Voor alle data geldt: Deo Volente
Diensten zondag 16 januari 2022
09.30 uur: Ds. H.J. Lam, Werkendam
15.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger
Zingen voor de dienst vm. Wk lied 596 vers 1,2; nm. Wk lied 514:1,4
Collecten 1. Driemaandelijkse collecte voor Kerkbeheer
Toelichting collecte De driemaandelijks collecte van zondag 16 januari is bestemd voor het
opknappen van het Visnet. Dit opknapwerk hopen we in het tweede kwartaal van dit jaar te
beginnen! Ook u en jij jan daarvoor uw steentje dus bijdragen. Van harte deze collecte bij u en jou
aanbevolen!
Oppas 1. Dorothé

2. Reinette

3. Martine

Kerkauto: Familie Stuij (0416-392475) Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van te maken!
Bij de diensten In de morgendienst gaat een gastpredikant voor. Zondagmiddag staan we in een
thema/leerdienst stil bij het thema Ouders en kinderen. (N.a.v. het vijfde gebod) Bij het vormgeven
van het leven als christelijke gemeente hoort de geloofsopvoeding van kinderen. Meer dan ooit zijn
we ons ervan bewust dat de (geloofs) opvoeding niet vanzelfsprekend is. Het zou bijzonder fijn zijn
dat met name onze jongere ouders bij deze dienst aanwezig zouden zijn. We kijken weer als
gemeente uit naar gezegende diensten waarin Gods trouw centraal mag staan.
Omzien naar elkaar Regelmatig worden de namen en adresgegevens gepubliceerd van
gemeenteleden die elders verpleegd worden, zodat we met hen kunnen meeleven. Er zijn ook
gemeenteleden die langdurig ziek zijn, maar niet elders verpleegd worden. Sommigen hebben te
maken met chronische ziekte en / of klachten waardoor zij dagelijks lasten ervaren. Anderen hebben
te maken met ernstige ziekten en krijgen hiervoor behandelingen. Wilt u hen gedenken in uw
gebeden? Het is belangrijk om zowel in vreugde, maar ook als er zorgen zijn over ziekte en
gezondheid, elkaar op te dragen aan de troon van Gods genade
“Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige
vesting; ik zal niet al te zeer wankelen” ( Psalm 62: 2 en 3)
Vanuit de kerkenraad Als kerkenraad hebben we besloten om met ingang van zondag 23 januari de
tweede dienst weer te verschuiven naar het normale aanvangstijdstip, namelijk om 18.30 uur.
Actie Kerkbalans 2022 Vanaf maandag 17 januari kunt u de Kerkbalans vrijwilligers weer aan de deur
verwachten. Ondanks de beperkingen willen we de enveloppen toch graag bij u persoonlijk afgeven.
Helaas hebben we de nodige ervaring met corona en de bijbehorende maatregelen. We willen u
vragen om er met gezond verstand mee om te gaan. Ieder jaar mogen we weer verwonderd zijn over
de resultaten. De actie Kerkbalans draagt in een zeer grote mate bij tot het voortbestaan van onze
gemeente. Naast het voortdurende gebed voor onze gemeente en predikant vragen we ook of u en
jij de actie Kerkbalans weer tot een succes te maken. Hartelijke groet van Kerkbeheer
Wisseling beamerdienst Hierbij willen we Bart Spiering hartelijk danken voor de achterliggende jaren
waarin hij zorgdroeg voor het projecteren van de liederen tijdens de eredienst. Zijn taak is met
ingang van dit nieuwe jaar overgenomen door André en Rowan Hoogesteger. We wensen hen Gods
zegen en nabijheid toe en hopen op een goede samenwerking!

OpStap-groep Beste ouders, we zijn dankbaar dat de kinderen na de kerstvakantie weer naar school
mogen. Dit maakt dat we ook de OpStap-groep weer willen opstarten op zondag 16 januari 2022. Er
zal die morgen nog geen kindermoment zijn.
Muzikaal moment Op donderdag 27 januari om 19:00 uur is de volgende uitzending van het muzikaal
moment. Er zijn al een aantal verzoeknummers aangevraagd, maar er kunnen er nog bij. Wilt u graag
een mooi lied en/ of psalm horen, geef het dan door aan de bekende adressen.
Verantwoording De diaconiecollecte voor Woord en Daad van afgelopen zondag bracht € 139,00 op.
Ds. Hoogesteger ontving tijdens bezoeken een gift van €45. Hartelijk dank voor uw en jouw gaven!
Kopij Voetius Voor de editie van 20 januari 2022 kunt u of jij de kopij aanleveren tot
maandagmorgen 17 januari 2022 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl
Gelezen Hier op aarde zijn we allemaal te gast, zelfs in ons eigen huis.’
Tenslotte
Een hartelijke groet uit de pastorie
Ds. J.A. Hoogesteger

