Voor alle data geldt: Deo Volente
Diensten zondag 2 mei 2021
09.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger
18.30 uur: Ds. H. van Ginkel, Goes
Zingen voor de dienst vm. Wk lied 284 vers 1 ; nm. Wk lied 284 vers 1,3
Collecte: 1. diaconie

2.Kerkbeheer Onderhoud gebouwen

Oppas 1. Lowina 2. Jantine 3. Danielle
Kerkauto: Familie Van Roosmalen (0416-391425) Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van
te maken!
Zingen in de diensten Het rooster van “zangers’’ voor de komende zondag ziet er als volgt uit:
Ochtenddienst: Gretha, Peter, Sander, Lammy
Avonddienst : Joke, Peter, Sander, Dorothé
Kun je niet of ben je plotseling verhinderd, ruil dan onderling a.u.b.!
Wil je ook zo graag weer zingen? Geef je dan op bij Lammy Hoogesteger:
famhoogesteger@kpnmail.nl of 0416-391465.
Bij de diensten Van ophouden weten en vieren. Daar hebben we afgelopen zondagavond in de
verkondiging in de leerdienst over mogen nadenken. Dat mag ook voor u en jou elke zondag weer
geoefend worden. Wat geweldig om elke week één dag daarvoor te krijgen! Traint u mee ?? In de
morgendienst van 2 mei hoop ik weer een vervolg te maken met de behandeling van de
Jakobusbrief, deze keer een gedeelte uit Jakobus 2:1-13. In de avonddienst hoopt een gastpredikant
voor te gaan.
Omzien naar elkaar Onze gemeenteleden die ziek zijn, thuis en in instellingen, bidden we de zegen
van onze Heere toe. De dichter van Psalm 10 zegt: “U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat
men het in Uw hand geeft (..) U zult hun hart versterken, Uw oor zal er acht op slaan”. (Psalm 10: 14
en 17).
Muzikaal moment Het volgende muzikale moment wordt uitgezonden op D.V. donderdag 20 mei
vanaf 19:00 uur. Verzoeknummers hiervoor kunnen worden doorgegeven via Annie Lankhaar of
Greetje Hoevenaren of via muzikaalmoment@hervormddussen-hank.nl
Kerktelefoonluisteraars In de loop van volgende week (3 t/m 7 mei) hoopt Joop de Kok bij u langs te
komen om de inhoud van de busjes op te halen.
Verantwoording giften Ds. Hoogesteger ontving een gift van 20 euro voor de kerk tijdens
bezoekwerk. In april brachten de gewone diaconiecollecten in de collectezak € 138,20 op. Dank voor
uw en jouw bijdragen. Hartelijk bedankt!
Kopij Voetius Voor de editie van 6 mei 2021 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen 3
mei 2021 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl
Gelezen/gehoord Wil je zondag zegen ontvangen, dan dien je daar vanaf maandag om te bidden.’

Tenslotte Op 27 april mocht koning Willem-Alexander zijn 54e verjaardag te vieren. Vanuit de media
weten we dat er al heel wat te doen is geweest over een nieuw gemaakt koningslied. Wij hebben ons
Wilhelmus en dat zal ook dit jaar a.s. zondag vanuit de christelijke gemeente klinken. Zo drukken wij
onze verbondenheid uit met ons koningshuis en met de Koning der koningen.
Een hartelijke groet uit de pastorie.
Ds. J.A. Hoogesteger

