Voor alle data geldt: Deo Volente
Diensten zondag 17 juli 2022
09.30 uur: Dhr. W. Meerkerk, Sliedrecht
18.30 uur: Prop. H.G. van Ingen, Zegveld
Zingen voor de dienst vm. Wk lied 616; nm. Wk lied 440 vers 1,2 en 3
Collecten 1. St. De Hoop 2. Kerkbeheer 3. Instandhouding Predikantsplaats
Toelichting collecte Zondag 17 juli is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting De Hoop. Deze
christelijke ggz-instelling biedt op deskundige wijze, met als bron het geloof, op betrokken wijze hulp
aan kinderen, jongeren en volwassenen, ongeacht hun achtergrond, wanneer zij te maken hebben
met psychische problemen of verslavingsproblemen. Van harte aanbevolen!
Oppas 1. Martijn 2. Martine
Kerkauto Familie Van Roosmalen (0416-391425) Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van
te maken!
Bij de diensten We kijken terug op een hele mooie jeugddienst met als thema: Welk beeld heb jij van
God? Mooi dat er jongeren ook uit andere gemeenten aanwezig waren. Komende zondagmorgen
hopen in beide diensten gastvoorgangers voor te gaan. Wij wensen u en jullie gezegende diensten.
Agenda
24 en 25 september: Startweekend winterseizoen
Omzien naar elkaar We leven mee met de zieken in onze gemeente. We leven ook met die
gemeenteleden mee die in verzorgingstehuizen wonen. Er gaat heel wat rond ook in een kleine
gemeente. Maar één ding mogen we weten: deze kleine gemeente heeft een grote God. Een God die
ons ziet, ons kent, ons doorgrondt en liefheeft.
Van de zendingscommissie Bij de Voetius ontvangt u deze week een foldertje om nader kennis te
maken met Gerrit, Jorine van Dijk en hun kinderen in Rostock, Duitsland. Het is de bedoeling dat er
regelmatig bericht via de mail bij ons binnenkomt om u zo op de hoogte te houden van hun werk. Zij
vragen in een gebedsbrief om te bidden en te danken voor de volgende punten: “ 1.Danken dat een
jong stel zich geroepen voelt om Haltepunkt E te ondersteunen en hun leven te delen in Evershagen.
Als alles goed verloopt, hopen ze in de zomer van 2023 naar Evershagen te verhuizen. 2. Dank met
ons mee en bid voor persoonlijke processen die nog doorlopen/afgesloten moeten worden en het
opbouwen van een achterban. Danken dat we alle activiteiten weer kunnen uitvoeren alsof er geen
corona zou zijn. 3. Danken voor Ursula* en Marko* (zijn geen stelletje en * dit zijn ook niet de echte
namen) die actief Jezus aan het ontdekken zijn. Ze merken dat er meer is en ze mochten in hun leven
al iets van God ervaren. Bid dat hun geloof zal wortelen en wij als Haltepunkt E team hen op de juiste
manier in deze processen kunnen ondersteunen. Op dit moment zijn Gerrit en Jorine met hun
kinderen op vakantie.
Ook ontvangt u het vakantiebijbelboekje van de GZB met korte overdenkingen van zendingswerkers
om in de vakantie te lezen. Het is klein en past vast wel in de koffer als u op vakantie gaat. Maar ook
als u thuisblijft, is het de moeite waard om het te lezen. Wij wensen u allen een goede tijd toe onder
de zegen van de Heere.

Verantwoording collecten kerkbeheer
Het kerkbeheer mocht in maart t/m juni de navolgende gaven ontvangen:
Maart: Kerkbeheer € 836,05 en bijzondere collecten 323,25
April : Kerkbeheer € 753,50 ( incl. € 405,55 3-maandelijkse collecte t.b.v. het Visnet) en bijzondere
collecten € 361,55
Mei : Kerkbeheer € 564,45 en bijzondere collecten € 555,55
Juni : Kerkbeheer 595,80 ( incl. 3-maandelijkse collecte voor de instandhouding van de
predikantsplaats) en bijzondere collecten € 406,50
Daarnaast werd over deze 4 maanden nog € 1366,00 (inclusief biddagcollecten) via de bank
ontvangen.
Opnieuw mogen we met dankbaarheid deze bedragen aan u doorgeven. Wij realiseren ons des te
meer dat voor veel kerkgangers de kosten van energie, levensmiddelen etc. de afgelopen maanden
alleen maar zijn toegenomen en dat daarnaast er een grote onzekerheid voor de toekomst is. Maar
dat onze bede ook mag zijn dat we al onze zorgen in de Hand van onze Heere God mogen leggen.
College van kerkrentmeesters.
Verantwoording De collecte die afgelopen zondagmiddag tijdens de Jeugddienst gehouden werd en
bestemd was voor de dekking van de onkosten bracht € 172,75 op. Dank voor uw en jouw bijdrage!
Kopij Voetius Voor de editie van 21 juli 2022 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen 18
juli 2022 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl. Let op volgende kopij is
voor 3 weken i.v.m. zomervakantie.
Tenslotte Voor de kinderen op de basisscholen breekt op 23 juli de vakantie aan. Velen zullen er
even tussen uitgaan. Als predikantsgezin hopen we t/m de eerste week van augustus weg te zijn. We
wensen u en jullie een goede rusttijd toe en hopen elkaar weer in gezondheid te ontmoeten.
Wees niet bang, kijk maar om. God is de schaduw aan je rechterhand. De zon zal je niet steken en ‘s
nachts zal de maan je geen kwaad doen. Pak je glimlach op en geef het door.
Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
Ds. J.A. Hoogesteger

