Voor alle data geldt: Deo Volente
Diensten zondag 12 september 2021
09.30 uur: ds. J.A. Hoogesteger (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30 uur: kand. A. van Kralingen, Ridderkerk
Zingen voor de dienst vm. Wk lied 454 vers 1, 4 en 5; nm. Wk lied 362 vers 3 en 4
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Eredienst
Oppas: 1. Arie 2 Martine 3. Marja
Kerkauto: Familie Van Roosmalen (0416-391425)
Agenda
9 september 2021:
15 september 2021 :
19 september 2021:
21 september 2021:
25/26 september 2021:

Muzikaal uurtje van 19.00-20.00 uur vanuit Visnet
Censura Morum en Bezinningsmoment Heilig Avondmaal
Viering Heilig Avondmaal
HGJB Avond voor leidinggevenden jeugdwerk Dussen-Meeuwen
Startweekend nieuw winterseizoen

De data van geplande club- of verenigingsactiviteiten voor op de nieuwe jaaragenda kunnen bij
voorkeur digitaal worden doorgegeven aan Natalie: jaaragenda@hervormddussen-hank.nl. Graag
vóór 11 sept. a.s.
Bij de diensten In de morgendienst bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal en
staan we stil bij woorden uit de Hebreeënbrief (10:19-22). In de avonddienst hoopt een
gastpredikant voor te gaan. We wensen u en jou weer gezegende diensten.
Omzien naar elkaar
Zuster Joke van de Ree, Groot Zuideveld 41a, 4271 CA, Dussen, was waarschijnlijk iets te enthousiast
met haar kleinkinderen aan het voetballen. Ze liep hierbij een scheurtje in haar kuitbeen op,
waardoor ze de komende weken veel zal moeten rusten.
We denken ook aan anderen die ziek zijn, aan hen die uitslagen kregen of daarop wachten. Aan hen
die bezig zijn met behandelingen. Gods nabijheid gewenst in tijden van ziekte en zorg. De God nu van
alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u –
na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en
de kracht in alle eeuwigheid. Amen. (1 Petrus 5: 10 en 11)
Belijdenis doen Ouderen en jongeren worden bij deze hartelijk uitgenodigd om na te denken en
erover in gesprek te gaan om belijdenis van het geloof in de Drieenige God te doen. Iedereen die er
vragen over heeft of er over nadenken wil is welkom om te reageren: dominee@hervormddussenhank.nl of 0416-391465.

Catecheseseizoen 2021-2022 Voor het nieuwe catecheseseizoen willen we als volgt starten:
- Groep 1: 12 - 17 jaar: een gezamenlijke groep uit zowel Dussen als Meeuwen. Periode van eind
september tot eind september tot maart/april. Het is eens per 2 weken op dinsdagavond van 19.00 –
20.00 in het zaaltje van de kerk van Meeuwen. Leiding: Ds. W. Stijf. Datum eerste catecheseavond is
dinsdag 28 september.
- Groep 2: 18+: gezamenlijke groep uit zowel Dussen als Meeuwen. Periode van oktober tot
maart/april elke maandagavond van 20.00 – 20.45 uur in het uur in het Visnet te Dussen Leiding: Ds.
J.A. Hoogesteger. Datum eerste catecheseavond is maandag 4 oktober.
We heten alle jongeren van harte welkom! Ds. J.A. Hoogesteger en ds. W. Stijf
Censura Morum In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 19 september wordt
Censura Morum gehouden op woensdag 15 september van 19.45-20.00 uur in de consistorie.
Bezinningsuur Woensdag 15 september is er een moment van bezinning in de aanloop naar het
Heilig Avondmaal. De aanvang is 20.00 uur in Het Visnet. Hartelijk welkom voor een stil moment!
Startweekend 25 en 26 september We nodigen jullie allen uit voor het startweekend van 25 en 26
september. We openen het winterwerk met het thema Geloven is doen. De Bijbeltekst die centraal
staat vinden we in Mattheüs 25:14-30 waar het gaat om de gelijkenis van ‘de talenten’. Gebruik jij je
talenten die je van Hem hebt ontvangen? Denk er eens over na en kom tot actie. Dat is het thema:
Doen!
Op zaterdag 25 september maken we hier al een eerste start mee door gezamenlijk diverse leuke
activiteiten te doen. Het programma is dit jaar iets anders opgebouwd dan jullie gewend zijn. Het
middagprogramma is een Puzzeltocht door Dussen lopend of op de fiets die zelf gestart kan worden
tussen 14.15 – 15.15 uur. De opening start in de namiddag om 17.00 uur waarna we met elkaar eten
en er ook diverse leuke “doe” activiteiten voor jong en oud zullen plaatsvinden.
Op zondag 26 september is de opening van het winterwerk inclusief een interactieve
preekbespreking. De uitnodiging kun jij/kunt u binnenkort in de bus ontvangen. Opgeven kan tot
uiterlijk zondag 12 september.
We hopen u en jou te mogen begroeten op deze dagen. Hartelijke groet van de Startdagcommissie
Jaarrekeningen ter inzage Afgelopen periode is de jaarrekening van kerkbeheer en van de diaconie
over het jaar 2020 opgesteld en vastgesteld. Als u wenst, kunt u gedurende de maand september
een afspraak maken met ouderling-kerkrentmeester Spiering (0416-391841) of diaken Van der Ree
(0416-391404) om deze jaarrekeningen in te zien.
Vanuit de diaconie Sinds enkele weken wordt het ons bijzonder moeilijk gemaakt om muntgeld af te
storten bij de bank. In Hank, Dussen en in de nabije omgeving kan dit zelfs helemaal niet meer.
Papiergeld levert gelukkig geen problemen op. We willen u en jou daarom vragen om voortaan in
plaats van muntgeld, gebruik te gaan maken van collectebonnen. Deze zijn verkrijgbaar bij familie
Van der Ree, Groot Zuideveld 41a, Dussen, tel. 0416-391404, bij familie Heil, Buitenkade 8b, Hank,
tel. 0162-405724 en bij familie Noeverman, Wiek 5, Almkerk, tel. 0183-402491. Alvast hartelijk
bedankt voor uw en jouw medewerking.
Spaarkerkje We brengen u en jou in herinnering dat we in het komend winterseizoen tijdens onze
bijeenkomsten opnieuw willen gaan sparen voor MAF (Mission Aviation Fellowship) Nederland. Deze
vliegtuigmaatschappij die geen winstoogmerk heeft, vliegt met zo’n 130 vliegtuigen voor ruim 1000

(hulp)organisaties en kerken in meer dan 30 van de armste landen ter wereld. Door MAF worden
mensen in veelal geïsoleerde gebieden bereikt met o.a. medische hulp, noodhulp en het Evangelie.
Spaart u, spaar jij weer mee om MAF in de lucht te houden?
Verantwoording De collecte van afgelopen zondag, die bestemd was voor de Evangelische
Hogeschool, bracht € 127,60 op. Ds. Hoogesteger ontving tijdens bezoeken een gift van €10 voor de
kerk. Hartelijk bedankt.
Kopij Voetius Voor de editie van 16 september 2021 kunt u of jij de kopij aanleveren tot
maandagmorgen 13 september 2021 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl.
Gelezen/gehoord Genade, net als water, stroomt altijd naar het laagste punt!
Tenslotte
Hartelijke groet uit de pastorie
Ds. J.A. Hoogesteger

