Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld
Jan Steenstraat 5
3372 XH Hardinxveld-Giessendam
Telefoon 0184-617007 (scribaat 06-20536989)
www.pknbovenhardinxveld.nl
NL58 RABO 0325042616 (kerk)
NL93 RABO 0325076227 (diaconie)

Weekbrief zondag 18 oktober 2020
Diensten zijn te volgen via http://youtube.com/user/GereformeerdeKerkBH
of www.kerkdienstgemist.nl

Morgendienst
Aanvang
: 09.30 uur
Voorganger
: Dhr. drs. J. IJzerman, Hardinxveld-Giessendam
Organist
: Carola Loeve
Ouderling van Dienst : Arie Stam
Kosters
: Henk en Arina van Aken
Collecte
: 1e Kerk
: 2e Onderhoudsfonds
Kindernevendienst
: alle groepen

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet ter bemoediging van de
gemeente naar Cees en Netty Roeleveld (Dreef 9).

Vakantie predikant
Carmen Melissant heeft vakantie van 16 t/m 25 oktober.
In geval van nood kan contact worden opgenomen met Marije den Breejen,
06-41461188.

Liturgie morgendienst
Lied
Klein Gloria
Lied
KND-lied
Hemelhoog
Opwekking
Lied

33 : 1
836 : 1 en 4
6
798
33 : 7 en 8

Schriftlezingen:
Romeinen
13 : 8-10
Psalm
13

Agenda
Zo.

25 okt.

09.30 uur

Dhr. ds. Ype Viersen, Utrecht

De eerder aangekondigde themadienst van zondagmiddag
25 oktober komt te vervallen.
Meer informatie vindt u in de Wegwijzer en op de website:
www.pknbovenhardinxveld.nl.

Kopie Weekbrief
Kopie voor de weekbrief kunt u digitaal aanleveren tot donderdag
18.00 uur bij het weekbrief-team: Weekbrief@PKNBovenHardinxveld.nl.
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Verjaardagen in de komende week
20 okt

Petra van den Berg

De Buurt 31

3372 DA

20 okt

Amy den Hartog

Willem de Zwijgerlaan 7

3381 BM

20 okt

Kees de Jong

Rembrandthof 459

3372 XW

20 okt

Piet Timmer

Prins Bernhardstraat 8

3372 EM

21 okt

Marco den Breejen

Rivierdijk 486

3372 BX

22 okt

Wouter Hooikaas

Uiterwaard 7, H.I. Ambacht

3344 ED

23 okt

Annamarie Blokhuis

Landscheiding 1, G’burg

3381 KK

24 okt

Piet den Breejen

Rembrandthof 13

3372 XS

24 okt

Jochem Dekker

Albert Cuypstraat 10

3372 XA

24 okt

Marcus Eijkelenboom

Albert Cuypstraat 19

3372 XA

24 okt

Anne-Marie Hobbel

Fint 3

3372 VC

24 okt

Kees de Ridder

Banneweg 413, Gorinchem

4204 AZ

25 okt

Wilma Aanen

Lijnbaan 31

3372 WC

25 okt

Gerdien den Breejen

Rivierdijk 469

3372 BX

25 okt

Ivo Brouwer

Rivierdijk 228

3372 BN

Bericht van Vorming & Toerusting
Door de aangescherpte maatregelen van afgelopen week in strijd tegen
het coronavirus zijn wij helaas genoodzaakt zowel de wandeling van
24 oktober als de start van het wekelijkse koffiedrinken vanaf 28 oktober
tot een later tijdstip uit te stellen.
Zodra het mogelijk is gaan we hier zeker mee
starten en worden jullie hierover geïnformeerd.
Tot die tijd hopen we dat iedereen gezond mag
blijven en de tijd thuis goed doorkomt.
Een hartelijke groet van commissie V&T
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Samen Vieren
We zoeken steeds naar mogelijkheden in deze bijzondere tijd om toch
naar elkaar om te zien en gemeente te blijven.
We weten dat er gemeenteleden zijn die alleen naar een dienst kijken en
het best fijn vinden om dat met iemand samen te doen.
Er zijn vast ook gemeenteleden die genoeg ruimte hebben om iemand te
ontvangen of die bij iemand een bezoekje willen brengen tijdens de
dienst.
We proberen dit te organiseren.
U kunt zich aanmelden als u iemand kunt ontvangen of als u juist graag
een keer met iemand samen wilt kijken. Dat kan door te bellen of een
berichtje te sturen naar Marije den Breejen 06-41461188.
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LITURGIE ZONDAG 18 OKTOBER 2020
Welkom en aansteken van de paaskaars
Zingen – Lied 33 : 1
1. Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren
door wie Hem behoren
‘t feestlied ingezet!
Meld de blijde mare
bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.
Stil gebed
Votum en groet
Zingen – Lied 195 | Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
Leefregel – Romeinen 13 : 8-10
8

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft,
heeft de gehele wet vervuld. 9 Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen
moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en
alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw
naaste lief als uzelf.’ 10 De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de
wet vindt zijn vervulling in de liefde.
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Zingen – Lied 836 : 1 en 4
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.

Gebed bij de opening van het Woord
Lezing – Psalm 13
Voor de koorleider. Een psalm van David.
Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten,
hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?
3 Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?
4 Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.
5 Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen,’
mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.
6 Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat u redding brengt,
ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.
1
2

Zingen – Hemelhoog 6
Hoe lang, o Heer, vergeet U mij nog?
Hoe lang, o Heer, verbergt U zich voor mij?
Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog verward
en heerst verdriet in mijn moegestreden hart?
Refrein:
Zie mij staan en antwoord,
o God, mijn Vader!
Breng licht in het duister,
dan kom ik niet ten val.
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Hoe lang, o Heer, vergeet U mij nog?
Hoe lang, o Heer, verbergt U zich voor mij?
Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog verward
en heerst verdriet in mijn moegestreden hart?
Refrein
Bridge
Maar ik bouw op uw liefde en trouw.
Ik zal juichen voor U.
Toch zing ik van uw liefde en trouw.
U was steeds goed;
Heer, U blijft goed voor mij.
Refrein
Verkondiging
Zingen – Opwekking 798
Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
Refrein:
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.
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En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
Refrein
Dankgebed en Voorbeden
Aandacht voor de collecte
1e Kerk
2e Onderhoudsfonds
U kunt uw gift voor beide collectes overmaken op de bankrekening van
de kerk: NL58 RABO 0325042616.
Ook kunt u een envelop met collectebonnen in envelop voorzien van het
doel in de brievenbus van de kerk deponeren.
Digitaal overmaken kan middels de QR code van Givt.
Zingen – Lied 33 : 7 en 8
7. Heil hem,
die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt
zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,
Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven
wil de Here laven
wie ontbering lijdt.

8. Wij wachten stil
op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp
en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Zegen
Gesproken – Amen.
8

