Voor alle data geldt: Deo Volente
Diensten zondag 24 oktober 2021
09.30 uur: ds. G.D. Hoff, Rhenen
18.30 uur: kand. Dr. A.A. Teeuw, Ridderkerk
Zingen voor de dienst vm. Wk lied 249 vers 1, 2 en 3; nm. Wk 519 vers 1, 2 ,3 en 4
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Instandhouding predikantsplaats
Oppas: 1. Dorothé 2. Arie 3. Maaike
Kerkauto: Familie v.d. Ree (0416-391404)
Agenda
27/10: 20.00 uur vergadering Kerkbeheer
31/10: 18.30 uur jeugddienst
Data van geplande club- of verenigingsactiviteiten of andere kerkelijke activiteiten voor op de nieuwe
jaaragenda kunnen bij voorkeur digitaal worden doorgegeven aan Natalie:
agenda@hervormddussen-hank.nl.
Bij de diensten De komende zondag gaan zowel in de morgen- alsook in de avonddienst
gastvoorgangers voor. We hopen elkaar, jong en oud, in de kerkbank te begroeten rondom het
Woord van God! Gezegende diensten toegewenst.
Omzien naar elkaar Verschillende gemeenteleden ondergaan behandelingen of wachten in spanning
op uitslagen. Anderen zijn langdurig ziek. We bidden u allen de zegen van onze Heere toe. “Kom
naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” Matth. 11: 28.
Geloofopvoedingskring We kijken terug op een mooie en leerzame avond 14 oktober jl. , geleid door
de HGJB waarin een aantal echtparen uit de hervormde gemeenten van Dussen en Meeuwen in
gesprek met elkaar gingen rondom het thema Ontvangen en doorgeven. We hopen een volgende
avond met deze groep te plannen in januari 2022.
Jeugddienst DV. Zondag 31 oktober 2021 hopen wij weer een jeugddienst in de Hervormde kerk
Dussen te houden. Het thema voor de jeugddienst is ''Ik geloof dat ik twijfel''. Voorganger in deze
dienst is ds. J.A. Hoogesteger. In deze dienst worden we muzikaal begeleid door de groep Concrete
uit Sprang- Capelle. Vanaf 18.00 is de kerk open, om 18.30 begint de dienst. Na de dienst is er
gelegenheid voor de jongeren om elkaar in het Visnet te ontmoeten en praten we na over het thema.
We hopen jullie daar te zien! Groetjes jeugddienstcommissie Dussen & Meeuwen
Kerstzangavond Zaterdag 18 december hopen we samen met de andere kerken van Dussen een
kerstzangavond te organiseren. Voor deze avond willen we ook een projectkoor bij elkaar roepen
met zangers uit de drie kerken. Zingt u graag en mocht u het fijn vinden om in dat projectkoor mee te
zingen, neem dan voor 31 oktober 2021 even contact op met Rieneke Stuij (06-31950017)
ceesenrieneke@gmail.com>

Verantwoording kerkbeheer In de collectezak en via de bank ontvingen wij de afgelopen maanden
de volgende bedragen. In mei € 347,50, voor de extra collecten € 339,90 en via de bank € 375,95. In
juni € 306,85, voor de extra collecten € 272,50 en via de bank € 213,33. De 3-maandelijkse extra
collecte voor de verwarming bracht € 427,55 op. In juli € 306,85, voor de extra collecten € 395,76 en
via de bank € 10,00. In augustus € 477,10, voor de extra collecten € 529,85 en via de bank € 10,00.
Tenslotte in september € 410,60, voor de extra collecten € 417,70 en via de bank € 15,00. Opnieuw
mogen we dankbaar zijn dat we de middelen mogen ontvangen om de woordverkondiging iedere
zondag tweemaal tot ons te laten komen. Laten we de onderlinge samenkomsten dan ook niet
verzaken. Alle gevers weer bijzonder bedankt!
Overige verantwoording Diaken Joop de Kok ontving van een kerktelefoonluisteraarster een gift van
€ 160, waarvan € 120 bestemd is voor Kerkbeheer en € 40 voor de Diaconie. Via Ellie van Dijk (HVD)
kwam een gift binnen van 10 euro. Hartelijk bedankt!
Kopij Voetius Voor de editie van 28 oktober 2021 kunt u of jij de kopij aanleveren tot
maandagmorgen 25 oktober 2021 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl.
Gelezen/gehoord ‘De Heere heeft u twee ogen gegeven als u er één verliest, hebt u er nog één, maar
u hebt maar één ziel en als die verloren gaat, kan dat nooit meer hersteld worden.’ Johannes
Chrysostomus (347-407)
Tenslotte Voor de kinderen en de jongeren ( en voor sommige ouderen) is er met de herfstvakantie
even een break. Even een week rust van al het schoolwerk. Andere dingen doen dan die je gewend
bent. Hopelijk doet deze week van rust jullie goed en kan je daarna met nieuwe energie er weer
tegenaan! Allen een fijne en goede herfstvakantie gewenst.

Hartelijke groet uit de pastorie
Ds. J.A. Hoogesteger

