Voor alle data geldt: Deo Volente
Diensten zondag 4 juli 2021
09.30 uur: Ds. J. Boom, ‘s Gravenmoer
18.30 uur: Dhr. W. Meerkerk, Sliedrecht
Zingen voor de dienst vm. Wk lied 462; nm. Wk lied 268 vers 1,2,3,4
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Onderhoud gebouwen
Oppas: 1. Jantine

2. Danielle 3 André

Kerkauto: Familie Van Roosmalen (0416-39142)
Agenda
1 juli
muziekmoment
1-3 juli Vakantiebijbelweek
Bij de diensten Zondag hopen twee gastvoorgangers het Woord van God te bedienen.
Zondagmorgen heb ik een ruilbeurt met collega ds. Boom uit ’s Gravenmoer afgesproken. In de
avonddienst hoopt onze oud pastoraal werker voor te gaan. We wensen u en jou weer gezegende
diensten.
Omzien naar elkaar
Alie Boogaarts, Binnen 6, 4271 BW Dussen, wordt maandag 5 juli in het Amphia ziekenhuis te Breda
(opnieuw) geopereerd aan haar heup. We bidden om een gezegende operatie en een voorspoedig
herstel.
We denken ook aan hen die we niet bij name noemen, maar die ziek zijn, behandelingen en
ingrepen ondergaan, wachten op uitslagen of een oproep voor een operatie. Aan hen die te maken
hebben met spanning, stress of psychische klachten. Voor wie het leven moeilijk is.
De Heer is mijn Herder! ’k Heb al wat mij lust: Hij zal mij geleiden naar grazige weiden; Hij voert mij al
zachtkens aan waatren der rust.(Gezang 184: 1)
Bedankje
Wij, Gerrit, Corrie en Arie Noeverman, willen alle gemeenteleden bedanken die in de afgelopen
periode met ons hebben meegeleefd d.m.v. een kaartje, telefoontje, appje, bezoekje, bloemen en
eten. Het was een bemoediging en een steun in de rug. We hebben het ervaren als een warme deken
om ons heen. Ook mensen buiten de gemeente, lezers van de Voetius die met ons meeleefden willen
wij hartelijk bedanken. Het mag allemaal wat beter gaan, maar de weg naar volledig herstel is nog
groot. Dank aan de Heere die onze levens spaarde. Soli Deo Gloria.
Vakantie Bijbel Week 2021 Duik Erin! is begonnen!
Een spetterende week voor de kinderen van de basisscholen. Heerlijk die VBW dagen! Wat kunnen
we ernaar uitkijken. Al die stralende gezichten, Bram en Brit die komen langs en de verteller vertelt
een verhaal van Jezus. We leren samen een lied met de kinderen: De Bijbel is een boek, vol
verfrissende verhalen. En als je ze gaat lezen, dan krijg je nieuwe moed. Ja, als je ze gaat lezen, dan
ontdek je: God is goed! Dus: Duik erin! Duik erin! Jezus is het einde, maar ook de levensbron, van
alles het begin! Duik erin! We willen u om uw gebed voor de kinderen vragen. Dat ze dit mogen

onthouden als ze na de VBW weer naar huis gaan! We spelen spellen, doen een speurtocht en gaan
zaterdag met de kinderen naar de kasteeltuin. Alle informatie staat op de website: hervormddussenhank.nl
Verantwoording Ds. Hoogesteger ontving een gift van tijdens bezoeken voor de kerk. Via Annie
Lankhaar (HVD) werd een gift van €20,00 ontvangen voor de HVD. Via Ellie van Dijk(HVD) een gift van
€20 en Greetje (HVD) een gift van €40. Alle gevers en geefsters weer hartelijk dank.
Kopij Voetius Voor de editie van 8 juli 2021 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen 5
juli 2021 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl. Let op: Deze kopij zal voor
3 weken zijn i.v.m. de zomervakantie!!
Gelezen/gehoord In het laatste nummer van ‘Uit de Herberg’ gaat over het thema ‘aandacht’.
Boeiend in onze tijd waarvan je misschien kan zeggen dat we liever aandacht naar ons toetrekken
(ook online) dan dat we aandacht geven aan elkaar. Een citaat: ‘Oprechte aandacht voor de ander
betekent jezelf wegcijferen, het gaat dan immers niet om jou. Het vraagt oprechte liefde voor de
ander, ook als hij of zij zo anders is, het vraagt geduld en uithoudingsvermogen en kost dus tijd en
energie. Echte aandacht geven is dus niet alleen een opgave, maar vooral ook een gave. Een gave die
de Geest ons wil schenken. Hij weet immers zelf wat aandacht schenken en aandacht vragen is. Hij,
die Trooster genoemd wordt, die dichtbij en zelfs in ons wil wonen, die zichzelf wil wegcijferen om
aandacht te vragen voor Jezus Christus’. Een vraag om over na te denken: krijg ik graag aandacht en
van wie, en geef ik ook aandacht en aan wie?
Tenslotte
Een hartelijke groet uit de pastorie. De komende zondagmiddag hoop ik bij het afscheid van mijn
vriend en collega predikant Van den Berg in Sint Philipsland te zijn. Volgende week zondag mag ik
hem bevestigen als predikant van zijn nieuwe gemeente te Onstwedde.
Ds. J.A. Hoogesteger

