Rondom het Woord
Komende zondag morgen vrije stof. ’s Avonds catechismus zondag 19 vraag en antwoord
52. Zondag 5 juli is zondag 20 aan de beurt. Over de Heilige Geest. Wellicht dat we ook nog
aan zondag 21 toekomen. Voor de vakantie. Na de vakantie volgt het afscheid. Op 23
augustus willen we dat in principe in de morgendienst houden.
Jarigen
Langs deze weg feliciteren we de volgende gemeenteleden met hun verjaardag.
30-06 mevrouw P. van Eldik –Roest, Marijkestraat 2, 6671 ZX (1935)
02-07 mevrouw H.W. Speijers – Jansen, Bethelstraat 56, 6671 CJ (1931)
03-07 mevrouw D.C. Veldhuizen – Bos, De Veldse Hofstede 104, 6671 HH (1934)
04-07 mevrouw W. Hovestad – van Dijk, de Loohof 5, 6671 AS (1937)
08-07 de heer G.H.A. van de Kolk, Julianaplein 4 A, 6671 CA (1937)
11-07 mevrouw N.E.J. van Gestel – Franken, Bellefleur 40, 6671 DT (1939)
12-07 mevrouw G. van Meerten – Vink, Marijkestraat 15, 6671 ZW (1932).
Een fijne en gezellige dag gewenst. De Heere zegene u in uw nieuwe levensjaar.
Gedoopt
Afgelopen zondag (21 juni) zijn gedoopt.
Liz Budding (geboren 12-04-2015) en Dirk Hendri Gerrit Nijland (geboren 12-05-2015).
De tekst voor de prediking was Spreuken 23: 26a.
We wensen de ouders van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.
Huwelijk
‘Een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken’. Met deze woorden van Prediker geven
Walter Hamelink en Marian Neels kennis van hun voorgenomen huwelijk op 16 juli 2015.
Walter en Marian zijn God dankbaar dat Hij hen heeft samengebracht. En voor Gods
aangezicht verlangen ze ook hun jawoord te geven. In het geloof en met de belijdenis dat ze
zonder de Heere niet door dit leven kunnen en willen. Hij is de Derde in hun relatie.
Nadat ze op het gemeentehuis elkaar liefde en trouw hebben beloofd gaan ze naar de
Hervormde kerk in ’s Gravenpolder om daar een zegen over hun huwelijk. Deze dienst
begint om 15.00 uur. Walter en Marian van harte willen we jullie feliciteren met jullie
voorgenomen huwelijk. Samen met ouders en familie wensen we jullie een mooie dag toe.
De Heere nodigen op je huwelijksdag is één. Vervolgens om dagelijks de omgang met Hem
te zoeken is twee. Daarvoor krijgen jullie het Woord van God mee. Om dagelijks Zijn stem te
horen. Maar ook om elkaar te oefenen om te leven naar het Woord. Dat vraagt om dagelijks
gebed. Heere maak in Uw Woord onze gang en treden vast. Kom ons daarbij te hulp met
Uwen Geest. De Heere doe Zijn aangezicht over jullie lichten en Hij zij jullie op jullie verdere
levensweg goed en nabij. Walter en Marian gaan wonen aan de Gerard Terborchstraat 3,
7462 BE Rijssen.
Welkom
Langs deze weg heten wij de familie J. Verburgt – van Schaik, IJsbout 19, van harte welkom
in het midden van de gemeente. We hebben u al vele keren in de kerk mogen ontmoeten.

Maar ook vanaf deze plaats wensen we u een goede ingang in de gemeente toe. Vooral dat
de Heere u een goede en gezegende tijd op uw nieuwe woonadres zal geven. Met uitzicht
en verwachting op het Vaderhuis met zijn vele woningen.
Startweekend 12 en 13 september
Ondanks dat het nieuwe seizoen ver weg lijkt, willen we ook nu weer ruim van te voren
aandacht vragen voor de start van het winterwerk van D.V. het nieuwe seizoen 2016. De
start van het winterwerk zal na de zomervakantie plaats vinden in het weekend van 12 en
13 september. We hopen u op de zaterdag te mogen ontmoeten rondom het Woord van
God door met elkaar te zingen, een meditatie en gebed. In principe zijn de volgende
“activiteiten’ georganiseerd:
- activiteit zondagschoolkinderen;
- zeskamp voor jeugd / jongeren / ouders;
- activiteit ouderen;
- alsmede de traditionele BBQ.
Met de erediensten op zondag en een preekbespreking na de avonddienst willen we de
basis leggen voor het winterwerk. We willen u / jou nu al van harte uitnodigen, reserveert u
/ jij de datums ook?
De startdagcommissie
Collecte ‘Op weg met de ander’
De vereniging 'Op weg met de ander' is de Hervormde vereniging op Gereformeerde
Grondslag van en voor mensen met een handicap. Het doel en de missie van de vereniging
'Op weg met de ander' is de christelijke gemeente bewust te maken van de plaats, die
mensen met een handicap innemen in de gemeente en in de maatschappij. Tevens het
nastreven van optimale integratie en participatie van gemeenteleden met een handicap. En
tenslotte het bieden van hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders en
verzorgers bij werk, inkomen, wonen en welzijn.
De collecte bij de uitgang van D.V. zondag 5 juli is bestemd voor de vereniging 'Op weg met
de ander'. Van harte aanbevolen. Kijk voor meer informatie op www.opwegmetdeander.nl
Collectemunten
Vanaf heden kunnen de munten niet meer op zaterdag worden afgehaald.
Graag de munten 1 a 2 dagen van te voren reserveren via de mail:
lolkjevandekieft@hetnet.nl
Tijdens de zomerperiode kunnen de collectemunten niet gehaald worden in de periode van
25 juli tot en met 1 september.
Voor nadere informatie verwijzen we u naar de website van onze gemeente.
Met vriendelijke groet,
Fam. B.G. van de Kieft
Verantwoording collecten kerkbeheer en diaconie
3 mei Instandhouding Erediensten
3 mei Bond tegen het Vloeken

€
€

272,94
258,65

10 mei Plaatselijk Kerkenwerk
10 mei Onderhoud Hoeksteen
14 mei Instandhouding Predikantsplaats
14 mei Stichting de Hoop
17 mei Orgelfonds
17 mei Plaatselijk Kerkenwerk

€
€
€
€
€
€

253,20
259,64
137,65
168,35
266,41
300,72

Verkoopdag
We zien in dankbaarheid terug op een geslaagde verkoopdag. Het was goed om zowel in de
voorbereiding als op de verkoopdag zelf zo als gemeente met elkaar op te trekken. We
willen u hartelijk bedanken voor uw komst en meeleven. Ook alle medewerkers willen we
hartelijk bedanken voor hun bijdrage. De verkoop heeft een mooi resultaat opgeleverd van
ruim €2300,-. De opbrengst gaat namens de christelijk Noodhulpcluster naar: noodhulp
aardbeving Nepal.
De Verkoopdagcommissie
Activiteitenrooster
De voorbereidingen voor het winterseizoen gaan de komende weken langzamerhand weer
beginnen. Ook dit jaar willen we informatie over bijeenkomsten verzamelen in een
activiteitenrooster voor het gehele winterseizoen.
Daarom vragen we de data en de tijden van de verenigingen en de clubs evenals andere
belangrijke bijeenkomsten uiterlijk per 31 juli a.s. door te geven via het mailadres:
info@hervormdzetten-andelst.nl
Uw aller medewerking wordt gevraagd!
Agenda
De komende weken zijn er de volgende activiteiten in “De Hoeksteen”:
 zondag 12 juli is er na de morgendienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het
genot van een kop koffie en
 maandag 20 juli is er om 14.00 uur Ouderenmiddag.
Gezegende bijeenkomsten!
De kerkenraad
Woensdag 1 juli komen de broeders van de kerkenraad in vergadering bijeen.
Bidden we om de krachtige werking van de Heilige Geest in hun midden!
Scriba Duijzer.
Oppasrooster
28 juni Antoinette Pater, Esther Kuipers, Imke van Rinsum
5 juli Willy van Voorthuizen, Dorieke de Kat, Sanne Hendriks
12 juli Petra van Beem, Hester van Deelen, Esther van Bezooijen
19 juli Hinke Blok, Lotte van Deelen, Soraya v.d. Bos

Afscheid
Van diverse kanten komt de vraag, wanneer is het afscheid. Zondag 23 augustus willen we
in de morgendienst afscheid nemen van de gemeente, om dan op zondag 13 september
bevestigd te worden in Bleskensgraaf. In de week voorafgaand aan zondag 23 augustus zal
er een afscheidsavond worden gehouden. Nadere informatie volgt in de volgende kerkbode.
Groet

