heilig 
Avondmaal waarbij we weer een stukje van het 
formulier met elkaar doordenken. De avond begint om 
20.15 uur. 
 
 

 
STAMPPOTAVOND !  8 februari ! 
Beste gemeenteleden. Op woensdag 8 februari willen 
we als vrouwenvereniging weer een stamppotavond 
organiseren. We beginnen om 17.30 uur in het 
Hervormd Centrum. 
Er is weer keus uit 4 menu’s: Boerenkool, hutspot, 
erwtensoep en macaroni. 
De kosten zijn €6.00 p.p. en €3.00 per kind.  
Na het eten is er nog Bingo.  
Dit alles doen we om een mooi bedrag aan het 
Hervormd Centrum te kunnen geven, zodat zij er 
nieuwe pannen voor kunnen kopen. Die zijn hard 
nodig voor het project : Samen aan tafel. 
Dus!  Iedereen is heel hartelijk welkom op 8 februari. 
Als u niet kunt komen maar wel mee wilt eten, kunt u 
een maaltijd bestellen.  
Uiterlijk opgeven tot en met maandag 6 februari in 
verband met inkoop, bij Ria Roodenburg, telefoon 
0167-523096 
Inzamelen boodschappen Voedselbank 
Het aantal klanten van de Voedselbank loopt op dit 
moment weer op. Het is van groot belang dat de 
voorraad bij de voedselbank Steenbergen/Dinteloord 
op peil blijft. Reden voor de kerk om met 
voedselinzameling door te gaan. Omzien naar elkaar! 
Op zondag 4 februari 2023 wordt er rijst ingezameld! 
Hartelijk dank voor de boodschappen en gebed. 



 

 

Lied 487 : 1, 2, 3 en 4 Weerklank 
 
1 Heer, ik kom tot U, 

hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 

 
2 Met uw liefde, Heer, 

kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 

 
3 Zie mij voor U staan, 

zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 

 
4 Jezus, op uw woord, 

vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 

 
 
Kinderlied: Lied 566 : 1, 2 en 3 Op Toonhoogte 
 
1 Zit je in het donker? 

Jezus zal er zijn. 
Is je hart vol zonde? 
Jezus maakt het rein. 

Refrein: 
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn, 
voor de Heer iets te wonderlijk zijn? 

 
2 Kijk je weer zo somber? 

Jezus maakt je blij. 
Zit je vastgebonden? 
Jezus maakt je vrij. 

Refrein 

 
3 Dan wordt alles anders, 

Kan je zoveel meer. 
Kijk eens wat je aandurft 
Samen met de Heer! 

Refrein 
 
 
Lied 328 : 1, 2 en 3 Weerklank 
 
1 Heer, wij komen vol verlangen, 

op uw roepstem naar uw dis, 
want door schuld met schrik bevangen 
zoekt ons hart vergiffenis: 
slechts in U bestaat ons leven, 
die uw bloed voor ons woudt geven; 
laat ons dan in brood en wijn 
met Uzelf gespijzigd zijn. 

 
2 Sterk ons wankelend vertrouwen, 

geef ons zelf wat Gij geboodt: 
dat wij met oprecht berouwen 
enkel rusten in uw dood; 
ja, vervul ons met uw krachten, 
opdat wij uw wet betrachten, 
zegen zo uw sacrament, 
dat ons hart U steeds meer kent. 

 
3 Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken 

over uw verlossend werk; 
geef dat niet die woorden breken 
op de daden van uw kerk, 
maar dat wij geheiligd leven 
op de plaats door U gegeven, 
en U volgen onder 't kruis 
op de smalle weg naar huis. 

 

 

 

 

Psalm 111 : 2, 3 en 5 Liedboek voor de Kerken 
 
2 Zijn doen is louter majesteit, 

zijn luister, zijn gerechtigheid 
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. 
Genadig en barmhartig is 
de HEER, en zijn gedachtenis 
eeuwig waar Hij zijn daden stelde. 

 
3 Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs, 

zijn kindren geeft Hij nimmer prijs, 
steeds blijft Hij zijn verbond gedenken. 
Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont! 
Het land waarin de afgod troont, 
wilde Hij aan de zijnen schenken. 

 
5 Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd 

en zijn verbond staat voor altijd, 
een licht hoog op de berg ontstoken. 
Heilig en zeer te duchten is 
zijn naam in de geschiedenis. 
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken. 

Gezang 303 : 1, 4 en 5 Liedboek voor de Kerken 
 
1 De ware kerk des Heren, 

in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 

 
4 In 't woeden aller tijden 

is nooit het lied verstomd, 
Gods hoede zal ons leiden, 
de volle vrede komt! 
Geloven wordt aanschouwen, 
als uit de hemel daalt 
de bruid, de hoge vrouwe, 
de kerk die zegepraalt. 

 
5 Met God zijn wij verbonden, 

met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 

 

 


