Voor alle data geldt: Deo Volente
Diensten zondag 5 september 2021
09.30 uur: ds. J.A. Hoogesteger
18.30 uur: ds. B. Jongeneel, Lunteren
Zingen voor de dienst vm. Wk lied 612 vers 1 en 2; nm. Wk lied 374 vers 1 en 6
Collecte: 1. Evangelische Hogeschool 2. Kerkbeheer 3. Pastoriefonds
Toelichting diaconiecollecte: De collecte van zondag 5 september is bestemd voor de Evangelische
Hogeschool te Ede. De missie van de Evangelische Hogeschool is jongeren zo toe te rusten dat zij:
*vanuit een persoonlijke, levende relatie met God zelfstandig en positief-kritisch als christen kunnen
functioneren in studie, studentenleven, maatschappij en kerk; *op Bijbelgetrouwe wijze hun houding
en handelen kunnen bepalen binnen hun (wetenschappelijk) vakgebied en daarin hun
verantwoordelijkheid kunnen nemen; *hun geloof op een betrokken manier te kunnen delen met
hun omgeving.
Oppas: 1. Jantine 2. Caroline 3. Martijn
Kerkauto: Familie Stuij (0416-392475)
Agenda
9 september 2021:
21 september 2021:
25/26 september 2021:

Muzikaal uurtje van 19.00-20.00 uur vanuit Visnet
HGJB Avond voor leidinggevenden jeugdwerk Dussen-Meeuwen
Startweekend nieuw winterseizoen

De data van geplande club- of verenigingsactiviteiten voor op de nieuwe jaaragenda kunnen bij
voorkeur digitaal worden doorgegeven aan Natalie: jaaragenda@hervormddussen-hank.nl. Graag
vóór 11 sept. a.s.
Bij de diensten In de morgendienst hoop ik de komende zondag verder te gaan met de Jakobusbrief,
Jakobus 5:7-11. In dit gedeelte gaat het over de oproep tot geduld. Geduld ook als vrucht van de
Geest. In de avonddienst hoopt als gastpredikant één van onze oud-predikanten voor te gaan. We
wensen u en jou weer gezegende diensten.
Omzien naar elkaar Voor hen die ziek zijn en/of onder behandeling zijn (thuis of elders), weet dat er
een biddende en meelevende gemeente om jullie heen staat. Maar bovenal dat er een God is Die
hoort en ziet.
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht,
Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht,
Dat ongeveinsd in ’t midden der ellenden
Zich tot Gods troon met zijn gebeên blijft wenden (Ps. 145:6)
Verschillende gemeenteleden hebben in hun familiekring in de afgelopen weken te maken gehad
met het sterven van geliefden. Wij bidden hen Gods nabijheid en kracht toe.

Wat was het fijn afgelopen zondag om in de morgendienst ook weer gemeenteleden te zien die we
de afgelopen maanden gemist hebben. Zo mocht ook broeder Gerrit Noeverman weer na lange tijd
in de kerk zijn. We danken God dat Gerrit ook de kracht mocht ontvangen om weer een kerkdienst te
bezoeken en wensen hem ook verder herstel.
Welkom We heten Arjan en Martine Boonstoppel hartelijk welkom in onze gemeente. Al een aantal
weken bezoeken ze onze kerkdiensten. Fijn dat we er als gemeente weer een gezin bij mogen
hebben. Vanuit het toch veel drukkere westen (Ridderkerk/Papendrecht) naar een dorp op het
platteland is dat best wel een overgang, maar ik mocht van jullie horen dat de eerste indrukken goed
zijn en er al verschillende contacten gelegd zijn. Fijn om ook dicht bij jullie Nathan te zijn. We hopen
dat jullie je snel thuis zullen voelen in onze gemeente en in Dussen. Het adres van Arjan en Martine
Boonstoppel is: Binnen 40A, 4271 BX, Dussen.
Een nieuw schooljaar De vakantie loopt voor de meesten weer op het eind. Samen willen we het
komende nieuwe schooljaar aan de Heere opdragen. We zijn in alle dingen afhankelijk van Hem.
Gaan we naar een volgende groep of misschien wel naar een heel nieuwe school? We mogen gaan in
Zijn kracht. Laten we onze en elkaars kinderen biddend aan de Heere opdragen. Dat is de onmisbare
bescherming die onze kinderen en jongeren nodig hebben. Ook de meesters, de juffen, de leraren en
leidinggevenden: Van harte Gods zegen toegewenst voor het komende cursusjaar.
Belijdenis doen Ouderen en jongeren worden bij deze hartelijk uitgenodigd om na te denken en
erover in gesprek te gaan om belijdenis van het geloof in de Drieenige God te doen. Iedereen die er
vragen over heeft of er over nadenken wil is welkom om te reageren: dominee@hervormddussenhank.nl of 0416-391465.
Startweekend 25 en 26 september We nodigen jullie allen uit voor het startweekend van 25 en 26
september. We openen het winterwerk met het thema Geloven is doen. De Bijbeltekst die centraal
staat vinden we in Mattheüs 25:14-30 waar het gaat om de gelijkenis van ‘de talenten’. Gebruik jij je
talenten die je van Hem hebt ontvangen? Denk er eens over na en kom tot actie. Dat is het thema:
Doen!
Op zaterdag 25 september maken we hier al een eerste start mee door gezamenlijk diverse leuke
activiteiten te doen. Het programma is dit jaar iets anders opgebouwd dan jullie gewend zijn. Het
middagprogramma is een Puzzeltocht door Dussen lopend of op de fiets die zelf gestart kan worden
tussen 14.15 – 15.15 uur. De opening start in de namiddag om 17.00 uur waarna we met elkaar eten
en er ook diverse leuke “doe” activiteiten voor jong en oud zullen plaatsvinden.
Op zondag 26 september is de opening van het winterwerk inclusief een interactieve
preekbespreking. De uitnodiging kun jij/kunt u binnenkort in de bus ontvangen. Opgeven kan tot
uiterlijk zondag 12 september.
We hopen u en jou te mogen begroeten op deze dagen. Hartelijke groet van de Startdagcommissie
Muzikaal uurtje Nu de vakantie bijna weer voorbij is, komt het volgende muzikaal uurtje weer in
zicht! Op D.V. donderdagavond 9 september van 7 tot 8 is de volgende uitzending. U kunt nog
verzoeknummers indienen bij Annie Lankhaar en/ of Greetje Hoevenaren of via
muzikaalmoment@hervormddussen-hank.nl Levert u weer mooie liederen aan zodat wij er weer een
mooi geheel van kunnen maken?! Alvast hartelijk bedankt!

Interesse in kerkbank Wie heeft er nog interesse in een oude kerkbank afkomstig uit de kerk van
Hank? Wij willen ervan af, maar willen m ook niet in stukken gaan zagen. Mocht je belang stellen in
een mooie oude kerkbank, bel dan naar 0620314591.
Verantwoording De opbrengst van de gewone diaconiecollecten in de maand augustus bedroeg €
195,15. In de zendingsbussen bracht u in augustus € 162,65 bijeen. De collecte van afgelopen zondag
die bestemd was voor de noodhulp in Haïti bracht het prachtige bedrag van € 423,20 op. Ds.
Hoogesteger ontving tijdens een bezoek 15 euro. Hartelijk dank voor uw en jouw financiële steun!
Kopij Voetius Voor de editie van 9 september 2021 kunt u of jij de kopij aanleveren tot
maandagmorgen 6 september 2021 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl.
Gelezen/gehoord ‘De liefde tot de naaste gebiedt en verplicht ons dat wij zowel voor hen als voor
onszelf zorgen, en dus ook voor onze naaste bidden als hij in nood is.’ Zacharias Ursinus (1534 –
1583)
Tenslotte
Ook in de pastorie liep de vakantie van onze kinderen ten einde. Deze week werd het overdag weer
wat stiller nu de colleges op universiteit en hogeschool na lange tijd weer deels fysiek plaats gaan
vinden. Dussen voelt na inmiddels twee jaar in uw midden te zijn, voor ons al aardig vertrouwd. We
hopen u en jou na alle beperkingen van het laatste jaar de komende tijd voor het eerst of opnieuw
weer regelmatig te ontmoeten in de erediensten maar ook tijdens kring- of verenigingsactiviteiten.
Hartelijke groet uit de pastorie
Ds. J.A. Hoogesteger

