Voor alle data geldt: Deo Volente
Diensten zondag 13 oktober
09.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger
18.30 uur: Proponent A.P. Pors, Wekerom
Zingen voor de dienst vm Wk 599 vers 1,2,3,4 en 6 nm Wk lied 419 vers 1 en 2
Collecten A.s. zondag zal er een collecte gehouden worden: de drie maandelijkse collecte
Kerkbeheer
Oppas 1.Reinette Verveer
2.Cees Stuij
reserve: Caroline Treffers
Kerkauto: Familie J. v.d. Ree

(0416-391404)

Bij de diensten Afgelopen zondag mochten we gezegende diensten hebben in Woord en Sacrament.
A.s. zondagmorgen hoop ik in de morgendienst weer het boek Nehemia verder te behandelen en wel
uit Nehemia 4 waarin het o.a. gaat hoe om te gaan met tegenstand, spanningen en conflicten.
Ook ’s avonds deelt God weer van Zijn overvloed. Dan gaat voor proponent A..P. Pors uit Wekerom.
Wij wensen elkaar een goede zondag toe.
Agenda
11/10 19.30 uur-Clubavond ’t Kompas in Visnet
14/10 19.30 uur -Catechese
15/10 14.00 uur -Contactmiddag ouderen om 14.00 in Visnet
16/10 19.30 uur - Moderamen in de pastorie
Rondom Pastoraat
We waren de afgelopen week met elkaar verwonderd dat de broze gezondheid van broeder D. Stuij,
redelijk stabiel was en het daardoor ook mogelijk was dat hij het sacrament van het Heilig
Avondmaal na de Avondmaalsviering in de gemeente thuis kon ontvangen. Geloofd zij God met
diepst ontzag!
Ons oudste gemeentelid, mevr. P.H. Nieukoop- van Kuijk mocht op 6 oktober jl. 101 jaar oud worden.
We willen u hartelijk feliciteren met uw verjaardag en bidden u op deze zeer hoge leeftijd Gods
genade en zorg toe. God is een toevlucht en veilige vesting ( Psalm 46).
We zijn dankbaar met Ina de Rooij uit Sovak dat zij weer uit het ziekenhuis mocht komen en thuis
weer verder mag herstellen.
Ons meeleven gaat ook uit naar de zieken thuis, in het bijzonder denken we aan de langdurige
zieken. Laten we als gemeente biddend om hen heen staan.
Club Kompas Vrijdag 11 oktober hopen we de eerste clubavond weer te houden. Deze avond begint
om 19.30u in Het Visnet in Dussen. De kosten voor deze avond zijn € 2,- per persoon. Wil je
meerijden 11 oktober? Laat het dan ook even weten. Dit kan via 0655914816. (Groetjes Corné &
Cees)
Club Benjamin Woensdag 2 oktober was de eerste clubavond van het nieuwe seizoen. Wat fijn dat er
2 nieuwe clubleden waren! We zijn deze avond naar Meeuwen geweest en hebben geluisterd naar

het Scheppingsverhaal: wat heeft de Heere alles mooi gemaakt! Na de pauze hebben we elkaar beter
leren kennen d.m.v. allerlei spelletjes. Het was een gezellige avond!
De volgende clubavond is op woensdag 16 oktober in het Visnet in Dussen. We gaan dan luisteren
naar een Bijbelverhaal over Jozef en wat we na de pauze gaan doen ..dat blijft nog even een
verrassing….! Tot ziens op 16 oktober van 18:00 tot 19:30 uur! Reinette en Greetje
Contactmiddag ouderen Dinsdag 15 oktober is de eerste bijeenkomst van het nieuwe winterseizoen.
We beginnen om 14.00 uur en eindigen rond 16.00 uur. Na de opening en meditatie door ds.
Hoogesteger, wil de heer Vos uit Sprang ons een film laten zien over ‘125 jaar koninginnen vanaf
1885’. Er zijn schitterende beelden te zien over de inhuldiging van koningin Wilhelmina en nog veel
meer. Als u gehaald en thuis gebracht wil worden, neem dan contact op met Joop de Kok tel: 0416
391748 of Dik de Vor tel: 0416 391330. U bent van harte uitgenodigd op dinsdag 15 oktober! de
contactmiddagcommisie
Financiële verantwoording Ds. Hoogesteger ontving tijdens bezoekwerk € 45. De collecte voor de
‘Voor elkaar vakantieweken’ van afgelopen zondag bracht € 133,50 op Alle gevers en geefsters
hartelijk dank.
Kopij Voetius Voor de editie van 17 oktober kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen
14 oktober om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl
Citaat: God geeft ons wat we gevraagd zouden hebben als we alles wisten wat Hij weet.( Tim Keller)
Tenslotte Het is voor de kinderen van de basisschool en sommige jongeren weer bijna
herfstvakantie. We wensen hen een fijne herfstvakantie. Zelf hopen we als gezin de week er na( 2123 oktober) een aantal dagen herfstvakantie te hebben. Bij vragen of problemen kunt u contact
opnemen met de scriba Sander Spiering.
Ik groet u en jullie aan hartelijk. God zegene de gemeente!
Ds. J.A. Hoogesteger

