Voor alle data geldt: Deo Volente
Diensten zondag 25 september 2022
09.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger, Opening Winterwerk
18.30 uur: Ds. M. van den Ruitenbeek, Wilnis
Zingen voor de dienst vm. Wk lied 463 vers 1 en 2; nm. Wk lied 525 vers 1 en 3
Collecten 1. Plaatselijk jeugdwerk 2. Kerkbeheer 3. Pastoriefonds
Oppas 1. Martine 2. Reinette
Kerkauto Familie van Wijk (0416-392121) Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van te
maken!
Bij de diensten We mogen terugkijken op een gezegende Avondmaalszondag, waar in de hemelse
Arts zonder grenzen Zijn grenzeloze liefde weer hoorbaar en zichtbaar verkondigde en uitdeelde.
Komende zondag hopen we in de morgendienst het nieuwe ‘winterseizoen’ met elkaar te openen
n.a.v. het thema Enthousiasme gezocht. Centraal staan de woorden uit Romeinen 12:9-21. In de
avonddienst hoopt een van onze oud-voorgangers voor te gaan. We zien uit naar goede erediensten
waarin het gaat om Jezus alleen!
Agenda
24/25 september

Startweekend winterseizoen

28 september 20.00 uur

Informatieavond Alpha cursus ( Gereformeerde Kerk De Hoeksteen)

3 oktober 20.00 uur
11 oktober

20.00 uur

Start catecheseavonden (Visnet)
Start van de gesprek en jongvolwassenkring (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. Het blijkt na verdere onderzoeken te
gaan om een kwaadaardig tumor. Op korte termijn zal er een operatie moeten plaatsvinden. Ook zal
ze deze week verdere onderzoeken krijgen. Wij bidden om Gods nabijheid en hulp.
We denken aan hen die we niet bij name noemen en die ziek zijn. Aan hen die voelen dat hun kracht
minder wordt. Aan hen die bezig zijn met onderzoeken of behandelingen. Aan hen die het psychisch
moeilijk hebben of leven met zorgen en verdriet. Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en
het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft. (Ps. 10:14)
Startdag Zaterdag en zondag is het weer zover: het startweekend voor het winterwerk. Zaterdag
openen we met elkaar de dag door middel van een spel en een gezellige en heerlijke maaltijd met u
en jou als gemeentelid of gast. Mocht u zich toch nog niet opgegeven hebben, neem dan snel contact
op met Dorothé Roubos (Groot Zuideveld 73). Zondag openen we in de morgendienst het
winterwerk rondom het thema Enthousiasme gezocht vanuit Romeinen 12; 9-21. Na de dienst is er
een sing-in waar we prachtige liederen mogen zingen. We kijken er naar uit om vele gemeenteleden
te ontmoeten.

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. Volgende week zullen alle jongeren ook nog persoonlijk uitgenodigd worden. We heten alle
jongeren van harte welkom en roepen de ouders ook ertoe op om dit onder de aandacht van hun
kinderen te brengen! 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.
Verkoop GZB-dagboek ‘Een Handvol Koren’
Vanaf zaterdag 24 september liggen de intekenlijsten om uw bestelling door te geven weer klaar in
de hal van de kerk. We hopen dat ook dit jaar de verkoop weer een succes wordt. We bieden niet
alleen een mooi dagboekje, maar de verkoop vormt ook een onmisbare bron van inkomsten voor het
werk van de GZB. ‘Een Handvol Koren’ 2023 , een dagboek voor jong en oud!
Vier redenen om het dagboek te bestellen: 1. Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één
voor volwassenen en één voor jongeren. 2. De winst (€ 8,00) wordt besteed aan de verspreiding van
het Evangelie in Rostock, het deelgenoten project van onze gemeente. 3. Het dagboek van de GZB is
al generaties lang veel mensen tot zegen geweest. 4. Met een oplage van 39.000 is ‘Een handvol
koren’ het bestverkochte dagboek van Nederland. De prijs is € 13,95. De papierprijzen zijn enorm
gestegen. Door vroegtijdig in te kopen, heeft de GZB de kosten gelukkig weten te beperken. Het
boekje is iets duurder geworden, maar voor een dagboekje met maar liefst twee overdenkingen per
dag is € 13,95 niet duur. Bestellen kan via de intekenlijst of per email naar Corrie Noeverman:
gj.noeverman@hetnet.nl. Per telefoon kan ook 0183 402491 of bij één van de andere
commissieleden Adrie Stuij 0416 39 2475 of Dirry van Wijk 0416 69 1184. Geef uw bestelling zo snel
mogelijk door, graag voor 10 oktober!
Verantwoording Vanwege het wegvallen van de aankondiging in de Voetius van 8 september, werd
er de afgelopen twee zondagen gecollecteerd voor de noodhulp van Kerk in Actie in Pakistan. De
opbrengst is werkelijk hartverwarmend. In een tijd waarin het dagelijkse leven steeds maar duurder
wordt, werd het prachtige bedrag van € 836,30 bij elkaar gebracht! Een bedrag om stil van te
worden! Hartelijk dank voor uw en jouw blijk van naastenliefde. De diaconie vult het bedrag aan tot
€ 2.000. Ds. Hoogesteger ontving tijdens een bezoek een gift van €50. Hartelijk dank voor uw giften.
Kopij Voetius Voor de editie van 29 september 2022 kunt u of jij de kopij aanleveren tot
maandagmorgen 26 september 2022 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl.

Tenslotte Gemeente ben je samen Het is de titel van het laatste nummer van de Waarheidsvriend.
Hoe goed is het om als gemeenteleden ook weer het komende winterseizoen met elkaar op te
trekken. Christen zijn en gemeente zijn is niet alleen iets voor de zondag. Ook door de week is het
belangrijk om met God en zijn woord bezig te zijn, persoonlijk, of met andere broeders en zusters.
Rondom het kruis groeit de onderlinge band! Zo mogen we ook in Dussen- Hank verbonden zijn met
elkaar en omzien naar elkaar. Nieuwsgierig geworden naar de inhoud van dit nummer van de
Waarheidsvriend? Download het dan via onze website.
Met vriendelijke groet uit de pastorie
Ds. J.A. Hoogesteger

