Voor alle data geldt: Deo Volente
Diensten zondag 11 juli 2021
09.30 uur: Ds. C. v.d. Worp, ‘t Harde
18.30 uur: Ds. M. Kuijt, Wijk
Zingen vm. Wk lied 443; nm. Wk lied 433:1,2 en 3
Collecte 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Eredienst
Oppas: 1. Mathilde 2. Arie 3 Els
Kerkauto: Familie v.d. Ree (0416-391404)
Diensten zondag 18 juli 2021
09.30 uur: ds. W. van Weelden, Oud -Alblas
18.30 uur: ds. W. Arkeraats, Hardinxveld- Giessendam
Zingen: vm. Wk lied 430 vers 1,2,3 en 4; nm. Wk lied 440 vers 1, 2 en 3
Collecte: 1.IZB 2. Kerkbeheer 3. Pastoriefonds
Toelichting diaconiecollecte: De collecte van D.V. zondag 18 juli zal bestemd zijn voor de IZB. De IZB
is de vereniging voor zending in Nederland. Deze organisatie binnen de Protestantse Kerk in
Nederland staat kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het vervullen van hun
missionaire roeping. Van harte aanbevolen!
Oppas: 1. Dorothé 2. Reinette 3. Martine
Kerkauto: Familie van Wijk (0416-392121)
Diensten zondag 25 juli 2021
09.30 uur: ds. K. Groenendijk, Bruchem
18.30 uur: ds. G. D. Hoff, Rhenen
Zingen vm. Wk lied 432 vers 1 en 2; nm. Wk lied 445 vers 1,2 en 3
Collecte 1.Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Instandhouding predikantsplaats
Oppas: 1. Martijn 2. Danielle 3. Jantine
Kerkauto: Familie Noeverman (0183-402491)
Bij de diensten De komende weken zullen i.v.m. andere verplichtingen en onze komende vakantie
verschillende gastvoorgangers in uw midden voorgaan. Wat een zegen dat Gods Woord toch elke
week twee keer op een zondag hier en op zovele andere plaatsen verkondigd mag worden. Laat het
zo elke zondag overal mogen gaan om de eer van de Heer. We bidden om gezegende diensten voor
jong en oud!

Omzien naar elkaar
Alie Boogaarts, Binnen 6, 4271 BW Dussen, is maandag 5 juli in het Amphia ziekenhuis te Breda
(opnieuw) geopereerd aan haar heup. De operatie is goed gegaan. We bidden om een voorspoedig
herstel.
Ook voor u en jou die niet bij naam wordt genoemd, maar ook te kampen heeft met verdriet,
overmacht, ziekte of zorgen, mogen de woorden die de Heere Jezus spreekt in Johannes 15:5 leidend
zijn: Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want
zonder Mij kunt u niets doen.’
Kaartje als teken van meeleven
De zomervakantie is vooral voor onze ouderen en alleenstaanden niet altijd de makkelijkste tijd.
Daarom willen we aan u en jullie ook uw meeleven vragen, in welke vorm dan ook, voor onze
gemeenteleden die binnen en buiten onze gemeente wonen, verzorgd of verpleegd worden. We
vermelden hier de ons bekende gegevens.
Zorgcomplex Mauritsstaete Stadsweg 11 a02, 4931 HV Geertruidenberg
Mevr. M. Rijken- van Maastrigt,
In Wijkestein, Azaleastraat 35, 4261 CT Wijk en Aalburg
Mevr. S. Vos- van Pelt,
In zorgcentrum Altenahove Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk
Mevr. M. Verbeek- van Daalen
Dhr. L. Swart
In de Riethorst Stromenland, Julianastraat 9A4273 CD te Hank
Mevr. P. Monshouwer- de Graaf
In het Sovakhuis Van der Dussenlaan 1, 4271 AN Dussen
Mevr. A. Branderhorst
In het Sovakhuis, Ridderpoort 21,4254 DH, Sleewijk
Mevr. M.C. de Rooij
In zorgcentrum Goezate, Raadhuislaan 4 4251 VS Werkendam
Dhr. P van Ballegooijen
Verder noemen we ook broeder Dick Stuij, Baan 24, 4271 BS, Dussen, die ook al zo lange tijd ziek te
kampen heeft met de spierziekte ALS en gelukkig door veel lieve mensen verzorgd wordt.
Belijdeniscatechisatie
Nog geen belijdenis gedaan? Nu de zomertijd aanbreekt is dat ook een goede periode voor jongeren
én ouderen die geen belijdenis hebben gedaan om te overwegen deze catechisatie na de
zomervakantie te gaan volgen. Wat is het belangrijk om dat persoonlijk voor jezelf te weten wie de
Heere is. Zoals de dichter van Psalm 23 het uitspreekt: “De Heere is mijn Herder”. Als het zo ligt dan
mogen anderen dat toch ook weten? Tegelijkertijd is de belijdeniscatechisatie ook een plaats om
meer kennis op te doen en zodoende (meer) naar de Heere toe te groeien. Laat het een zaak van
gebed zijn!
Vakantie Bijbel Week 2021 Duik Erin! Wie langs de kerk in Dussen kwam, kon de kinderen zien die
bij de VBW waren. Wat zag het er gezellig uit met de tenten. Wat hebben ze genoten van het zingen,
de verhalen over Jezus. Van Bram & Brit die weer van alles beleefden tijdens hun opdrachtenspel!

We hebben spelletjes gedaan in de tuin bij de kerk. Op vrijdag een speurtocht door het dorp, waarbij
we mensen moesten zoeken met twee verschillende sokken aan en op zaterdag in de kasteeltuin.
Daarna frietjes eten met elkaar. De kinderen kregen allemaal een tas met leuke/lekkere dingen
omdat het dit jaar de 40e Vakantie Bijbel Week was. Wat is God trouw! Als we terugkijken over die 40
jaar was Hij er altijd bij. En mochten we veel kinderen vertellen over Jezus! Deze week waren er zelfs
47 kinderen! Wat een geweldige inzet van veel vrijwilligers! Zonder jullie hadden we het allemaal
niet gered! We werden ook nog verwend met bananen en aardbeien voor de kinderen alsook een
aantal giften, waarvoor onze hartelijke dank! Als u de foto’s wilt bekijken van de afgelopen week
kunt u terecht op onze website: hervormddussen-hank.nl
’t Kompas Beste jongeren, Zetten jullie er nog een extra streep onder in jullie agenda?! En dan
bedoelen we natuurlijk het uitje van zaterdag 17 juli! We hopen iets super leuks te gaan doen en
gezellig met elkaar te barbecueën. Zorgen jullie dat je rond 15:00u op Bosschen 6 in Meeuwen bent?
De avond is rond 23:00u afgelopen.
Ben je tussen de 12 en 17 jaar oud, nog nooit op onze club geweest en lijkt het je leuk om erbij te
zijn? Je bent van harte welkom! Voor meer info, vragen of aanmelden kun je bellen/appen naar Cees
- 0655914816, Corné - 0630096810 of Pieter - 0657187797. Met vriendelijke groet,
Leiding ‘t Kompas
Muzikaal moment Vorige week donderdag was het laatste muzikale moment voor de zomervakantie.
We hebben verschillende reacties gekregen, zelfs van buiten onze gemeente, die hartverwarmend
waren. Leuk dat u ons laat weten dat u het waardeert! Omdat u dit aan ons doorgaf, hebben we
besloten om het na de zomervakantie voort te zetten. De eerstkomende keer is D.V. donderdag 9
september vanaf 19:00 uur. Ook voor deze keer kunt u weer verzoeknummers aanvragen via de
bekende adressen. En vindt u het fijner om de liederen live te horen, dan bent u ook op ditzelfde
tijdstip van harte welkom in de kerk om mee te luisteren. Annie en Greetje.
Startdag- Save the date Noteer het alvast in jouw/uw agenda. D.V. zaterdag 25 september vindt de
Startdag plaats. Het jaarthema van de HGJB is “Geloven is doen”. De Bijbel geeft rust, maar spoort
ook aan tot doen! Of zoals ook wel wordt gezegd: Bijbellezen moet leiden tot bijbelleven! Dat dat
niet vanzelfsprekend zo is, blijkt op verschillende plaatsen in de Bijbel zelf. In Mattheüs 7:24-29 heeft
de Heere Jezus het over ‘ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet’ én over ‘ieder die deze
woorden van Mij hoort en ze niet doet’. Beide horen Zijn Woord, maar de ene brengt ze in de praktijk
en de andere niet.
Een prachtig thema om concreet mee aan de slag te gaan en waar iedereen zijn/haar talenten voor
kan inzetten. Als Startdagcommissie zijn we druk bezig om weer een mooi programma op te zetten
voor jong en oud. We hopen dat we in het weekend van 25 en 26 september een mooie start van het
winterseizoen kunnen maken. U/jij bent er toch ook bij? Gerrit van Genderen en Dorothé Roubos
Verantwoording Correctie op bericht vorige kerkbode: Ds. Hoogesteger ontving een gift van € 10 en
€ 20 tijdens bezoeken voor de kerk. Tijdens bezoeken in de gemeente zijn door ouderling van Burgel
de volgende giften ontvangen: € 40 voor kerkbeheer en € 40 bestemd voor de onkosten van de
Vakantiebijbel week.
Verantwoording Diaconie: In juni was er slechts één ‘gewone’ diaconiecollecte, de opbrengst
hiervan was € 84,45. In de zendingsbussen werd in de maanden mei en juni € 205,25 bij elkaar
gebracht. Dank voor uw en jouw gaven.

Kopij Voetius Voor de editie van 29 juli 2021 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen 27
juli 2021 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl. Let op: Deze kopij zal voor
3 weken zijn i.v.m. de zomervakantie!!
Gelezen/gehoord God gebruikt allerlei soorten mensen om Zijn boodschap over te brengen.
Logische denkers; emotionele aanbidders, dynamische leiders; trouwe volgers; visionaire leiders die
leidinggeven; studiebollen die overpeinzen; vrijgevige mensen die rekeningen betalen. Handelende
werkwoorden; solide zelfstandige naamwoorden en raadselachtige vraagtekens.
Tenslotte
Langzamerhand breekt de zomerperiode aan. Voor kinderen en jongeren zijn het op school de laatste
loodjes. Sterkte daarbij! Anderen zijn al met vakantie. Geniet van de rust en de schoonheid van Gods
schepping! Zelf hopen we als gezin vanaf 18 juli ook een rust periode van een aantal weken te
hebben. Voor pastorale vragen kunt u of jij dan bij de wijkouderlingen terecht.
Hartelijke groet uit de pastorie.
Ds. J.A. Hoogesteger

