Voor alle data geldt: Deo Volente
Dienst Goede Vrijdag 2 april 2021
19.00 uur: Ds. J.A. Hoogesteger
Zingen voor de dienst nm. Wk lied 140:1,8
Collecten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer

3. Onderhoud gebouwen

Kerkauto: Familie Van Roosmalen (0416-391425) Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van
te maken!
Diensten zondag 4 april 2021 (1e Paasdag)
09.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger
18.30 uur: Ds. W. van Weelden, Oud Alblas
Zingen voor de dienst vm. Wk lied 167 vers 1,4; nm. Wk lied 172 vers 1,2,3
Collecten 1. St. Evangelisatie Limburg 2. Kerkbeheer

3. Pastoriefonds

Toelichting diaconiecollecte: Eerste Paasdag is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting
Evangelisatie Limburg te Horst. Deze Stichting heeft een regionale functie voor de wijde omgeving
van Horst. De Stichting wil staan in de protestants gereformeerde traditie en stelt zich dienend en
gastvrij op in navolging van de Heere Jezus Christus. Het doel van de Stichting is het Evangelie te
verbreiden onder mensen met verschillende achtergronden. Van harte aanbevolen.
Oppas 1. Jantine 2. Danielle 3. Reinette
Kerkauto: Familie v.d. Ree (0416-391404) Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van te
maken!
Diensten zondag 11 april 2021
09.30 uur: Ds. M. van den Ruitenbeek, Wilnis
18.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger
Zingen voor de dienst vm. Wk lied 14 vers 1,3,7; nm. Wk lied 11 vers 1,2,3
Collecten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer

3. Eredienst

Oppas 1. Reinette 2. André 3. Caroline
Kerkauto: Familie van Wijk (0416-392121) Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van te
maken!
Zingen in de diensten Het rooster van “zangers’’ voor de komende diensten ziet er als volgt uit:
Goede Vrijdag 2 april: Avonddienst: Peter, Gretha, Sander, Lammy
Eerste Paasdag: Ochtenddienst: Reinette, Joke, Peter, Sander
Avonddienst: Gretha, Lammy, Sander, Dorothé
Zondag 11 april Ochtenddienst: Peter, Sander, Gretha, Dorothé
Avonddienst: Joke, Gretha, Peter, Sander

Kun je niet of ben je plotseling verhinderd, ruil dan onderling a.u.b.!
Wil je ook zo graag weer zingen? Geef je dan op bij Lammy Hoogesteger:
famhoogesteger@kpnmail.nl of 0416-391465.
Bij de diensten Op Goede Vrijdag staan we stil bij het vierde kruiswoord van Jezus uit Mattheus
26:46. Op de Paasmorgen horen we het opstandingsevangelie. De Heere is waarlijk opgestaan! Dat
geeft door het geloof, door Gods Geest en in Jezus naam hoop voor verloren mensen. Wij wensen u
en jou gezegende diensten.
Agenda
3/4 – 5/4

Paaspuzzeltocht in Dussen en Hank

8 april

Kerkenraadsvergadering

Omzien naar elkaar Zuster Corrie Noeverman, Wiek 5 4286 AV, Almkerk verblijft nog steeds in het
Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We bidden om een spoedig herstel. We vragen ook uw voorbede
voor haar man die ook door de gevolgen van corona lichamelijk verzwakt is.
Broeder Piet van Ballegooijen, Vlietstraat 5, 4254 AD, Sleeuwijk wordt deze week opgenomen in het
zorgcentrum Goezate, Raadhuislaan 4, 4251 VS, Werkendam. We wensen hem ook daar Gods zegen
en nabijheid toe. Het zou fijn zijn als hij vanuit de kerk een kaartje zou krijgen zodat hij weet dat er
aan hem gedacht wordt.
Zuster Ina de Rooij, is verhuisd naar SOVAK te Sleeuwijk. Haar adres is: Ridderpoort 21, 4254 DH
Sleeuwijk. Het was de wens van Ina om nog wel mee te blijven leven met onze gemeente in Dussen.
We wensen Ina Gods nabijheid toe en hopen dat zij zich ook daar snel thuis zal voelen.
Op deze plaats denken we aan hen die in stilte “kruisen” dragen. Er zijn zoveel noden van
verschillende aard, zoals het gemis van geliefden, de worstelingen in relaties, in je eigen persoonlijke
levensweg. De profeet Habakuk leefde ook te midden van de raadsels van het leven. Indringend is
zijn gebed: “HEERE, toen ik uw kastijding hoorde, heb ik gevreesd. HEERE, Uw werk, behoud het in
het leven in het midden van de jaren, maak het bekend in het midden van de jaren; denk in Uw toorn
aan ontferming.” “Voorwaar; onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij
gedragen” (Jes. 53: 4)
Vergadering kerkenraad D.V. 8 april hopen we als kerkenraad weer te vergaderen. In deze
vergadering hopen we naast bezinning op de ambten binnen de kerkenraad ook na te denken over
de speerpunten van het huidige beleidsplan van onze gemeente. Uw en jouw gebeden zijn daarbij
hard nodig!
Afsluiting catechese 12+ Op dinsdagavond 23 maart kwamen we als catechesegroep 12+ fysiek voor
de laatste keer in dit winterseizoen bij elkaar. Zo konden we toch nog als groep gezamenlijk dit
seizoen afsluiten. Met vriendelijke groet, Ds. W. Stijf (Tel. 073-6909264)
Club ’t Kompas Beste Jongeren, Afgelopen vrijdag hebben we na een lange tijd weer een clubavond
mogen houden. Het was een gezellige avond en de opkomst was goed. We kijken ernaar uit om in
het vervolg weer zo club te kunnen houden. Met vriendelijke groet, Leiding 12 en 15+
Paas Puzzeltocht Dit jaar zullen we met elkaar heel anders Pasen vieren dan we gewend zijn. Samen
komen wordt erg lastig, maar gelukkig zijn er ook dingen die wel kunnen. Zo mag er een kerkdienst

zijn waar u naar kunt luisteren en kunt u thuis het Paasfeest vieren. De boodschap van Pasen blijft:
Jezus is waarlijk opgestaan!
Passend bij deze viering hebben we een Paas Puzzeltocht voorbereid vanaf Stille zaterdag 13:00 uur
tot 2e Paasdag 17:00 uur. Door onze dorpen Dussen en Hank vindt u 20 afbeeldingen voor de ramen
bij gemeenteleden. Ga ernaar op zoek wandelend, op de fiets of met de auto. Ontdek het
Paasverhaal en los de puzzel op. Bij deze Voetius treft u alle informatie aan voor de Paas Puzzeltocht.
Ook is de informatie vermeld op onze website, zodat u allen mee kunt doen.
Huig, Yvette, Peter en Dorothé
Muzikale uitzending Op D.V. donderdag 8 april is er van 19:00 – 19:30 uur een muzikale uitzending
via de kerktelefoon. Vanaf 19:00 uur wordt een half uur Paasmuziek uitgezonden. Heerlijk meezingen
of lekker luisteren naar de boodschap dat de Heere is opgestaan! Als het positief ontvangen wordt,
willen we het rondom Pinksteren herhalen.
Verantwoording giften De gewone diaconiecollectes brachten in maart in de collectezak € 150,55 op.
Ds. Hoogesteger ontving tijdens een bezoek een gift van € 30. Via HVD ontving Annie Lankhaar €
50,00 voor biddag, € 5,00 voor jeugdwerk, € 5,00 voor HVD; via Greetje Hoevenaren €10 voor het
jeugdwerk en via Pietje Ringlever (HVD) kwam er een gift van 20 euro binnen. Voor al deze gaven
zeggen wij u en jou hartelijk dank!!
Verantwoording Kerkbeheer Over de maand januari brachten de collecten aan de kerkdeur € 567,60
en via de bank € 308,33 op. De driemaandelijkse extracollecte bedroeg aan de kerkdeur € 275,93 en
via de bank €20. Heel hartelijk dank voor uw gaven.
Voor de duidelijkheid vermelden wij nog de bankrekeningnummers, waarop u uw gaven kunt
overmaken. Let op: de diaconie heeft een ander rekeningnummer dan het College Van
Kerkrentmeesters van kerkbeheer.
Bankrekeningnummer diaconie Herv. Gem.: NL82 RABO 0118 9016 64
Bankrekeningnummer CVK Herv. Gem.: NL65 RABO 0113 0011 69
Kopij Voetius Voor de editie van 15 april 2021 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen
12 april 2021 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl
Gelezen/gehoord “Het tegenovergestelde van de navolging is het zich schamen voor Christus, voor
het kruis, de ergernis over het kruis”. Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
Tenslotte
Vanuit de pastorie wens ik u en jou namens mijn vrouw Lammy en onze kinderen een gezegend
Paasfeest toe:
Hier vindt ons geloof een bedding,
onze hoop een vaste grond:
Christus, rots van onze redding,
die verloren zondaars vond.
Alle lof, eer en aanbidding
voor zijn nooit volprezen naam!
Wie zijn hoop op Jezus vestigt,
leeft in hoop die nooit beschaamt. (Sela)

Ds. J.A. Hoogesteger

