Jarigen
De volgende gemeenteleden (van 75 jaar en ouder) feliciteren we met hun komende
verjaardag:
24-10(-1932): mevrouw H.C. Lekkerkerker-Frentz Dr. A.R. Holstraat 42
6671 XZ Zetten,
26-10(-1940): mevrouw B. Hendriksen-van Schaik Marijkestraat 24
6671 ZX Zetten,
29-10(-1938): de heer A. Ferdinandus
Pater Kustersstraat 15 5809AW Leunen.
We wensen alle jarigen een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe!
Ambtsdragersverkiezingen
De kerkenraad heeft met grote vreugde en dankbaarheid vernomen, dat de broeders
H.C. van Voorthuijsen (Het Wiep 7) en A. Nijkamp (De Veldse Hofstede 36) hun verkiezing
tot ouderling respectievelijk ouderling-kerkrentmeester hebben aanvaard.
De Heere heeft het zo geleid, dat ze zich mogen gaan inzetten in de gemeente van
Christus. We bidden, dat het mag zijn tot zegen voor de gemeente hier ter plaatse en voor
henzelf, tot uitbreiding van Zijn koninkrijk en de eer van Zijn grote naam! We denken ook
aan hun vrouwen en gezinnen, aangezien een deel van de vrije tijd van hun echtgenoten en
vaders ook ingeleverd gaat worden.
Door de gemeente zijn geen bezwaren tegen leer en leven van de broeders
ingediend, zodat niets hun bevestiging in de weg staat. Deze zal -evenals de herbevestiging
van de broeders de Kat, Hendriks van Warbij en Vaandering- in de morgendienst van zondag
10 januari 2016 plaatsvinden; de dienst zal geleid worden door Ds. J. ter Maten (Kamerik).
Een grote zegen en reden tot dankbaarheid, dat de kerkenraad ook in het nieuwe jaar
voltallig mag zijn!
Beroepingswerk
De kerkenraad heeft na het insturen van de profielschetsen van de gemeente en van de te
beroepen predikant inmiddels van de PKN de advieslijst van beroepbare predikanten en
proponenten (kandidaten) ontvangen.
Van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken in de PKN (het RCBB) is
de vraag gekomen om een toelichting te geven bij de cijfers in de meerjarenbegroting. Dit is
inmiddels gebeurd, zodat het wachten is op een officiële reactie van het college.
Niettemin staat het beroepingswerk ook op de komende kerkenraadsvergadering op de
agenda. Bidt u met ons, dat het beroepingswerk op korte termijn officieel van start mag
gaan?
Winterwerk
Dankbaar heeft de kerkenraad kunnen constateren, dat het winterwerk ook in de
vacaturetijd zijn voortgang vindt, tot zegen voor een ieder, die er aan deelneemt.
In het bijzonder denken we daarbij aan de catecheses en de kringen, waar een vervanger
voor Ds. Muller gezocht moest worden voor de leiding.
Catechese
In tegenstelling tot hetgeen in het activiteitenrooster vermeld is, wordt er op donderdag 29
oktober wel catechisatie gehouden; vanwege Dankdag is er op donderdag 5 november geen
catechese, de catechisanten worden in de dankdagdiensten verwacht!

Belijdeniscatechese
Inmiddels is ook de belijdeniscatechisatie begonnen onder leiding van Ds. B. van Leeuwen;
de kerkenraad is dankbaar, dat de consulent hiervoor tijd kon vrijmaken. In afstemming met
de catechisanten is besloten, dat de belijdeniscatechese op de maandag om 20.30 uur zal
plaatsvinden in het verenigingsgebouw te Valburg.
Zegene de Heere de dominee en de catechisanten!
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
 donderdag 29 oktober komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde”
om 14.00 uur bijeen in “De Poort” te Andelst,
 zaterdag 31 oktober begint de Reformatieherdenking in de kerk te Randwijk om
19.30 uur;
 woensdag 4 november worden de dankdagdiensten in de kerk te Zetten gehouden
om 14.30 en 19.30 uur,
 donderdag 5 november komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur
bijeen en
 eveneens op donderdag 5 november is er om 20.00 uur Gesprekskring.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten plaats in “De Hoeksteen”.
De kerkenraad bidt u gezegende diensten en bijeenkomsten toe!
Kerkenraad
Op woensdag 28 oktober komen de broeders van de kerkenraad in vergadering bijeen;
gedenkt u hen en het werk in de gemeente in uw persoonlijke voorbede? De krachtige
werking van de Heilige Geest vervulle de broeders bij hun taken!
Oppasrooster
25 okt Jeanette Noordam, Annelies Boer, Anne-Ruth Lekkerkerker
1 nov Miranda de Jong, Anne van Rinsum, Jolijn Aalbers
4 nov, dankdag, IJke Maria Hendriks, Ashley van Bezooijen, Esther Bezooijen
8 nov Mariëlle Boer, Hester van Deelen, Soraya van de Bos
Groet
Naast de oproep voor uw gebed voor kerkenraad en beroepingswerk vragen we ook
om uw aanwezigheid in de diensten en bij de activiteiten in het winterwerk. In de komende
weken zijn er een aantal “bijzondere” diensten, zoals de Reformatieherdenking in Randwijk,
waarover u elders in dit blad meer kunt lezen.
Al geruime tijd is de kerkenraad teleurgesteld over de opkomst in de avonddiensten.
Laat u uw plaats niet leeg? In deze vacaturetijd in het bijzonder is uw betrokkenheid op de
gemeente belangrijk en tot uw eigen heil en zegen.
Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Gods zegen!
Scriba Duijzer

