Voor alle data geldt: Deo Volente
Diensten zondag 5 december 2021 (2e Adventszondag)
09.30 uur: ds. J.A. Hoogesteger (Viering Heilig Avondmaal)
15.30 uur: ds. J.A. Hoogesteger (Dankzegging Heilig Avondmaal)
Zingen voor de dienst vm. Wk lied 109 vers 1,3; nm. Wk lied 111 vers 1,2,5
Collecte: 1. Friedensstimme 2. Kerkbeheer 3. Pastoriefonds
Toelichting collecte: De diaconiecollecte van a.s. zondag is bestemd voor Stichting Friedensstimme.
Deze stichting helpt al meer dan 40 jaar het Evangelie te verspreiden in de voormalige Sovjet-Unie. In
Rusland en de landen er omheen leven miljoenen mensen die onbekend zijn met het Evangelie.
Friedensstimme zendt zelf geen mensen uit, maar wordt door Russische gemeenten ingeschakeld om
mensen af te kunnen zonderen voor de dienst van het Evangelie. Gedreven door de woorden van de
Heere Jezus, dat alle volken van Hem moeten horen, gaan evangelisten er op uit om hun naaste over
God te vertellen. Momenteel helpt Friedensstimme 116 evangelisten door de kosten voor
levensonderhoud van hen en hun gezin voor haar rekening te nemen. Ook voorzien zij de
evangelisten van lectuur en middelen voor vervoer. Van harte aanbevolen!
Oppas: 1. Arjan 2. André 3.Dorothé
Kerkauto: Familie Noeverman (0183-402491)
Agenda
3/12 13.30 uur bijeenkomst schoonmaakploeg
9/12 19.00 uur Muzikaal uurtje (online-uitzending)
Data van geplande club- of verenigingsactiviteiten of andere kerkelijke activiteiten kunnen bij
voorkeur digitaal worden doorgegeven aan Natalie: agenda@hervormddussen-hank.nl.
Bij de diensten Komende zondag wordt het Heilig Avondmaal gevierd. In de morgendienst wordt het
Heilig Avondmaal bediend en in de avonddienst is er dankzegging van het Heilig Avondmaal. De
avondmaalsdiensten zullen op dezelfde manier verlopen als de laatste keren. We zien uit naar
gezegende diensten. Wat een wonder is het altijd weer dat de Heere avondmaal wil houden met
zondaren. Bij brood en wijn zet Hij het zegel van Zijn liefde op mensen, die in zichzelf verloren zijn.
Dat geeft blijdschap en verwondering. Laten we verlangend toeleven naar zondag, biddend dat alles
in goede orde mag verlopen.
Coronamaatregelen Als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen en de daarop gebaseerde
CIO- adviezen heeft de kerkenraad besloten om het tijdstip van de komende avonddiensten( 5 en 12
december) te verschuiven naar 15.30 uur. Verder is ook besloten om tot en met 19 december het
kring/ verenigings- en jeugdwerk wat na 17.00 uur plaatsvindt of te verschuiven naar een vroeger
tijdstip in de middag of te annuleren.
Verder wijzen we u nogmaals op de basismaatregelen zoals handen wassen en 1,5 meter afstand
houden alsook thuisblijven bij klachten.
Omzien naar elkaar
We leven mee met hen die het coronavirus hebben gekregen, soms mild, soms behoorlijk ziek
daarvan. Velen zitten in quarantaine, wat gevolgen heeft voor de dagelijkse gang van zaken. We

denken ook aan hen die in de zorg werken en soms al zo lang overbelast zijn. Of op andere plaatsen
werken waar de invloed van corona een grote wissel trekt op de routine en energie. Aan hen die
financiële zorgen kennen. We denken aan hen die ziek zijn, behandelingen ondergaan of psychische
problemen kennen. Aan hen wiens onderzoek of behandeling weer uitgesteld is of wordt in deze
coronatijd. We leven mee met hen wiens vrouw of man, familielid in een zorginstelling wonen. Extra
moeilijk in deze tijd. Ons geduld en vertrouwen worden op de proef gesteld door allerlei maatregelen
en beperkingen. Hopelijk blijven we met elkaar meeleven en naar elkaar omzien, ook nu het langer
duurt.
18+ kring Afgelopen zondag, 28 november, mochten we als 18+ ers weer bij elkaar komen. Ondanks
een kleine groep werden er toch intensieve en mooie ‘geloofs’ gesprekken gevoerd.
Dit deden we a.d.h.v. 1 Samuel 3, waar Samuel op jonge leeftijd Eli terecht moet wijzen. De vragen
die naar voren kwamen waren: staan wij open voor Gods stem, hoe jong we ook zijn?
En hoeveel ruimte wordt er gegeven aan de jonge generatie? Staat de gemeente de jonge generatie
af aan God, om zelf verantwoordelijkheid te dragen in zijn dienst? Intense vragen waarbij blijkt dat
jongeren en ouderen elkaar nodig hebben. Groeten, Gerrit en Arie
Club ’t Kompas Beste Jongeren: Vrijdag 3 December hoopten we weer een clubavond te mogen
houden. Maar helaas door de verscherpte coronamaatregelen heeft de kerkenraad het volgende
besloten. Dat de club tot en met 19 December niet door mag gaan. Dit vinden wij vervelend, maar
we hopen en mogen ook voor elkaar bidden dat we allemaal gezond mogen blijven.
Groetjes Leiding `t Kompas
Muzikaal moment A.s. donderdagavond 9 december is er weer een online muzikaal uurtje. Deze keer
helemaal gevuld met aangevraagde adventsliederen. Het belooft een prachtig zanguur te worden
waarin we zingend worden meegenomen naar de komst van de verwachte Verlosser die geboren zal
worden in een kribbe in Bethlehem. De uitzending begint om 19.00 uur.
Omdat er heel veel verzoeken met adventsliederen zijn binnengekomen, kunnen we er 2 avonden
mee vullen. Daarom doen we een extra muzikale uitzending en wel op woensdag 22 december ook
om 19.00 uur. De teksten zijn t.z.t. te vinden op de website van de gemeente.
Schoonmaakploeg De dames en de heren die van tijd tot tijd de kerk en bijgebouwen schoonmaken,
worden door het kerkbeheer van harte uitgenodigd voor een overleg op vrijdag 3 december 2021 om
13.30 uur in het Visnet. Naast dat we onze dank voor dit werk willen uitspreken zijn we ook
benieuwd hoe e.e.a. loopt en of er nog hulp of hulpmiddelen nodig zijn. We verwachten dat we met
een uurtje gereed zullen zijn. Graag tot vrijdag 3 december 2021 om 13.30 uur.
Vrijwillige bijdrage. Verwonderd waren we begin dit jaar over de financiële toezeggingen die tijdens
Aktie Kerkbalans aan onze gemeente zijn gedaan. Het overgrote deel hebben we inmiddels ook
ontvangen. Dank u wel daarvoor. Aangezien het einde van het jaar nadert vragen wij degenen die het
toegezegde bedrag nog niet hebben overgemaakt, dit de komende maand alsnog te doen. Het
bankrekeningnummer is NL65RABO 0113 0011 69. Wij kunnen uw bijdrage niet missen. Het college
van Kerkrentmeesters.
Verantwoording Afgelopen zondag was de enige zondag in november waarop een ‘gewone’
diaconiecollecte werd gehouden, deze bracht € 79,75 op. De opbrengst van de zendingsbussen in
november bedroeg € 100,40. Tijdens bezoekwerk in de gemeente is door ouderling Van Burgel een
gift van € 20 ontvangen bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor uw en jouw gaven!

Kopij Voetius Voor de editie van 9 december 2021 kunt u of jij de kopij aanleveren tot
maandagmorgen 6 december 2021 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl.
Gelezen: Jongeren zijn bruggenbouwers. Je moet niet voor hen, maar met hen gemeente zijn (
Dichtbij HGJB jg. 30 nr.2)
Tot slot Wij zijn de Adventsweken weer ingegaan. Laten wij juist in deze donkere en verwarrende
tijden met verwachting toeleven naar het Kerstfeest. Een treffend lied bidt ons voor: ‘Vervul o
Heiland het verlangen, waarmee mijn hart Uw komst verbeidt! Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn
ziel en zinnen zijn bereid’.
Hartelijke groet uit de pastorie Ds. J.A. Hoogesteger

