Voor alle data geldt: Deo Volente
Diensten zondag 19 juni 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 328 vers 1 en 2; nm. Wk lied 484 vers 1,2,3,4
Collecten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Onderhoud gebouwen
Oppas 1. Arie 2. Maaike 3. Marja
Kerkauto Familie Van Roosmalen (0416-391425) Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van
te maken!
Bij de diensten Wat mochten we de afgelopen zondagen als gemeente rijke zegeningen van god
ontvangen. Op de pinksterdag mocht Mirthe gedoopt worden, terwijl zondag jl. Niels Roubos in het
ambt van diaken bevestigd mocht worden. We bidden hem om Gods rijke zegen over zijn ambtelijke
werk en voor zijn gezin. God is getrouw, die het ook doen zal. D.V. zondag 19 juni mag er naast de
Woordverkondiging ook bediening van het Heilige Avondmaal zijn, opnieuw een rijkdom aan genade.
In beide dienst luisteren we samen naar Gods Woord uit de Psalmen. ’s Morgens uit Psalm 85 ’s
avonds uit Psalm 86. Wil je gered worden? Jezus heeft er Zijn leven voor gegeven, verbroken
lichaam, vergoten bloed. Ga naar Jezus toe! Wij wensen u en jullie gezegende diensten.
Agenda
25-06

10.00 uur

Zomermarkt rondom de kerk

Omzien naar elkaar We leven mee met hen die verdriet en zorgen kennen. Met hen die psychische
klachten kennen en hen die leven met beperkingen en pijn. Er zijn gemeenteleden die bezig zijn met
behandelingen of herstellen van een operatie. We denken ook aan hen die in spanning wachten op
uitslagen of voor wie behandelingen geen optie meer zijn.
“’In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid,
gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de
belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn
heerlijkheid.” Efeze 1:13-14. Wat een troost en toekomst! Bemoedig elkaar met Gods Woord.
Vanuit de zendingscommissie en Project Gerrit en Jorine van Dijk Bij de Voetius ontvangt u een
nieuwsbrief uit Rostock van Gerrit en Jorine van Dijk. Verschillende keren hebt u al iets kunnen lezen
over hun werk in Rostock. O.a. over het straat café. In de nieuwsbrief kunt u wat foto’s bij de
verhalen zien en ook een foto van het gezin. Verheugend is om te lezen dat de GZB samen met FeG
en ECM besloten heeft om de uitzending te verlengen. Ze hopen tot 2029 in Rostock Evershagen te
blijven, met iedere twee jaar een gericht evaluatiemoment. Dit is iets om heel dankbaar voor te zijn.
Wij mogen als gemeente van Dussen-Hank biddend om dit gezin en het werk in Rostock heen staan.
Fijn dat we dit project de komende jaren kunnen en mogen ondersteunen. En dat zo het Evangelie
verspreid mag worden. In de nieuwsbrief van juni 2021 kondigden Gerrit en Jorine een verhuizing
aan. Ze zijn naar een grotere flat gegaan. Het adres is: Bertold-Brecht-Straβe 8, 18106 Rostock
Duitsland. Misschien een idee om eens een kaartje te sturen ter ondersteuning van hun werk?
Als zendingscommissie proberen we u steeds op de hoogte te houden van de voortgang van het
gemeente-opbouw project in Rostock. Ook proberen wij financieel te ondersteunen. Helpt u mee?

Kom dan naar de zomermarkt. Ook dat is tot opbouw van onze eigen gemeente en het zendingswerk.
Graag tot ziens.
Nacht van gebed Van vrijdag 17 juni op zaterdag 18 juni 2022 is de Nacht van Gebed. Overal in
Nederland, België en andere landen komen mensen samen om te bidden en stil te staan bij het lijden
én het geloof van hun broers en zussen in landen als Afghanistan, Noord-Korea, Libië, Kameroen en
Mexico. Doet u en doe jij ook mee?
Zomermarkt Bezoek zaterdag 25 juni tussen 10.00 uur en 15.00 uur de gezellige Zomermarkt. In en
rond de kerk staan diverse kramen met cadeauartikelen, kaarten, bloemen, vlees, beenmode,
schilderijen en nog veel meer. Ook zijn er kramen ten bate van de kerk, u kunt hier terecht voor
koffie/thee met gebak, diverse soorten broodjes en meer. Een gezellig samen zijn met voor de
jongste bezoekers een springkussen. De opbrengst van deze dag is voor Gerrit en Jorine van Dijk en
voor opknapwerk in en rondom de kerk.
Voor de Zomermarkt op zaterdag 25 juni zijn we op zoek naar bakkers. Vindt u/jij het leuk om iets te
bakken (cake, cup cake, taart, koekjes, alles is welkom) voor in de gebakkraam ten bate van de kerk?
Dan horen we dat graag! Activiteitencommissie Cees, Rieneke, Teunard en Maaike. Rieneke:
0631950017 of Mail: activiteiten@hervormddussen-hank.nl
Verantwoording De diaconiecollecte voor Stichting Open Doors van zondag 12 juni bracht het mooie
bedrag van € 200,95 op. Dank voor uw giften!
Kopij Voetius Voor de editie van 23 juni 2022 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen
20 juni 2022 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
Ds. J.A. Hoogesteger

