Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden feliciteren we met hun komende verjaardag:
24-11-(1929): mevrouw H. Coenen - van Dijken
Ploegstraat 12
6671 AH Zetten,
24-11(-1935): de heer J.W. Cornelissen
Brittanjesingel 23 6671 AX Zetten,
24-11(-1938): mevrouw M. Hendriksen - Elings
Schweitzerpark 3 6671 BR Zetten,
24-11(-1939): mevrouw A.A. Willemsen - Cornelissen Molenstraat 10 6671 LB Zetten,
26-11(-1940): mevrouw G. Verwoert - de Jong
De Loohof 32
6671 AT Zetten,
29-11(-1934): de heer D.J. Viergever
De Loohof 27
6671 AS Zetten,
01-12(-1931): mevrouw M. Cornelissen - Verwoert
De Loohof 16
6671 AT Zetten,
01-12(-1937): mevrouw A. Lijbers - Elings
Hoofdstraat 110 6671 CC Zetten,
01-12(-1940): de heer W. Paalman
Spechtstraat 35 4043 LR Zetten,
03-12(-1925): de heer P.W. Dieleman
Steenbeekstraat 3 6671 AK Zetten,
04-12(-1928): mevrouw D.M. Valkenier - Muis
Dorpsstraat 13
6672 LC Hemmen.
Een gemeentelid, dat negentig jaar hoopt te worden: waar blijft de tijd, zeggen we dan.
Maar laten we beamen, wat de Psalmdichter zegt: “mijn tijden zijn in Uw hand”.
We wensen alle jarigen in de gemeente een fijne verjaardag en een gezegend nieuw
levensjaar toe!
Beroepingswerk
Vorige week woensdag kwam de kerkenraad in vergadering bijeen om na te denken over
het beroepingswerk. Nadat de consulent Ds. van Leeuwen de vergadering geopend had met
schriftlezing, meditatie en met het gebed om de krachtige werking van de Heilige Geest in
het midden van de broeders, werd er uitvoerig met elkaar van gedachten gewisseld over
het profiel van de te beroepen predikant of proponent. De keuze voor een dominee of een
proponent kwam eveneens aan de orde en er werd besloten beide mogelijkheden open te
laten en de man te zoeken, die de gemeente het best kan dienen.
Volgens de kerkorde dienen de gemeenteleden -alvorens tot het uitbrengen van een
beroep overgegaan wordt- de gelegenheid te hebben namen in te dienen van de predikant
of proponent van hun keuze. Dit moet schriftelijk gebeuren en uw schrijven dient -voorzien
van uw naam, adres en handtekening- uiterlijk vrijdag 27 november 2015, 18.00 uur, in het
bezit te zijn van scriba J.W. Duijzer, Stationsstraat 54, 6671 AW Zetten.
De kerkenraad vraagt u alleen namen in te dienen van predikanten en proponenten, die per
1 januari 2016 beroepbaar zijn en uw keuze te motiveren. De ingeleverde namen worden bij
de namen gevoegd, die door de kerkenraadsleden ingediend gaan worden, waarna getracht
zal worden -onder biddend opzien naar de Heere- een keuze te maken.
De kerkenraad spreekt in zijn vergadering van woensdag 9 december verder over het
beroepingswerk naar aanleiding van de ingediende namen.
Avondmaalskring / censura morum
In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 6 december wordt er op
woensdag 2 december om 19.45 uur Avondmaalskring gehouden in “De Hoeksteen”. Zoals
u vermoedelijk weet, is dit een voorbereiding voor de dienst, waarin het sacrament van het
Heilig Avondmaal wordt bediend. Deze kring is dus niet alleen voor de “avondmaalgangers”
bedoeld, maar voor een ieder, die ernstig met de geloofszaken bezig is. Allen van harte
uitgenodigd!

Aansluitend is er van 20.45 - 21.15 uur gelegenheid tot censura morum; gemeenteleden, die
met problemen met hun naasten worstelen, waardoor een gang naar de tafel verhinderd
wordt, kunnen deze met de kerkenraad bespreken om tot een oplossing te komen.
Gezamenlijke maaltijd alleenstaanden
Op woensdag 25 november wordt er weer de inmiddels traditionele maaltijd georganiseerd
voor alleenstaanden. De maaltijd wordt gehouden in “de Hoeksteen”. De aanvang is om
17.30 uur. U kunt zich vast opgeven bij één van de volgende personen: mw. Sabine
Kalisvaart, tel: 452278 of met dhr. Kees Blokland tel: 06-18125022. Neem gerust uw
alleenstaande buurvrouw of buurman mee. Van harte welkom! Ook wanneer u opgehaald
wilt worden (en weer thuisgebracht) kunt u dit doorgeven bij één van de genoemde
personen.
Kokers gezocht
De maaltijd voor alleenstaanden wordt iedere keer weer enorm gewaardeerd. Als ook u
graag een steentje wilt bijdragen aan deze maaltijd door een keer te koken neem dan
contact op met mw. Sabine Kalisvaart, tel: 452278. Dan hoeven we niet iedere keer een
beroep te doen op dezelfde personen. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld!
Ouderenmiddag
Op maandag 23 november is er een bijeenkomst van de ouderenmiddag in “de Hoeksteen”
te Zetten. Deze middag begint om 14.00 uur met een meditatie. Na de pauze zal er een
presentatie zijn over het Corrie ten Boomhuis. Deze middag zullen ook de ouderen van de
gemeente Randwijk bij ons te gast zijn. Wij hopen u allen weer op deze middag
te ontmoeten en we hopen dan op een gezegende en fijne middag met elkaar.
Het bestuur.
Creatieve morgen vrouwenverening Saron
Op dinsdag 24 november houden we een creatieve morgen in “De Hoeksteen” te Zetten.
Vanaf 8.45 uur van harte welkom! Er is keuze uit verschillende creatieve werkstukken:
Papieren bloemen op een decoratieve tak.
Dennenappels met “herfst-toef” aan een lint.
Liturgisch bloemstuk bij dankdag en de Thessalonicenzen brief.
Je eigen pot, vaas, fles veranderen in “beton-look”.
Kortom: voor elk wat wils!
De opbrengst willen we verdelen onder een aantal goede doelen, zoals de actie “Help
Vluchtelingen Nu”, “Oltalom”, waar de jeugd van Zetten weer hoopt heen te gaan, e.d.
Graag tot de 24e!
Het bestuur.
Collecte Noodhulp vluchtelingen
Op zondag 29 november is de diaconale collecte bestemd voor noodhulp aan de vluchtelingen. We doen dit via het noodhulpfonds. Zij bieden hulp op verschillende manieren:
 In de eigen regio van de vluchteling. Partnerkerken van de GZB in Syrië en Libanon
vangen vluchtelingen op die in hun eigen land op de vlucht zijn of in een
vluchtelingenkamp verblijven en bieden hen voeding, medicijnen en onderwijs.

 Onderweg in Europa. Partnerkerken van de betrokken organisaties in Griekenland en
Oost-Europa bieden passerende vluchtelingen tijdelijk onderdak of helpen hen met ‘bad
en brood’.
 In Nederland. Vluchtelingen die in Nederland aankomen worden ondergebracht in
opvangcentra van de overheid. Via GZB-partner Stichting Gave staan kerkelijke
gemeenten voor deze vluchtelingen klaar.
Het Noodhulpfonds bestaat uit Project 10 27 (het diaconale programma van de GZB), Verre
Naasten, Deputaten diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Stichting Hulp
Oost-Europa. Het noodhulpfonds helpt kerkelijke gemeenten die opvang en hulp bieden
aan vluchtelingen.
Juist nu kunnen we als kerken in Europa en het Midden-Oosten het verschil maken door om
te zien naar mensen, die soms niemand meer hebben. Met uw hulp kunnen we hen
warmte, liefde en concrete hulp bieden. Doet u mee?
Natuurlijk vragen we ook uw gebed voor de vluchtelingen en de gemeenten die in de
genoemde regio’s klaar staan om hulp te bieden.
Verantwoording collecten en giften van kerkbeheer en diaconie
Verjaardagsfonds juni
Verjaardagsfonds juli
Verjaardagsfonds augustus
Collectebussen 3e kwartaal
Kerktelefoon 3e kwartaal

€
€
€
€
€

228,25
167,26
171,20
176,02
270,90

27 sep Instandhouding Erediensten
27 sep St. HOE Oltalom
4 okt Onderhoud Kerkgebouw
4 okt Shaare Zedek
11 okt Plaatselijk Kerkenwerk
11 okt Siriz
18 okt Instandhouding Erediensten
18 okt Onderhoud Hoeksteen
25 okt Plaatselijk Kerkenwerk
25 okt In de Rechte Straat
1 nov Orgelfonds
1 nov Najaarscollecte GZB
4 nov Dankstondcollecte (waarvan via bankrekening € 885,-)
4 nov Plaatselijk Diaconaal werk

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

245,10
422,35
257,16
275,59
306,12
299,62
263,31
259,40
262,09
262,35
269,70
278,95
3.276,15
235,35

Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
op maandag 23 november begint de Ouderenmiddag om 14.00 uur,
dinsdag 24 november houdt de vrouwenvereniging “Saron” om 09.15 uur haar creatieve
ochtend,

woensdag 25 november staat er voor de alleenstaanden van de gemeente om 17.30 uur
een maaltijd gereed,
donderdag 26 november komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om
14.00 uur bijeen in “De Poort” te Andelst;
in verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 6 december wordt er op
woensdag 2 december om 19.45 uur Avondmaalskring gehouden en is er aansluitend van
20.45 - 21.15 uur gelegenheid tot censura morum,
donderdag 3 december komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur bijeen,
terwijl eveneens donderdag 3 december om 20.00 uur de Gesprekskring begint.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten plaats in “De Hoeksteen”.
De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten toe!
Oppasrooster
22 nov Antoinette Pater, Reijer Hendriks, Huub Hendriks,
29 nov Willy van Voorthuijsen, Anne Marleen de Kat, Sanne Hendriks
6 dec Geurette Nijland, Dorieke de Kat, Imke van Rinsum
Groet
In een kort telefoontje sprak ik vorige week met Ds. Muller; hem en zijn vrouw gaat het
goed, hoewel ze beiden natuurlijk moeten wennen in de nieuwe pastorie en de nieuwe
gemeente. Ds. Muller hoopt hier op 6 december in de morgendienst het sacrament van het
Heilig Avondmaal te bedienen.
Onder biddend opzien naar de Heere vragen we Hem de naam van de herder en leraar voor
de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst aan ons bekend te maken. Bidt u met ons mee?
Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Gods zegen toegebeden!
Scriba Duijzer.

