Voor alle data geldt: Deo Volente
Diensten zondag 20 oktober 2019
09.30 uur: ds. A.C. de Kruijf, Rijssen
18.30 uur: ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht
Zingen voor de dienst vm. Wk 288 vers 1 en 2

nm Wk lied 212 vers 1 en 6

Collecten 1. MAF 2. Kerkbeheer 3. Eredienst
Oppas 1. Marja Spiering

2.Martine Stuij

Kerkauto Familie van Wijk

(Tel. 0416-392121)

Reserve: Arjan Verveer

Bij de diensten De komende twee zondagen ga ik (mede i.v.m. mijn vakantie) niet in eigen gemeente
voor, maar het Woord van God blijft! Ook komende zondag staan de deuren van de kerk ‘gewoon’
weer twee keer open en mag u voedsel ontvangen. Van harte bent u en jij dan ook uitgenodigd, of
we nu met vreugde midden in het leven staan, of dat verdriet en pijn op ons drukken. Want het is het
diepste verlangen van Jezus, om ons bij Zich te hebben.
Agenda
21/10: 18.30 uur Club Baken in Visnet
24/10: vergadering HVD in Visnet
25/10: 19.30 uur ’t Kompas in Meeuwen
30/10: 19.15 uur Gebedskring in Visnet
Rondom Pastoraat
Dhr. L. Swart moest deze week in het Beatrixziekenhuis worden behandeld voor een
beknelde liesbreuk.
Mevr. P.J. van Wijk- Koekkoek onderging afgelopen week onderzoeken in het ziekenhuis
i.v.m. een ontsteking aan haar lever.
We bidden u en jou die met ziekte en tegenslagen te kampen heeft en allen die rondom u en jullie
staan, Gods ontferming toe.
Catechese I.v.m. de herfstvakantie zal er volgende week geen catechisatie zijn. We hopen 28 oktober
weer bij elkaar te komen!
Gesprekskring en jongvolwassenenkring We kijken terug op een mooie startavond van de
gesprekskring en de jong volwassenenkring, waar we met elkaar het eerste hoofdstuk uit het
Bijbelstudieboekje over Elisa, dichter bij God bespraken. We hopen verder dit jaar als gesprekskring
en jongvolwassenkring apart bij elkaar te komen. Mocht je het Bijbelstudieboekje Elisa, dichter bij
God (W.J. Dekker) willen aanschaffen, stuur dan even een mailtje naar dominee@hervormddussenhank.nl
Hierbij geef ik u en jou al vast de data voor beide kringen door:
Data gesprekskring in het Visnet (elke 2e dinsdag van de maand): 8/10; 12/11; 10/12; 14/01; 11/02;
10/03; 14/04; 12/05

Data jongvolwassene kring bij een van de deelnemers thuis (elke 3e dinsdag van de maand: 8/10;
19/11; 17/12; 21/01; 18/02; 17/03; 21/04; 12/05
Gebedskring De gebedskring die gepland stond voor 23 oktober a.s., wordt verzet naar 30 oktober
om 19.15 uur.
Club Baken Vorige week maandag was het zover... de eerste clubavond van het nieuwe seizoen! We
zijn blij dat we weer veel bekende gezichten hebben gezien, maar gelukkig waren er ook twee
nieuwe meiden, welkom! Nadat we even bij gekletst hebben met elkaar zijn we begonnen met de
Click, waarbij het ging over Nicodemus. Hij leerde ons dat Jezus de Redder is van de wereld en ook
van óns houdt! Wat een mooie boodschap op deze eerste avond. Nadat we wat gedronken hebben
en met M&M's een kennismakingsspelletje hebben gedaan barstte de strijd los... in twee teams
speelden we het spel '30seconds junior'. Dat was een flink potje stressen! Gelukkig bleven we
allemaal lachen en was het verliezende team een goede verliezer. Dit spel gaan we zeker nog een
spelen dit seizoen! We hopen jullie allemaal op maandag 21 oktober weer te zien! Groetjes, Els en
Martine

‘t Kompas Vrijdag 25 Oktober hopen we weer een clubavond te houden.
Deze zal gehouden worden in het zaaltje van de hervormde kerk in Meeuwen.
We willen deze avond beginnen om 19:30. De kosten voor deze avond zijn € 2,00 p.p.
Mocht je uit Dussen mee willen rijden naar Meeuwen laat het dan even weten via Cees Stuij
06-55914816. Groetjes Leiding T` Kompas.
Sing Out Het startweekend, waarbij we op zondag de Sing In mochten hebben, ligt alweer
even achter ons. Hoog tijd voor weer een moment om met elkaar mooie liederen te zingen.
Op zondag 17 november na de ochtenddienst hebben we weer een Sing Out op de agenda
staan. Onze voorraad is op, dus we willen iedereen vragen weer nieuwe liedjes aan te
dragen. De oproep geldt voor jong en oud! Is er een lied wat u/jij graag eens met de hele
gemeente wilt zingen? Laat het ons weten!
Dit kan door een briefje in de daarvoor bestemde bus te deponeren, een mailtje te sturen
naar Martine (martine_kant@hotmail.com) of door één van ons aan te spreken of te bellen.
We hopen op vele reactie! Hartelijke groet van de muziekcommissie,
Diana, Greetje, Janny en Martine
Financiële verantwoording: In de maand augustus brachten de collecten voor kerkbeheer € 386,55
en voor de bijzondere collecten € 386,55 op. Voor de maand september was dit respectievelijk voor
kerkbeheer € 1208,07 en voor de bijzondere collecten € 427,95. Onze dank gaat uit in de eerste
plaats naar onze God maar ook aan de gevers dat de harten door Hem worden geneigd om hierin ook
te tonen dat we de kerk ook niet op financieel vlak vergeten. We mogen dankbaar zijn dat we van de
zegeningen die we uit Zijn Hand mogen ontvangen ook mogen uitdelen.
Solidariteitskas: De komende week zullen de acceptgiro’s voor de solidariteitskas weer rondgebracht
worden. Hierbij treft u ook het financiële verslag over 2018 aan van zowel Kerkbeheer als van de
Diaconie. Vanaf maandag 21 oktober 2019 kunt u de jaarrekeningen inzien. Voor wat betreft
Kerkbeheer kunt u contact opnemen met Sander Spiering en betreft het de Diaconie dan kunt u
contact opnemen met Johan van de Ree om een afspraak te maken voor inzage van de jaarrekening.
Kopij Voetius Voor de editie van 24 oktober 2019 kunt u of jij de kopij aanleveren tot
maandagmorgen 21 oktober 2019 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl

Tenslotte Deze week is het Loofhuttenfeest voor het Joodse volk wereldwijd begonnen. Van de drie
pelgrim feesten is het Loofhuttenfeest het langste en meest feestelijke, het vormt het hoogtepunt
van het Bijbelse jaar. Het is het feest van dankbaarheid en lofprijs voor de Here, voor de oogst en
voor Zijn tegenwoordigheid onder Zijn volk. Hoewel wij het Loofhuttenfeest als zodanig niet meer
vieren, zijn wij als het goed is net zo dankbaar tegenover onze God voor alles wat Hij ons geeft.
Zoals we u in de vorige Voetius al meedeelden, hopen mijn vrouw en ik de volgende week een aantal
dagen er even tussen uit te zijn. Mocht u vragen of pastorale aandachtspunten hebben, dan kunt u
terecht bij onze scriba Sander Spiering.
Een hartelijke groet uit de pastorie Ds. J.A. Hoogesteger

