Voor alle data geldt: Deo Volente
Diensten zondag 18 september 2022
09.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger, Viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger, Dankzegging Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst vm. Wk lied 326 vers 1,2 en 4; nm. Wk lied 334 vers 1 en 2
Collecten 1. Noodhulp Pakistan 2. Kerkbeheer 3. Onderhoud gebouwen
Toelichting Aanstaande zondag zal er opnieuw gecollecteerd worden voor Kerk in Actie die via haar
partnerorganisaties direct noodhulp verricht aan slachtoffers in het overstroomde Pakistan. We
kennen wellicht de schrijnende beelden van deze vreselijke natuurramp. Pakistan is getroffen door
de zwaarste overstromingen uit zijn geschiedenis als gevolg van extreem zware moessonregens. Er
zijn inmiddels zeker 1200 doden te betreuren, onder wie een derde kinderen. Een derde deel van het
land staat blank, miljoenen mensen zijn dakloos, er is gebrek aan eten, schoon drinkwater en
medicijnen. Cholera en andere besmettelijke ziektes breken uit. Van de ruim 33 miljoen getroffen
Pakistanen, hebben 6 miljoen mensen dringend humanitaire hulp nodig. Laten we met Kerk in
Actie in actie komen en bijdragen aan de hulp die zo dringend nodig is!
Oppas 1. Caroline 2. Dorothé
Kerkauto Familie v.d. Ree (0416-391404) Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van te
maken!
Bij de diensten Komende zondag 11 september mag het Woord van verzoening en daarbij ook het
sacrament van het Heilig Avondmaal bediend worden. Wat is de Heere royaal in het verzadigen van
zondige mensenkinderen! Samen gaan we luisteren in beide diensten naar Gods Woord vanuit
Jeremia 3:14-25. Deze diensten vormen samen één geheel dus we verwachten elkaar ook in de
avonddienst in de dankzegging en lofprijzing voor de genadegaven in Christus. Zo zien we uit naar
goede erediensten waarin het gaat om Jezus alleen!
Agenda
19 september 20.00 uur
24/25 september

Startweekend winterseizoen

28 september 20.00 uur
3 oktober

Kerkenraadsvergadering (consistorie)

20.00 uur

Informatieavond Alpha cursus ( Gereformeerde Kerk De Hoeksteen)
Start catecheseavonden (Visnet)

Gemeenteagenda Heeft u nog datums voor de gemeente agenda voor het komende winterseizoen?
Graag doorgeven aan Natalie van Roosmalen via agenda@hervormddussen-hank.nl zodat de
gemeenteagenda weer up to date is.
Omzien naar elkaar We leven mee met Elly Burghout, Kruisstraat 2, 4286 AN, Almkerk. Bij een
onderzoek werd een tumor bij een van haar nieren ontdekt. Zij zal deze week verdere onderzoeken
krijgen. Wij bidden om Gods nabijheid en hulp.
Laten wij samen in ontferming omzien naar zoals Jezus en bidden voor elkaar om troost, herstel en
bovenal Gods genade in Christus voor alle zieken en rouwdragenden in de gemeente.
Belijdenis doen: Wie de Naam van de Heere wil belijden in het midden van de gemeente is van harte
welkom op de belijdeniscatechisatie. Het kan ook zijn dat je nog niet zo goed weet of je belijdenis wil

doen, maar je zou je wel graag intens willen verdiepen in het christelijk geloof. Dan ben je als jongere
en oudere ook van harte welkom op de belijdeniscatechisatie en kun je je aanmelden via:
dominee@hervormddussen-hank.nl of 0416-391465. Laten we samen bidden om een groeiend
verlangen in ons hart om Jezus te volgen!
Gesprekskring en Jongvolwassenkring Dinsdag 11 oktober hopen we het nieuwe seizoen
gezamenlijk te starten in ’t Visnet waar we samen in gesprek gaan over Gods Woord in het boek
Jeremia. De avonden starten om 20.00 uur en we ronden af rond 21.30 uur. We gebruiken het boekje
“Hoop in de crisis”, Bijbelstudies over Jeremia, ds. René van Loon. Noteer vast deze datum!
Catecheseseizoen 2022-2023 Beste jongeren uit Dussen- Meeuwen. Het is weer bijna zover: het
nieuwe catecheseseizoen start binnenkort. Omdat we helaas bijna geen jongeren in de leeftijdsgroep
12- 17 hebben, starten we dit jaar alleen met een gezamenlijke 17+ groep uit zowel Dussen als
Meeuwen in de periode van oktober tot maart/april op maandagavond van 20.00 uur – 21.00 uur in
het Visnet te Dussen. Leiding: Ds. J.A. Hoogesteger. Datum eerste catecheseavond is maandag 3
oktober. Binnenkort zullen alle jongeren ook nog persoonlijk uitgenodigd worden. We heten alle
jongeren van harte welkom! Ds. W. Stijf en Ds. J.A. Hoogesteger.
Alphacursus Samen met de Gereformeerde Kerk De Hoeksteen starten wij met beide gemeenten
binnenkort een Alphacursus. In deze cursus ga je met anderen op zoek naar de zin van het leven.
Tijdens een aantal gezellige en laagdrempelige bijeenkomsten waar ook de maaltijd een belangrijke
rol speelt, ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Nieuwsgierig geworden om deel te nemen aan
deze cursus of misschien om juist mee te helpen met de organisatie van deze cursus? Kom dan naar
de informatieavond op 28 september om 20.00 uur in de Gereformeerde Kerk De Hoeksteen. Voor
verdere informatie kunt u contact opnemen via dominee@hervormddussen-hank.nl.
Contactmiddag Wat was het een gezellige drukte op de 1e contactmiddag! Fijn dat we met 30
ouderen en alleenstaanden het seizoen konden openen. We kijken dankbaar terug op een goede
middag met een heerlijke broodmaaltijd als afsluiting die door Cees en Rieneke tiptop was verzorgd!
De volgende contactmiddag is op woensdagmiddag 12 oktober van 14:00 – 16:00 uur. Deze middag
zal de geschiedenisschrijver van Dussen, Ton Lensveld, in ons midden zijn om ons meer te vertellen
over de historie van Dussen. Allemaal weer heel hartelijk welkom!
Verantwoording Ds. Hoogesteger ontving tijdens een bezoek een gift van €10 en van €50. Hartelijk
dank.
Kopij Voetius Voor de editie van 22 september 2022 kunt u of jij de kopij aanleveren tot
maandagmorgen 19 september 2022 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl.
Gelezen Niet of de kerkbanken weer gevuld worden moet onze eerste zorg zijn, maar of de kerk haar
relevantie weer kan terugvinden, ook als dat betekent dat kerkbanken nog leger worden (Philip
Troost in: Nederlands Dagblad 12 september 2022)
Tenslotte
Met vriendelijke groet uit de pastorie
Ds. J.A. Hoogesteger

