Hannah
Het is alweer vijf maanden geleden, dat we het wel en wee van Hannah aan u vertelden via
de kerkbode . Nog steeds zijn er zorgen om haar gezondheid, maar we zijn als familie heel
dankbaar, dat ze steeds sterker wordt en dat ze een blij en vrolijk meisje is. Februari 2016
hopen we, dat de chemokuren tot het verleden behoren! Tot hier toe heeft de Heere
doorgeholpen, zorgvolle tijden hebben Gerjanneke en Arco doorgemaakt, maar mede door
uw gebed en de vele kaarten, die Hannah kreeg -en nog steeds blijven ze komen- wisten wij
ons als familie gesteund. Wat doet het goed de warmte en belangstelling te ondervinden
van de gemeente, zo ook van Randwijk en Andelst, hartelijk dank hiervoor !
Hannah zingt graag en kent al veel kinderversjes, één ervan is “Jezus is de Goede Herder”:
zo mogen wij ook weten, dat de Goede Herder altijd voor ons zorgt, ook al is het soms zo
donker om ons heen. Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot.
Een hartelijke groet, ook namens Hannah, haar ouders en kleine broertje Guido en van mij,
Aly van Bezooijen – Arissen
Meeleven
Uw gebed wordt gevraagd voor mevrouw Franken-Gerritsen (Dijkgraaf 4) en mevrouw
Gerritsen (Dijkgraaf 54), van wie een broer overleed. Mensen zijn slechte troosters, zeggen
we dan, maar we leven met u mee en bidden om de Troost van de Almachtige!
Ook denken we aan de familie Rienstra (Zettensepad 1 te Hemmen) vanwege het verblijf
van Jonathan en zijn vriendin Anne-Louise in Ethiopië resp. Engeland. De Heere beware hen
op hun wegen.
Jarigen
De onderstaande gemeenteleden worden gefeliciteerd met hun verjaardag:
11-10(-1934): de heer D. Hendriks
Margrietstraat 12
6671 ZS
18-10(-1935): mevrouw W.C. van Dijken
Marshallstraat 6
6671 BH
21-10(-1930): mevrouw D. van Rinsum-van Dam Marijkestraat 3
6671 ZW
We wensen u een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar!
Dank
We danken iedereen, die ons heeft verrast op onze vijftigjarige trouwdag.
De bloemen, mailtje en vele kaarten waren hartverwarmend!
Ook voor uw meeleven, op welke manier dan ook, tijdens mijn ziekte en ziekenhuisopname
hebben veel voor mij / ons betekend. Ebenhaezer. Wil u, o God, mijn dank betalen.
Teuni en Hans van Binsbergen-de Leeuw
Tijdelijk vertrek
Als militair is de heer F.J. Hommersom (IJsbout 1) uitgezonden naar Mali; het is de
bedoeling, dat hij daar tot 15 januari 2016 zal verblijven. We wensen hem Gods bewaring
en veel sterkte! We denken daarbij ook aan zijn vrouw en de kinderen.
Ambtsdragersverkiezingen
De gemeente heeft in de verkiezingsvergadering van 30 september onderstaande broeders
verkozen:

in de vacature ouderling Veldman: H.C. van Voorthuijsen, Het Wiep 7,
in de vacature ouderling-kerkrentmeester van Voorthuijsen: A. Nijkamp, De Veldse
Hofstede 36.
De verkozen broeders hebben tot woensdag 7 oktober -in biddend opzien tot de
Heere- de gelegenheid hun beslissing te nemen en deze aan de kerkenraad mede te delen.
Bidden we, dat Hij hun harten neigt tot zegen voor henzelf, maar tevens opdat de
kerkenraad per 1 januari 2016 voltallig zal zijn voor het verrichten van de verschillende
taken, in het bijzonder het beroepen van een herder en leraar voor de Hervormde
Gemeente te Zetten-Andelst. Gods zegen toegebeden voor de verkozen broeders, maar ook
voor hen, die niet gekozen werden.
Indien de gekozen broeders hun verkiezing aanvaarden, heeft de gemeente de
gelegenheid bezwaren tegen leer en leven in te dienen; dit moet schriftelijk gebeuren en
uw schrijven dient voorzien te zijn van uw motivatie, alsmede van uw naam, adres en
handtekening. Uiterlijke termijn van inlevering is vrijdag 16 oktober om 18.00 uur.
Een dergelijk bezwaar zal door de kerkenraad doorgestuurd worden naar de Commissie
voor Bezwaren en Geschillen in de PKN.
Beroepingswerk
De profielschetsen van de gemeente en de te beroepen predikant zijn inmiddels door de
kerkenraad naar de PKN gezonden; de kerkrentmeesters hebben de meerjarenbegroting
opgesteld en in hun vergadering van 29 september ook vastgesteld, aansluitend hebben ze
alle gevraagde financiële stukken opgestuurd naar het Regionaal College voor de
Behandeling van Beheerszaken (RCBB). Normaliter duurt het maximaal zes weken voordat
dit college met een reactie komt (in het gunstige geval: de solvabiliteitsverklaring stuurt).
Officieel kan het beroepingswerk pas beginnen, als genoemde verklaring ontvangen is.
Desalniettemin hoopt de kerkenraad in zijn vergadering van 28 oktober de voorbereidingen
van het beroepingswerk verder ter hand te nemen.
We vragen u met ons te bidden voor de zegen van onze goede God hierover!
Belijdeniscatechese
De kerkenraad is verblijd, dat de consulent, Ds. B. van Leeuwen, bereid gevonden is de
belijdeniscatechese te leiden. Gezien zijn drukke werkzaamheden lukt hem dit alleen op de
donderdagavond. Voorlopig is als aanvangstijd 19.00 uur afgesproken, maar dit tijdstip kan
in overleg met de catechisanten nog wijzigen. Zoals afgelopen zondag afgekondigd was op
donderdag 8 oktober de eerste bijeenkomst.
Zegene de Heere Ds. van Leeuwen en zijn “leerjongeren”!
Ouderenmiddag
Maandag 19 oktober is er weer ouderenmiddag, aanvang 14.00 uur.
We willen deze middag beginnen met opening en gebed. Daarna maken wij er een gezellig
middagje uit van, we hopen dan naar het kijk- en luistermuseum te gaan in Bennekom.
Wij worden daar rond half drie verwacht en we drinken daar gezellig koffie en thee.
Een vrijwilliger hoopt ons een rondleiding te geven en uitleg van de ontwikkeling op het
gebied van kijk- en luisterapparatuur.
Na een gezellige middag hopen we deze dag af te sluiten met een etentje.

Hopelijk gaat u allen deze middag mee, we hopen op een gezegende dag met elkaar.
Het bestuur.
Vrouwenvereniging Saron
Vanuit 1 Thessalonicenzen 2 komen er verschillende vragen over gemeente-zijn naar boven.
Hoe ontvangen wij het Woord? Hoe stellen wij ons op naar de leden van de gemeente en
als gemeenteleden naar hen, die buiten zijn? Is er sprake van bewogenheid, van liefde en
warmte? Zomaar een aantal vragen bij dit bijbelgedeelte, waar we met elkaar over in
gesprek willen gaan.
De tweede Saron morgen is op dinsdag 13 oktober in de Poort te Andelst, van 9:15 tot 11.15
uur; koffie en thee staan vanaf 8:45 uur klaar. We zullen deze morgen verder gaan met de
bijbelstudies uit Thessalonicenzen. Dit keer komt de bijbelstudie ook uit het juni nummer
van De Hervormde Vrouw en wel bijbelstudie 2. We hopen iedereen weer te ontmoeten op
dinsdagochtend 13 oktober, van harte welkom!
Hartelijke groeten, het bestuur.
Werkvakantie “Oltalom”
Het duurt nog even maar volgend jaar zomer hopen we weer met een aantal jongelui voor
een werkvakantie naar Hongarije af te reizen. Hiervoor is veel geld nodig. Inmiddels is er
een projectcommissie samengesteld, die diverse activiteiten gaat organiseren om geld in te
zamelen. Het voornemen is om dit seizoen dit project gemeentebreed te dragen. De diverse
clubs en verenigingen worden benaderd om een bijdrage te leveren. We hopen zo
samenbindend te kunnen optrekken om uiteindelijk een mooi bedrag in te zamelen voor
het werk van “Oltalom”.
Toe aan een nieuwe uitdaging?
Bent u toe aan een nieuwe uitdaging?
Dan is Woord en Daad wellicht iets voor u. Het Woord en Daad comité “Midden-Betuwe”
zoekt nog vrijwilligers voor Zetten en Andelst. Wat doet u zoal? U brengt het kwartaalblad
‘werelddelen’ rond. U organiseert activiteiten, zowel regionaal als landelijk, zoals de huisaan-huis collecte aan het einde van de zomer en de krentenbroodactie in het voorjaar.
De opbrengst is bestemd voor armoedebestrijding en onze naaste in nood. Spreekt dit u aan
of heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met dhr. Kees Blokland, tel 06-18125022 of cjblokland@hetnet.nl.
Verantwoording collecten kerkbeheer en diaconie
19 jul Instandhouding erediensten
19 jul St. China
26 jul Onderhoud Hoeksteen
26 jul Plaatselijk Kerkenwerk
2 aug Orgelfonds
2 aug GZB fam. Rietveld
9 aug Instandhouding Predikantsplaats
9 aug Evangelische Hogeschool
16 aug Plaatselijk Kerkenwerk
16 aug St. MAF
Giften via Br. Stobbelaar (4x10+2x50+5)
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Kerkbalans 2015
In de eerste negen maanden van dit jaar heeft de gemeente € 43.502,- bijeengebracht in
het kader van de actie Kerkbalans; in januari was voor deze periode € 43.487,- toegezegd!
De kerkenraad is dankbaar voor de bereidwilligheid van de gemeente om de
predikantsplaats in stand te houden; zeker met het komende beroepingswerk voor de boeg
is dat een steun in de rug. Zegene de Heere u en uw gaven!
Koster
Vanaf zondag 11 oktober hoopt koster van Binsbergen zijn taak weer te kunnen vervullen.
We zijn verwonderd over de goedheid van de Heere in de langdurige periode van ziekte;
Hem komt de dank toe voor de genezing, die Hij geschonken heeft.
Koster van Binsbergen en zijn vrouw (in het beheer van het verenigingsgebouw)
wensen we Gods zegen voor hun persoonlijke leven en in het werk, dat zij voor de
gemeente mogen doen.
Het college van kerkrentmeesters
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
 dinsdag 13 oktober komt de vrouwenvereniging “Saron” om 09.15 uur bijeen in “De
Poort” te Andelst,
 eveneens op dinsdag 13 oktober begint de Bijbelkring om 20.00 uur,
 woensdag 14 oktober is de eerste bijeenkomst van de basiscursus christelijk geloof
om 18.30 uur,
 donderdag 15 oktober komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde”
om 14.00 uur bijeen in “De Poort” te Andelst;
 zondag 18 oktober is er na de morgendienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder
het genot van een kop koffie,
 maandag 19 oktober begint de Ouderenmiddag om 14.00 uur,
 woensdag 21 oktober is er om 20.00 uur een bijeenkomst van de mannenvereniging
“Deo gratia” en
 donderdag 22 oktober komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur
bijeen.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten plaats in “De Hoeksteen”.
Namens de kerkenraad wensen we u gezegende bijeenkomsten!
Oppasrooster
11 okt Iris van Dodewaard, Dorieke de Kat, Sanne Hendriks
18 okt Marjolein van Deelen, Esther Kuijpers, Imke van Rinsum
25 okt Jeanette Noordam, Annelies Boer, Anne-Ruth Lekkerkerker
Groet
Nogmaals benadrukken we de noodzaak van uw voorbede voor de kerkenraad en het
beroepingswerk. Ontvang een hartelijke groet van de kerkenraad, Gods zegen!
Scriba Duijzer.

