Voor alle data geldt: Deo Volente
Diensten zondag 20 december 2020 - 4e Adventszondag
09.30 uur: prop. D.A. Burggraaf, Arkel
18.30 uur: ds. J.A. Hoogesteger
Zingen voor de dienst vm. Wk lied 17:1,4; nm. Wk lied 25:1,4
Collectes: 1. Diaconie 2.Kerkbeheer 3.Onderhoud gebouwen
Oppas: Dorothé, Arjan, Els
Kerkauto: Familie v.d. Ree 0416-391404
Dienst vrijdag 25 december 2020 - 1e Kerstdag
09.30 uur: ds. J.A. Hoogesteger
Zingen voor de dienst voor de dienst Wk lied 133:1,2 en 3; na de dienst Wk lied Weerklank 118.
Collectes 1. VBOK
Oppas: Martijn ,Martine, Lowina
Kerkauto: Familie van Wijk 0416-392121
Toelichting diaconiecollecte: Op 1e Kerstdag zal de collecte bestemd zijn voor de VBOK: de
Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind. Vanuit een christelijke visie op de waarde van
het menselijk ongeboren leven, biedt de VBOK hulp, zorg en begeleiding aan onbedoeld zwangere
vrouwen en hun eventuele partners vóór en na de bevalling. Van harte bij u en jou aanbevolen.
Diensten zondag 27 december 2020
09.30 uur: Ds. B. Jongeneel, Lunteren
18.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger
Zingen voor de dienst vm. Wk lied 232:1,4; nm. Wk lied 267:1,3 en 5
Collectes: 1.diaconie

2.Kerkbeheer

3.Ere dienst

Oppas: Jantine, Danielle, Adrie
Kerkauto: Familie Noeverman 0183-402491
Dienst donderdag 31 december 2020 - Oudejaarsavond
19.00 uur: Ds. J.A. Hoogesteger
Zingen voor de dienst Wk lied 351:1,2
Collectes: 1.Oudejaarscollecte kerkbeheer
Kerkauto: Familie Stuij 0416-392475
Dienst vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag
10.00 uur: Ds. J.A. Hoogesteger

Zingen: Vóór de dienst Wk lied 471 : 1, 3 en 4; Na de dienst Wk lied 358 : 1, 2, 3 en 4
Collectes: 1. diaconie

2.Kerkbeheer

3.Instandhouding predikantsplaats

Kerkauto: Familie Van Roosmalen 0416-391425
Diensten zondag 3 januari 2020
09.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger
18.30 uur: Ds. J.A.H. Jongkind, Langerak
Zingen voor de dienst vm. Wk lied 441:1,2; nm. Wk lied 515: 1,2 en 3
Collectes 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Onderhoud gebouwen
Oppas: Lowina, Mathilde, Dorothe
Kerkauto: Familie v.d. Ree 0416-391404
Bij de diensten Advent loopt uit op de komst van God in Jezus geboren in de kerstnacht. Alle
woorden schieten tekort als we doordenken wat God voor ons heeft willen doen. Zijn Zoon aan ons
geschonken. Een Zoon is ONS geboren! Wat een toekomst vol van hoop te midden van moeilijke en
onzekere omstandigheden. Een heel aantal diensten staan weer ingeroosterd de komende weken.
Wij wensen u en jou Gods zegen bij Zijn Woord.
Zingen in de diensten Het rooster van “zangers’’ voor zondag 13/12 ziet er als volgt uit:
Ochtenddienst: Dorothe, Sander, Joke, Peter
Avonddienst: Jenny, Lammy, Marja
Zangers tijdens de diensten:
Tijdens de morgendiensten: Dorothé, Sander, Marja
Tijdens de avonddiensten: Jenny, Lammy en Sander
Enthousiaste zangers, (ook jongeren!!) uit de gemeente die ook graag mee willen zingen, kunnen zich
opgeven bij Lammy Hoogesteger: famhoogesteger@kpnmail.nl of 0416-391465
Omzien naar elkaar Verschillende gemeenteleden waren onlangs positief getest of kampen nog
steeds met de gevolgen van corona en zijn bezig met herstel. Wij wensen hen Gods nabijheid in deze
onzeker periode toe.
We denken aan die gemeenteleden die familieleden hebben die ernstig ziek zijn alsook voor hen die
kampen met lichamelijke of psychische klachten en zij die zich eenzaam voelen juist nu heel veel
contacten niet mogelijk zijn. Hen wensen we de hulp en de kracht van de Heere toe. “Onze hulp is in
de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft”. (Psalm 124: 8)
We denken ook aan degenen in ons midden die korter of langer geleden een geliefde hebben
verloren. Juist tijdens de feestdagen wordt het gemis soms zo diep ervaren omdat de lege plaats zo
zichtbaar is.
Elders verblijvende gemeenteleden We vermelden de adressen van oudere gemeenteleden die
buiten onze dorpen wonen en/of worden verpleegd, zodat u blijk kan geven van verbondenheid door
het sturen van een groet uit Dussen-Hank.

Mevr. M. Rijken- van Maastrigt, Stadsweg 11 a02, 4931 HV Geertruidenberg
Mevr. S. Vos- van Pelt, Azaleastraat 35, 4261 CT Wijk en Aalburg
Mevr. M. Verbeek-van Daalen, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk
Fam. P. van Ballegooijen, Vlietstraat 5, 4254 AD Sleeuwijk
Vrijwilligers bedankt! Ondanks alles wat dit jaar anders was dan anders, mocht het Woord van God
elke week twee keer verkondigd worden. Allereerst dank daarvoor aan onze Heere. Daarnaast ook
dank aan alle vrijwilligers die op vele verschillende manieren hun steentje aan het reilen en zeilen
van de gemeente van onze Heere Jezus Christus mochten bijdragen. Het gebeurde vaak in stilte en
op de achtergrond, maar het is onmisbaar om alles draaiende te houden. Weet dat we het bijzonder
waarderen dat er zoveel werk gedaan wordt en dat meestal zonder erom hoeven te vragen.
Nogmaals: iedereen die zich dit jaar voor de kerk heeft ingezet, heel hartelijk bedankt! Het College
van Kerkrentmeesters.
Vrijwillige bijdrage Een dringende oproep aan degene die hun toezegging voor dit jaar nog niet
hebben overgemaakt, dat deze maand nog te doen. Wij kunnen uw bijdrage niet missen! Alvast
bedankt. College van Kerkrentmeesters
Catechese Gezien de huidige coronamaatregelen is de catechese voor beide groepen voorlopig
stopgezet tot nader bericht. Meer hierover is tegen die tijd te lezen in de Voetius van 7 januari. We
wensen alle jongeren een gezegend Kerstfeest en een voorspoedig 2021.
Ouderenmiddag Dinsdagmiddag 22 december om 14.30 uur vieren we kerst voor onze ouderen.
Helaas kan dit door alle verscherpte maatregelen nu niet fysiek, maar kunt u via de kerktelefoon of
het internet met ons meeluisteren. Verschillende dames van de vrouwenvereniging en HVD zullen
hieraan hun medewerking verlenen.
Club ‘t Baken Om half 7 was iedereen al aanwezig met de mooiste surprises! Maar eerst begonnen
we natuurlijk met gebed, zingen en een verhaal uit de Bijbel. We lazen over de bijzondere naam die
de baby van Zacharias en Elizabeth krijgt: Johannes. Dat betekent 'God is genadig'. Johannes mag
vertellen over de genade van God. God is genadig omdat Hij Zijn enige Zoon naar de aarde zendt om
onze straf te dragen. Na wat lekkers was het tijd voor de surprises. Iedereen had een leuk gedicht en
we gingen allemaal verwend naar huis! Volgende keer vieren we het kerstfeest, we hopen dat jullie
allemaal erbij kunnen zijn! Martine en Els
Groet van een oud predikant Geachte gemeenteleden van Hervormd Dussen/Hank. Alweer zoveel
jaren uit de gemeente vertrokken zo ontvangen we nog steeds wat groeten en zegen wensen vanuit
uw midden voor onze verjaardagen , met kerst en de jaarwisseling. Daarvoor onze hartelijke dank.
Wederkerig wensen wij u allen rijk gezegende feestdagen en een voorspoedig Corona vrij 2021 toe.
Het gaat ons beiden wel, wat is de Heere goed, Hem komt alle lof en dank toe. Laten we allen op
Hem ons vertrouwen stellen. Zowel jong als oud en alles wat er aan leeftijd tussen zit. “Lof zij den
God van Israël. Die verlossing heeft teweeggebracht”. Met deze regels groeten wij u allen hartelijk.
Wie op bezoek wil komen is na tel. afspraak welkom. Ons adres: Fam. Ds. K. Groenendijk, Kershof 4
5314 BW Bruchem. 0418-642040.
Verantwoording De diaconiecollecte voor ZOA van afgelopen zondag bracht in de collectezak € 90,75
op. In de collectezak werden 3 giften ontvangen: € 70 voor Kerkbeheer, € 70 voor de Diaconie en €
70 voor het Jeugdwerk. Via Jopie Heil HVD nog 3 x € 5,00,1 x € 10,00. Via Annie Lankhaar 2 x € 10,00
via mevr. Ringlever van de HVD 2x een gift van 10 euro. Via Corrie Noeverman van de HVD 1 gift van

10 euro en 1 gift van 50 euro. Ds. Hoogesteger ontving tijdens een bezoek € 50. Heel hartelijk
bedankt voor al uw en jouw gaven!
Kopij Voetius Voor de editie van 7 januari 2021 kunt u of jij de kopij aanleveren tot
maandagmorgen 4 januari 2021 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl
Tenslotte Dit jaar vanwege alle maatregelen rondom corona een Kerstfeest anders dan andere jaren.
Verschillende activiteiten kunnen deze weken niet doorgaan wegens de coronacrisis. En toch…klinkt
het Kerstevangelie ook in het coronajaar, namelijk dat een Kind ons geboren is en een Zoon ons
gegeven is. Hij blijft gelukkig niet op afstand! Wij worden genodigd: kom tot de Vredevorst! Vanuit de
pastorie wensen we u en jou zegenrijke Kerstdagen waarin we mogen vieren dat Gods liefdevolle
Vaderhart heel concreet werd in Jezus, de Redder van de wereld. We wensen u en jou ook een
voorspoedig 2021 toe.
Fam. Hoogesteger

