Voor alle data geldt: Deo Volente
Diensten zondag 14 augustus 2022
09.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger
18.30 uur: Ds. R.W. van Mourik, Alblasserdam
Zingen voor de dienst vm. Wk lied 442 vers 1,3 en 4; nm. Wk lied 452 vers 1,2, en 5
Collecten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Instandhouding Predikantsplaats
Oppas 1. Mathilde 2. Arie
Kerkauto Familie Van Roosmalen (0416-391425). Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van
te maken!
Diensten zondag 21 augustus 2022
09.30 uur: Ds. M.A. Kuijt, Wijk bij Heusden
18.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger
Zingen voor de dienst vm. Wk lied 453; nm. Wk lied 457 vers 1,4 en 7
Collecten 1. Evangelische Hogeschool 2. Kerkbeheer 3. Onderhoud gebouwen
Toelichting De diaconiecollecte van zondag 21 augustus zal bestemd zijn voor de Evangelische
Hogeschool te Amersfoort. De missie van de Evangelische Hogeschool is jongeren zo toe te rusten
dat zij: *vanuit een persoonlijke, levende relatie met God zelfstandig en positief-kritisch als christen
kunnen functioneren in studie, studentenleven, maatschappij en kerk; *op Bijbelgetrouwe wijze hun
houding en handelen kunnen bepalen binnen hun (wetenschappelijk) vakgebied en daarin hun
verantwoordelijkheid kunnen nemen; *hun geloof op een betrokken manier kunnen delen met hun
omgeving.
Oppas 1. Dorothé 2. Martijn
Kerkauto Familie v.d Ree (0416-391404). Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van te
maken!
Diensten zondag 28 augustus 2022
09.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger
18.30 uur: ds. T.C. de Leeuw, ‘s Grevelduin-Capelle
Zingen voor de dienst vm. Wk lied 471 vers 1,2 en 4; nm. Wk lied 467 vers 1 en 2
Collecten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Pastoriefonds
Oppas 1. Danielle 2. Arjan
Kerkauto Familie van Wijk (0416-392121) Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van te
maken!
Bij de diensten Komende zondagen in de morgen hoop ik weer een vervolg te maken met de
verhalen van Gideon. Zondagmiddag 21 augustus denken we na over het thema Geven maakt rijk
n.a.v. het 8e gebod. Wij wensen u en jullie gezegende diensten.

Agenda
7 september 2022

Uitje ouderen Woudrichem

24 en 25 september Startweekend winterseizoen
Omzien naar elkaar
Zuster Ant van Dijk, Muilkerk 46a, 4271 BL, Dussen mocht op 27 juli jl. haar 95e verjaardag vieren!
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen met deze nieuwe mijlpaal. We wensen u van harte Gods
nabijheid in de avond van uw leven.
Contactmiddag Bij deze Voetius zit een uitnodiging voor de 1e contactmiddag voor de ouderen en
alleenstaanden. We hopen op net zo’n grote respons als met het laatste uitje naar de Beeldentuin in
Garderen! Als u mee wilt, graag even aanmelden bij de bekende adressen. Ook zijn we nog op zoek
naar chauffeurs voor deze middag. Wilt/ kunt u ons vervoeren naar Woudrichem? Ook dat horen we
heel graag! We hopen u allen weer te ontmoeten op D.V. woensdagmiddag 7 september!
Vanuit de zendingscommissie De mensen van Haltepunkt E worden gedreven door de liefde van
Jezus. Hij werd mens en maakte de weg naar God vrij. Als je Hem leert kennen, wordt alles anders.
Daarom wil Haltepunkt E mensen in Rostock-Evershagen helpen te ontdekken wie Jezus is.
Dat gebeurt in vormen en op manieren die passen bij de mensen in de wijk. Wij willen als Gemeente
Dussen-Hank Gerrit en Jorine van Dijk steunen bij dit project. Helpt u mee d.m.v. gebed en financiële
bijdrage? Denk hierbij aan de zendingsbussen. De zendingsbussen hebben in juli € 180,60
opgebracht. Waarvoor hartelijk dank.
Verantwoording In juli was er alleen op zondagmorgen 10 juli een gewone diaconiecollecte, deze
bracht € 46,85 op. Op zondag 24 juli werd er vanwege een vergissing in de afkondigingen in plaats
van voor de diaconie, gecollecteerd voor Stichting Eleos; dit doel stond voor 31 juli op het
collecterooster. De totale opbrengst van beide zondagen (€ 237,80) komt geheel ten gunste van
Eleos. De collecte van afgelopen zondag die bestemd was voor de Pioniersplek Rosmalen bracht €
153 op. Dank voor uw en jouw financiële steun!
Kopij Voetius Voor de editie van 1 september 2022 kunt u of jij de kopij aanleveren tot
maandagmorgen 29 augustus 2022 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl.
Tenslotte
Na een heerlijke vakantie als gezin in Normandië, zijn we deze week weer aan de slag gegaan. Voor
anderen in onze gemeente is het nog vakantie. Wij wensen u en jullie onderweg of thuis Gods
nabijheid toe.
Met vriendelijke groet uit de pastorie
Ds. J.A. Hoogesteger

