Voor alle data geldt: Deo Volente
Diensten zondag 2 oktober 2022 (Israelzondag)
09.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger
18.30 uur: Ds. W. van Weelden, Oud Alblas
Zingen voor de dienst vm. Wk lied 220 vers 1,5,6 en 7; nm. Wk lied 26 vers 1,2 en 5
Collecten 1. Christenen voor Israël 2. Kerkbeheer 3. Eredienst
Toelichting diaconiecollecte Zondag 2 oktober (de eerste zondag in oktober) is het Israëlzondag. In
verband hiermee zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de stichting Christenen voor Israël. Deze
stichting stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het
Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk.
Christenen voor Israël doet dat door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat
van Israël. Zij roepen christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van antisemitisme
af. Zij gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Zij steunen
Israël metterdaad en zijn werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten. Van hart aanbevolen!
Oppas 1. Maaike

2. Danielle

Kerkauto Familie Stuij (0416-39247) 5Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van te maken!
Bij de diensten Komende zondag is het Israelzondag en zullen we ook in de diensten stil staan bij de
bijzondere verbondenheid met het volk Israël. In de middagdienst hoopt een gastvoorganger voor te
gaan. Wij wensen u en jou God nabijheid en zegen in beide diensten
Agenda
3 oktober 20.00 uur

Club ’t Baken ( Visnet)
Start catecheseavonden (Visnet)

6 oktober

19.45 uur

Vrouwenvereniging Debora

11 oktober

20.00 uur

Start van de gespreks- 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 Omzien naar elkaar een van de opdrachten die tot ons kwam via het gedeelte uit
Romeinen 12, het gedeelte wat centraal stond tijdens Opening Winterwerk. “En dit bid ik dat uw
liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden
wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld
met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.”
Filippenzen 1:9-11. Dat deze “groter-wordende” liefde ons omzien naar elkaar mag stimuleren!
Startdag We mogen dankbaar terugzien op een mooi startweekend met elkaar. Wat een
enthousiasme bij jong en oud! Dank voor allen die meegeholpen hebben met de organisatie van dit
weekend. De foto's zijn binnenkort weer te zien op de site van de kerk. Mocht u/jij het leuk vinden
om deze dag volgend jaar mee voor te bereiden, laat het ons weten! Met hartelijke groet, de
commissie ( Dorothé en Gerrit).

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!
Vrouwenvereniging Debora Na een rustperiode willen we donderdag 6 oktober weer starten met de
verenigingsavonden. We beginnen zoals altijd om 19.45 uur in het Visnet met koffie en thee met wat
lekkers. Corrie zorgt daarvoor. De Bijbelstudie, met als thema “Gelukkig rechtvaardig”, die we zullen
behandelen komt uit Psalm 1 en Joh. 15: 1-8. Willen jullie dit thuis alvast doorlezen en de inleiding op
de Bijbelstudies? De Bijbelstudies zijn dit seizoen 2022-2023 geschreven door ds. A. van Zetten uit
Bennekom. We hopen op gezegende avonden en nieuwe leden zijn van harte welkom.
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. 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.
Club Het Baken Opgelet! Alle kinderen uit groep 6,7 en 8 welkom op club Het Baken! Vanaf
maandagavond 3 oktober verwelkomen we jullie weer in het Visnet! Van 18.30u tot 20.00u is er
clubavond. We doen een Bijbelstudie uit de Click, ons clubblad. We zingen, doen spelletjes,
knutselen of doen een quiz. Hopelijk vind je het op 3 oktober zo leuk dat je voortaan ook naar de
club komt. De kosten zijn € 1 per avond en we vragen of je wat geld voor ons adoptiekindje Nerlande
mee wilt nemen. De clubavonden voor het seizoen 2022-2023 zijn gepland op maandag 3 -17 - 31
oktober, 14 - 28 november, 12 december, 16 - 30 januari, 13 - 27 februari, 13 - 27 maart. Superleuk
als je ook komt! We kijken naar je uit! Groetjes, Els en Lammy
Herinnering “Een handvol koren” Heeft u uw bestelling voor het kalenderdagboekje ‘een handvol
koren’ al op de lijst ingevuld? De lijsten liggen op een tafeltje in de hal van de kerk. Tot en met
zondag 9 oktober zullen de lijsten er blijven liggen. Op maandag 10 oktober geef ik de bestelling door
aan de GZB. U weet dat een deel van de opbrengst besteed wordt aan het deelgenoten project van
Gerrit en Jorine van Dijk in Rostock Duitsland? Helpt u mee om zoveel mogelijk boekjes te verkopen?
Uw bestelling mag u ook telefonisch doorgeven aan Corrie Noeverman 0183 402491, Adrie Stuij 0416
39 2475 of Dirry van Wijk 0416 691184. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bestelling!
Open Doors Dag Op 8 oktober is er in de Midden-Nederland hallen, Thorbeckelaan 123, Barneveld
een Open Doors dag. Het thema van deze dag is: Baken van Hoop. Als we iets kunnen leren van de
vervolgde kerk, dan is het wel dat de Heere God een Baken van Hoop is. Doordat Hij Zijn licht laat
schijnen in onze levens mogen ook wij daar weer iets van doorgeven. Hoe de vervolgde kerk hiermee
omgaat, horen we tijdens de Open Doors dag op 8 oktober. Er is een middagprogramma van 13-17
uur met vertaling op het podium. Het avondprogramma is van 19.30 - 22.30 uur en is identiek aan
het middagprogramma, alleen geen vertaling van het podium. Allen van harte welkom. Wel moet u
zich even opgeven bij Open Doors. Voor meer informatie zie Open Doors.nl. Hoop elkaar daar te
ontmoeten.
Verantwoording De diaconiecollecte van afgelopen zondag die bestemd was voor het Jeugdwerk
bracht € 176,22 op. Namens het Jeugdwerk: hartelijk dank!
Kopij Voetius Voor de editie van 6 oktober 2022 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen
3 oktober 2022 om 12.00 uur via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl.

Tenslotte De komende zondag is het Israëlzondag. Deze dag is in 1949 uitgeroepen om de liefde voor
het volk Israël te uiten en om op een vaste dag na te denken over de relatie tussen kerk en Israël en
om in gebed bij hen stil te staan. Zoals u inmiddels wel gewend bent zullen in de kerk weer een
aantal bladen (Christenen voor Israël) worden uitgedeeld, ook zijn er aparte bladen voor jongeren en
de kleinsten onder ons.

Met vriendelijke groet uit de pastorie
Ds. J.A. Hoogesteger

