Voor alle data geldt: Deo Volente
Diensten zondag 26 juni 2022
09.30 uur: Ds. L.W. de Haan, Genderen
18.30 uur: Prop. J.J. de Haan, Vinkeveen
Zingen voor de dienst vm. Wk 608 vers 1,2; nm. Wk lied 459 vers 1,2 en 3
Collecten Driemaandelijkse collecte Kerkbeheer t.b.v. Instandhouding predikantsplaats
Oppas 1. Martine 2. Arjan 3. André
Kerkauto Familie v.d. Ree (0416-391404) Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van te
maken!
Bij de diensten We mogen terugzien op een gezegende Avondmaalszondag. Groot is Zijn trouw en
genade ook voor en in de gemeente Dussen- Hank. De komende zondag gaan twee gastvoorgangers
voor. Wij wensen u en jullie gezegende diensten.
Agenda
25-06

10.00 uur

10 juli 15.00 uur

Zomermarkt rondom de kerk
jeugddienst Dussen/Meeuwen in Hervormd kerk te Dussen

24 en 25 september: Startweekend winterseizoen
Omzien naar elkaar Regelmatig bidden we voor mensen die éénzaam zijn. Laten wij overdenken en
toepassen dit Woord van onze Meester. “Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had
dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik
was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis
en u bent bij Mij gekomen.” Mattheüs 25:35-36.
Huwelijksjubileum We feliciteren onze oud-predikant Ds. G.J. van Steeg en zijn vrouw, die 21 juni jl.
mochten vieren dat ze 50 jaar geleden door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden werden.
Wij bidden hen samen met allen die hen lief zijn van harte Gods nabijheid toe. Het adres van fam.
G.J. van Steeg- Mulderij is: Ereprijs 37, 3903 GV Veenendaal.
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 groenten, fruit, bloemen, speelgoed, beenmode, schilderijen
en nog veel meer. Ook zijn er kramen ten bate van de kerk, u kunt hier terecht voor o.a. koffie/thee,
gebak om meteen op te eten of mee te nemen, diverse soorten broodjes en meer, ook zijn er leuke
prijzen te winnen! 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.
Komt u ook om uw steentje bij te dragen aan deze doelen en om gemeenteleden en dorpsgenoten te
ontmoeten? Activiteitencommissie Teunard, Maaike, Cees en Rieneke. Telefoonnr. Rieneke:
0631950017 of Mail: activiteiten@hervormddussen-hank.nl
Van de zendingscommissie A.s. zaterdag zullen ook wij als zendingscommissie aanwezig zijn op de
zomermarkt. We hebben boeken en allerlei mooie spulletjes te koop t.b.v. het zendingswerk. Voor
diegene die de nieuwsbrief van Gerrit en Jorine van Dijk niet ontvangen heeft ligt er wel een
exemplaar klaar op de marktkraam. Dit geldt ook voor het vakantiebijbelboekje van de GZB. Neem
dit boekje mee als u op reist gaat of thuisblijft. Denk daarbij aan het thema van de Pinkstercampagne

“Vertel over de grote daden van God”. Deze boekjes zullen ook op de zendingsbussen liggen bij de
uitgang van de kerk. Neem een exemplaar mee en vertel in uw omgeving wat God voor u betekent.
Dat is soms heel moeilijk maar niet onmogelijk door de werking van de Heilige Geest. Waar het hart
vol van is, loopt de mond van over. Gods Geest gaat door met Zijn werk en daar wil Hij ons voor
gebruiken. We kunnen niet allemaal zendingswerkers worden, maar we kunnen wel bidden voor de
zendingswerkers en met hen meeleven. Dit willen we als zendingscommissie de komende jaren doen
met het zendingsechtpaar Gerrit en Jorine van Dijk met hun drie kinderen. Zij werken in Rostock,
voormalig Oost-Duitsland. Als zendingscommissie zullen we u zoveel mogelijk op de hoogte houden
van het werk in Rostock. Tot ziens op de zomermarkt.
Startweekend: Enthousiasme gezocht! Op 24 en 25 september 2022 hopen we met elkaar weer een
startweekend te houden. ( Noteer deze data dus vast in je agenda!) Het thema voor het winterwerk
dit jaar is Enthousiasme gezocht! Dit nodigt uit tot nadenken, maar tegelijkertijd ook om in actie te
komen. De Startdagcommissie heeft inmiddels het globale programma op een rijtje gezet en al
enkele gemeenteleden heeft aangeboden om op diverse deelactiviteiten te ondersteunen. We
zoeken nog meer enthousiastelingen die het leuk vinden om op een onderdeel te helpen. Denk
hierbij aan het voorbereiden en begeleiden van de middagactiviteit, mee regelen van de catering en
het organiseren van de jeugdactiviteit in de avond. Vele handen maken licht werk en tegelijkertijd
kunnen we zo met elkaar een mooi Startweekend neerzetten. Hebben we u/jou enthousiast
gemaakt? Neem contact op met Dorothé Roubos via 06-30591192 of Gerrit van Genderen 0620137051
Verantwoording Tijdens bezoeken ontving Ds. Hoogesteger een gift van € 50. Hartelijk dank voor uw
en jouw giften!
Kopij Voetius Voor de editie van 30 juni 2022 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen
27 juni 2022 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
Ds. J.A. Hoogesteger

