Voor alle data geldt: Deo Volente
Diensten zondag 18 augustus
09.30 uur: dhr. W. Meerkerk, Sliedrecht: Afscheidsdienst
18.30 uur: ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht
Zingen voor de dienst vm Wk lied 442 : 1, 3 en 4; nm Wk lied 452 : 1, 2 en 5
Collecte 1. Eleos 2. Kerkbeheer 3. Eredienst
Oppas Caroline Treffers en Marja Spiering; reserve Martine Stuij
Kerkauto Familie Noeverman (0183-402491)

Diaconiecollecte Zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Eleos. Eleos is specialist in de
christelijke geestelijke gezondheidszorg. Zij werken niet alleen volgens de laatste
wetenschappelijke inzichten, maar ook vanuit de geloofsovertuiging dat God de Maker is van
het leven en mensen beter kent dan wie dan ook. Bij Eleos werkt men vanuit de overtuiging
dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Aanbevolen!
Afscheid Willem Meerkerk Op zondagochtend 18 augustus neemt pastoraal medewerker
Willem Meerkerk afscheid van onze gemeente. De aanleiding is een heugelijke. Immers
omdat we weer een eigen predikant mogen ontvangen, kan Willem het pastoraal werk in onze
gemeente beëindigen. Toch is afscheid nemen ook altijd een beetje verdrietig. Vanaf oktober
2017 heeft Willem lief en leed gedeeld met onze gemeente en daardoor zijn er banden
ontstaan. Naast de pastorale bezoeken mocht hij rouwdiensten leiden, leiding geven aan de
kringen, voor de Avondmaalsdiensten een leesrooster maken en een bezinningsuur houden.
We danken hem hartelijk voor zijn inspanningen en medeleven. Na de dienst is er gelegenheid
om als gemeente samen met hem en zijn vrouw een kopje koffie of thee te drinken en
persoonlijk afscheid te nemen. We wensen hem Gods zegen toe in zijn persoonlijk leven en
werkzaamheden elders. Graag geven we psalm 134: 3 als een zegenbede aan de familie
Meerkerk mee: Dat 's HEEREN zegen op u daal'; Zijn gunst uit Sion u bestraal'; Hij schiep 't
heelal, Zijn naam ter eer; Looft, looft dan aller heren HEER.
Namens de kerkenraad, Sander Spiering
Uitje Contactmiddag Dinsdagmiddag 10 september gaan we een vaartocht maken over de
Vecht en daarna dineren bij ’t Wapen van Haarzuylen. Als het goed is, hebt u inmiddels de
persoonlijke uitnodiging met uitgebreide informatie over ons jaarlijkse uitstapje ontvangen.
Vergeet niet om u op te geven! Dat kan t/m zaterdag 31 augustus bij Dick de Vor 0416391330, Joop de Kok 0416-391748 of Ina de Rooij 0416-778252.
Namens de contactmiddagencommissie, Ina de Rooij
Startdag/Opening winterwerk Ook dit jaar wil de Hervormde Gemeente Dussen-Hank het
winterseizoen beginnen met een Startdag. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 21 september.
Het thema dit jaar is “Kom doe mee”, waarbij het Bijbelgedeelte Nehemia 2 : 11-20 centraal
staat: “Nehemia krijgt volmacht om Jeruzalem weer op te bouwen”. Zo zijn wij bevoorrecht
dat we onderdeel mogen uitmaken van Gods gemeente, maar dienen wij daar ook aan bij te
dragen. Tijdens de Startdag zullen we hier bij stil staan met een leuke passende activiteit. In
de middag wordt er een speurtocht georganiseerd en aan het einde van de dag staat er weer
een heerlijke BBQ klaar om gezamenlijk de maaltijd te nuttigen. De uitnodigingen volgen
binnen enkele weken, zodat u zich weer op kunt geven.
Op zondag 22 september vindt de opening van het winterwerk in de kerk plaats. Tijdens de
morgendienst en aansluitend tijdens de traditionele Sing-In zal het thema “Kom doe mee!”
ook hier centraal staan. Reserveer de data alvast in uw agenda!
Namens de Startdagcommissie, Dorothé Roubos
Rondom Pastoraat *Met dankbaarheid kunnen we melden dat Ina de Rooij (Sovakhuis) na
haar verblijf van een aantal weken in het ziekenhuis, thuis mocht komen. Ze hoefde niet naar

een revalidatiecentrum, maar mag, hoewel nog vermoeid, in haar eigen vertrouwde omgeving
rustig aan op krachten komen.
*Dat geldt ook voor mevrouw Versluijs uit Hank. Ook zij mocht na een wekenlange opname
in Het Gasthuis te Gorinchem, weer thuiskomen in haar eigen huisje.
Voor hen beiden mag gelden: “Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God, die
wond’ren deed; Zijn rechterhand, vol sterkt’ en ere, Zijn heilig’ arm wrocht heil na leed!”
(Psalm 98 : 1)
*De heer Roel Verbeek ondervond veel ongemak van de behandelingen die hij heeft
ondergaan. Stilletjesaan wordt zijn gesteldheid steeds kwetsbaarder. Het is nu wachten op de
uitslag. We bidden hem, zijn vrouw en gezin de nabijheid van de Heere toe.
*Onze voorbede geldt ook de heer Piet van Ballegooijen uit Sleeuwijk, bij wie de zorgen om
zijn gezondheid toenemen. We bidden of God hem, zijn vrouw en allen die hen lief zijn, alles
wil geven wat nodig is in deze zorgelijke omstandigheden.
*Mogen onderstaande liedregels allen die in moeitevolle omstandigheden verkeren tot troost
en houvast zijn:
Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God, zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht!

Weerklank 365 : 6

Pastorie Wie goed heeft opgelet, zal gezien hebben dat de boekenplanken in de studeerkamer
van de pastorie gevuld zijn. Dat stemt tot dankbaarheid, want dat is een teken dat de pastorie
over niet al te lange tijd weer bewoond zal zijn. We wensen familie Hoogesteger sterkte bij de
verhuizing en een goede overkomst naar Dussen-Hank.
Verantwoording *De HVD ontving via Elly van Dijk een gift van € 10 en via Annie
Lankhaar een gift van € 5. *In juli bedroeg de opbrengst van de gewone diaconiecollectes €
306,00. *In de zendingsbussen bracht u in juli € 85,05 bijeen. *De opbrengst van de
diaconiecollecte van zondag 4 augustus die bestemd was voor Open Doors bracht € 105,80
op. Dank voor uw gaven.
Om over na te denken Achter de wolken schijnt Gods liefde…
Tenslotte Een hartelijke groet van uw kerkenraad,
i.o. Janny de Kok-Sanner

