Voor alle data geldt: Deo Volente
Diensten zondag 9 januari 2022
09.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger
15.30 uur: ds. R.W. van Mourik, Alblasserdam
Zingen voor de dienst vm. Wk lied 374 vers 1 en 6; nm. Wk lied 523 vers 1 en 2
Collecten 1. Woord en Daad 2. Kerkbeheer 3. Onderhoud gebouwen
Toelichting diaconiecollecte De collecte van zondag 9 januari is bestemd voor Woord en Daad.
Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in
armoede. Zij verbinden mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren. Hun
strategie is: door mensen in een land samen te laten groeien, gaan ze samen op weg naar een
zelfstandig bestaan. Woord en Daad werkt aan een menswaardig bestaan voor iedereen en schept
hoop en nieuwe kansen om armoede te overstijgen. Van harte aanbevolen!
Oppas 1. Mathilde

2. Arie

3. Maaike

Kerkauto: Familie van Wijk (0416-392121) Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van te
maken!
Bij de diensten Hoewel door de maatregelen de kerstvieringen en diensten rondom de jaarwisseling
heel anders dan andere jaren ingevuld moesten worden, mogen we toch terugzien met
verwondering op Gods zorg ook voor onze gemeente in de afgelopen weken. Zijn Woord mocht
ondanks alle maatregelen en beperkingen toch steeds weer verkondigd worden. De komende zondag
luisteren we ’s morgens naar woorden uit Mattheus 2 . ’s Middags gaat een gastpredikant voor. We
kijken weer als gemeente uit naar gezegende diensten waarin Gods trouw centraal mag staan.
Agenda Op dit moment van schrijven is nog niet precies bekend wat de aangescherpte maatregelen
betekenen voor de kerkdiensten en andere (kring/club)activiteiten in de komende periode. Houdt u
in ieder geval de website in de gaten.
Viering Heilig Avondmaal 2022 In de kerkenraad zijn de data voor de viering van het Heilig
Avondmaal voor dit jaar vastgesteld. Het Heilig Avondmaal zal bediend worden op de zondagen 20
februari, 19 juni, 18 september en 4 december. Wij geven u de data tijdig door, zodat u deze alvast in
uw agenda kunt noteren en u er rekening mee kan houden i.v.m. eventuele vakanties.
Omzien naar elkaar
We danken God met Bas en Els van Burgel, Dr. Van Vuurestraat 12, 4271 XG Dussen, die op 11
december hun 40 jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Zij mogen in grote dankbaarheid terugzien
op de jaren die God hen samen en met kinderen en kleinkinderen geschonken heeft. We zijn ook
dankbaar voor het vele werk wat zowel Bas alsook Els in onze gemeente tot hiertoe hebben mogen
doen. We bidden om Gods voortdurende nabijheid en zegen in jullie huwelijk en gezin.
We leven mee met Corrie Noeverman, Wiek 5, 4286 AV Almkerk. Zij mocht na een geslaagde
operatie weer thuiskomen uit het Beatrixziekenhuis. We bidden om verder herstel en wensen Corrie
en Gerrit in alle moeite en zorg Gods nabijheid toe.
We leven ook mee met andere gemeenteleden die soms een lange weg moeten gaan. Dat ze
ondanks alle moeite en onzekerheid bij de HEERE mogen schuilen en Zijn troostvolle genade en

nabijheid ervaren. “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de
schaduw van de Almachtige.” (Psalm 91: 1)
OpStap-groep Beste ouders, we zijn dankbaar dat de kinderen na de kerstvakantie weer naar school
mogen. Dit maakt dat we ook de OpStap-groep weer willen opstarten op zondag 16 januari 2022.
Catechese 12+ Jullie horen nog van ds. Stijf telefonisch wanneer we weer beginnen. Dit is afhankelijk
van de coronamaatregelen.
Catechese 18+ groepgroep Maandagavond 10 januari komen we als 18+ catechese-groeigroep om
19.30 uur in het Visnet in Dussen weer bij elkaar. We kunnen dan gezien de groepsgrootte voldoende
afstand houden.
Contactmiddag Op woensdagmiddag 12 januari is de volgende contactmiddag. We beginnen met
een meditatie en na de pauze komt ds. Groenendijk uit Bruchem ons mooie foto’s laten zien uit onze
omgeving. Ook op deze manier kunnen we genieten van het moois in de schepping in onze nabije
omgeving! Deze middag begint om 14.00 uur en wordt vanwege de geldende maatregelen gehouden
in de het kerkgebouw. Iedereen ook deze middag van harte welkom!
Muzikaal moment Op donderdag 27 januari om 19:00 uur is de volgende uitzending van het muzikaal
moment. Er zijn al een aantal verzoeknummers aangevraagd, maar er kunnen er nog bij. Wilt u graag
een mooi lied en/ of psalm horen, geef het dan door aan de bekende adressen.
Bloemstuk Kerstfeest Met het Kerstfeest van Benjamin en ’t Baken is het ieder jaar een goede
gewoonte om een bloemstuk te geven aan 1 van onze gemeenteleden. Dit jaar is het bloemstuk
gegaan naar ons oudste meelevende gemeentelid, mevrouw A. van Dijk in de Muilkerk.
Groet uit Bruchem Blijkens de blijken van meeleven en goede wensen voor zowel de
kerst/jaarwisseling als bij onze verjaardagen zijn velen ons nog niet vergeten. Wederkerig is dat bij
ons ook niet het geval. We zeggen voor dit alles in de eerste plaats de Heere dank. Maar waarderen
ook de wensen van uw kant zeer zeker. Ook van onze kant wensen wij u allen Gods onmisbare zegen
voor het komend jaar. Dat u allen het goed mag hebben boven alles onder de bediening van het
Woord. Naar ziel en lichaam mag ervaren de Heere is ons in alles nabij. Wij groeten u allen met de
woorden van Maria uit Lukas 1 vers 46-47. En Maria zei: Mijn ziel maakt groot den Heere. En mijn
geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker. Ds en mevr. K. Groenendijk Kershof 4 5314 BW
Bruchem.
Groet uit Krabbendijke Graag willen we iedereen bedanken voor de goede wensen die we rond de
jaarwisseling uit Dussen en Hank mochten ontvangen. Voor elke dag van 2022 wensen we u/jou toe
een leven aan Gods hand: Heer, wilt U mijn leidsman wezen, wilt U altijd naast mij gaan. Dat ik
zonder angst en vrezen, aan Uw Vaderhand mag gaan. Dat ik elke nieuwe morgen, of er vreugde is of
pijn, weet dat U voor mij wil zorgen en altijd Uw kind mag zijn. Fam. Ds. F. Wijnhorst.
Verantwoording Zondag 19 december was de collecte bestemd voor het plaatselijk Jeugdwerk; de
opbrengst bedroeg € 111,65. De ‘gewone’ diaconiecollectes in de maand december brachten €
126,10 op. In de zendingsbussen bracht u in december € 188,25 bijeen. Op 2 januari werd er (per
abuis) opnieuw gecollecteerd voor het Jeugdwerk, de opbrengst hiervan was € 87,60; ook deze
opbrengst wordt uiteraard aangewend voor het Jeugdwerk. Hartelijk dank voor uw en jouw
bijdragen!
Verantwoording HVD Door de dames van de HVD zijn rond de kerst bij verschillende gemeenteleden
kerstbakjes rondgebracht. Bij het rondbrengen zijn de volgende giften ontvangen:

Via Greetje Hoevenaren €20; €50 en €10; via Pietje Ringlever €5 ; via Mijntje de Vor €15 en € 25
Verder zijn er voor de HVD de volgende giften binnengekomen:
Via Pietje Michael €20; via Ellie van Dijk €5 euro en €10; via Jopie Heil €10 en 3 x € 5; via
Annie Lankhaar 2 x € 10 en via Corrie Noeverman een gift van €10 euro
Kopij Voetius Voor de editie van 13 januari 2022 kunt u of jij de kopij aanleveren tot
maandagmorgen 10 januari 2022 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl
Gelezen De wereld gaat steeds verder achteruit, omdat de mensen zich alleen nog maar onder
elkander beraden, in plaats van dat ieder zich eerst als enkeling met God verstaat.’ Søren Kierkegaard
(1833-1845)
Tenslotte Wat zijn we gezegend dat wij ondanks alle beperkingen toch van Gods Vrede op aarde
mochten horen. Laten we dit blijven delen met anderen om ons heen. Laten wij ons erin oefenen om
een leven te leven dat pure zegen voor anderen verspreidt, overal waar we onze voetstap zetten.
Een nieuw jaar ligt nu weer voor ons. Op weg naar de toekomst. De toekomst die groter is dan het
verleden.
Verschillende kerst en nieuwjaarsgroeten vielen er bij ons op de mat. Wederkerig wensen wij u Gods
nabijheid in het nieuwe jaar! Laten we onze levensweg vervolgen in afhankelijkheid van de HEERE.
‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand.’
Een hartelijke groet uit de pastorie
Ds. J.A. Hoogesteger

