Jarigen
Langs deze weg feliciteren we de volgende gemeenteleden met hun verjaardag:
27-09(-1935): mevrouw A.H. Homan-Donkervoort
Teresaplein 4
6671 GD
27-09(-1939): de heer G. Elings
Irenestraat 4
6671 AG
30-09(-1926): de heer T.J. Sipman
Dr. A.R. Holstraat 24
6671 XX
Alle jarigen een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar gewenst!
Tijdelijk vertrek
Afgelopen maandag is Jonathan Rienstra voor drie maanden naar Ethiopië
vertrokken. Hij zal daar ontwikkelingswerk gaan doen. Zijn vriendin, Anne-Louise Dekker is
diezelfde dag voor vier maanden naar Engeland vertrokken om daar te gaan studeren. Een
gezegende en leerzame tijd toegewenst!
Ambtsdragersverkiezingen
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 16 september dubbeltallen opgesteld
voor de komende vacatures van ouderling Veldman en ouderling kerkrentmeester van
Voorthuijsen. In alfabetische volgorde zien de dubbeltallen er als volgt uit:
Vacature Veldman:
K.W. Brouwer, Heemraadlaan 59
H.C. van Voorthuijsen, Het Wiep 7
Vacature van Voorthuijsen:
L.J. de Jong, Het Wiep 11
A. Nijkamp, De Veldse Hofstede 36
Stemgerechtigde leden van de gemeente worden opgeroepen voor de
verkiezingsvergadering van woensdag 30 september: u dient uiterlijk om 20.00 uur
aanwezig te zijn in “De Hoeksteen” om uw stem(men) uit te brengen. Zoals bekend sluiten
de deuren om klokslag acht uur! Bidden we om een gezegende bijeenkomst.
Beroepingswerk
Na het afscheid van Ds. Muller staat het beroepingswerk vanzelfsprekend (hoog) op de
agenda van de kerkenraad. Alvorens het “beroepen” ter hand te kunnen nemen, dient aan
een aantal voorwaarden voldaan te worden, die de Protestantse Kerk in Nederland stelt.
De kerkenraad dient profielschetsen te maken van de gemeente en de te beroepen
predikant en de gemeente dient “solvabel” te zijn, zodat een predikant onderhouden kan
worden (en liefst met een volledig dienstverband).
In zijn vergadering van 7 september heeft de kerkenraad de beide profielschetsen
vastgesteld en deze zijn aansluitend naar de PKN gezonden. De kerkrentmeesters zijn bezig
met het opstellen van de financiële stukken, die ingestuurd moeten worden, zoals een
begroting voor de jaren 2016-2021; zij hopen dit voor het eind van deze maand af te
ronden, zodat de kerkenraad de solvabiliteitsverklaring kan aanvragen.
Officieel kan het beroepingswerk pas beginnen, als hiervoor de toestemming van de
landelijke kerk ontvangen is (in het bijzonder door middel van de bovengenoemde
verklaring). Dit neemt niet weg, dat de kerkenraad zich tijdens zijn volgende vergadering
verder op het beroepingswerk zal voorbereiden.
Bidden we de Heere om Zijn zegen hierover!

Gesprekskring
D.V. donderdag 1 oktober zal er voor de eerste keer weer gesprekskring zijn. Dit seizoen
hopen we een begin te maken met het boekje ‘Vrucht dragen voor Hem’, van ds.
Vreugdenhil. In dit boek legt hij uit aan de hand van de brief aan de Galaten wat het
betekent om in Christus te zijn en vrucht te dragen. U bent van harte welkom op 1 oktober
om 20.00 uur in de Hoeksteen. Ook als u niet eerder de gesprekskring bezocht hebt, bent u
bij deze van harte uitgenodigd.
Basiscursus Christelijk geloof
Aan het begin van dit nieuwe seizoen gaan we weer verder met de basiscursus over het
Christelijk geloof. We pakken de draad op waar we gebleven waren en gaan verder met
module 2.
We willen tijdens 8 avonden nadenken over het leven van de Heere Jezus en verschillende
thema’s die uit het NT naar voren komen.
Zondag 4 oktober zult u de flyer over de cursus in de kerkbanken kunnen vinden. We willen
u vragen om deze flyer uit te delen aan iemand in uw omgeving. Als u zelf interesse hebt,
bent u natuurlijk ook van harte welkom.
We starten D.V. woensdagavond 14 oktober om 18:30 uur met de eerste avond. Deze
avond zal beginnen met een gezamenlijke warme maaltijd, waarna we een begin
maken met de eerste les. De avond zal rond 20.30 uur afgelopen zijn.
Hierna zal de cursus wekelijks op de woensdagavond plaatsvinden om 19:00 uur.
Wilt u onze cursisten en ons team blijvend in uw gebeden bij God brengen?
Met vriendelijke groet, Rianne, Lolkje, Paul en Jan
Doopzitting
In verband met de bediening van de Heilige Doop op zondag 11 oktober is er op dinsdag
6 oktober om 20.00 uur doopzitting in “De Hoeksteen”. Beide doopouders worden daarbij
verwacht (met hun trouwboekje en Bijbel).

Kledinginzamelingsactie
Op D.V. zaterdag 3 oktober doen we mee aan een interkerkelijke kledinginzamelingsactie
voor de vluchtelingen. Deze wordt gehouden bij de Gereformeerde kerk ‘De Rank’,
Hoofdstraat 3 in Zetten. De kleding kan gebracht worden tussen 10.00 en 14.30 uur.
College van diakenen
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
 woensdag 30 september begint de verkiezingsvergadering stipt om 20.00 uur,
 donderdag 1 oktober komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde”
om 14.00 uur bijeen in “De Poort” te Andelst;

 woensdag 7 oktober wordt de gemeente opgeroepen voor het gesprek met de
visitatoren om 19.15 uur en
 donderdag 8 oktober komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur
bijeen.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten plaats in “De Hoeksteen”.
De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten!
Visitatie
De gemeente wordt herinnerd aan de visitatie op woensdag 7 oktober 2015; tussen 19.15
en 20.00 uur hebt u in “De Hoeksteen” de gelegenheid met de visitatoren Dr. A. Prosman en
ouderling M. Morsink te spreken. Vanaf 20.00 uur is er het gesprek met de kerkenraad.
Oppasrooster
27 sep Petra van Beem, Reijer Hendriks, Sophie Derksen
4 okt Geurette Nijland, Anne Marleen de Kat, Huib Hendriks
11 okt Iris van Dodewaard, Dorieke de Kat, Sanne Hendriks
Groet
In verband met onze vakantie is een deel van het kerkblad van de hand van andere
broeders. Namens de kerkenraad een hartelijke groet en Gods zegen!
Scriba Duijzer.

