Meeleven
We leven ook mee met de gemeenteleden, die zich voor langere of kortere tijd in het
buitenland bevinden. Gods zegen en bewaring toegebeden!
Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden feliciteren we met hun komende verjaardag:
05-12-(1931): de heer D.C. Hoek
De Veldse Hofstede 17 6671HD Zetten,
06-12(-1933): mevrouw K.H. van Leusden-van Dijken De Loohof 114
6671AV Zetten,
09-12(-1934): mevrouw C. van Meel-Aalbers
Sportweg 7
6673DH Andelst,
10-12(-1928): mevrouw A.A. van Dijk-van den Brink
De Hoge Hof k215 6674BR Herveld,
13-12(-1936): de heer C. Romeijn
Beatrixstraat 6
6671AC Zetten.
Alle jarigen wensen we een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe!
Geboren
Op vrijdag 20 november werd in het Rivierenland Ziekenhuis te Tiel Gerrit Arne Louis
(roepnaam Geran) Bitter geboren; hij is de zoon van diaken Bitter en zijn echtgenote en het
broertje van Juliëtte, Nina en Jonan; ze wonen aan de Sterappel 20. Na twee dagen in het
ziekenhuis mochten moeder en kind thuiskomen.
“Gods goedheid is hemelhoog, Zijn waarheid tot de wolkenboog”, zingt de Psalmdichter.
Jan en Gerjanne, wat een zegen om dit kindje uit Gods hand te ontvangen en dat het na een
probleempje met de glucose goed mag gaan met Geran. We bidden jullie Gods zegen toe bij
de opvoeding van jullie kinderen en we hopen, dat ze mogen opgroeien in de vreze des
Heeren.
Beroepingswerk / kerkenraadsvergadering
Zoals in het vorig kerkblad vermeld, spreekt de kerkenraad in de vergadering van woensdag
9 december verder over het beroepingswerk naar aanleiding van de door de gemeente en
de kerkenraad ingediende namen. We hopen dan te komen tot een lijst van namen, waaruit
in de volgende vergadering (vermoedelijk op woensdag 6 januari) de te beroepen predikant
(of proponent) gekozen kan worden.
We danken de Heere voor het meeleven van de gemeente, duidelijk door de vele
ingediende namen en de motivaties!
We vragen u de kerkenraad en het beroepingswerk op te dragen in uw gebed en met ons te
bidden om de krachtige werking van de Heilige Geest in het midden van de broeders, zodat
we de herder en leraar voor de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst, die de Heere voor
de gemeente bestemd heeft, langs de kortste weg mogen vinden.
Bediening Heilig Avondmaal
Op zondag 6 december hoopt Ds. J. Muller het Heilig Avondmaal in het midden van de
gemeente te bedienen. We vertrouwen op een goede opkomst en we vragen u ook -indien
enigszins mogelijk- in de dienst van dankzegging aanwezig te zijn. Laat u uw plaats beide
keren niet leeg? De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe!

Bediening Heilige Doop
In de morgendienst van zondag 13 december hoopt Ds. L. de Wit van Putten de Heilige
Doop te bedienen; in verband hiermee is er op donderdag 10 december om 20.00 uur
doopzitting in “De Hoeksteen”. Aan de doopouders wordt gevraagd hun trouwboekje (en
bijbeltje) mee te brengen.
Gelezen
“Soms zijn we geneigd te denken, dat we wel weten wat er in de Bijbel staat zonder ons er
goed in te verdiepen. Laten we als gemeente, maar ook persoonlijk, veel tijd besteden aan
het lezen en bestuderen van Gods Woord en het gebed niet vergeten. Natuurlijk heeft ieder
andere mogelijkheden en gaven, maar het minste wat we kunnen doen, is trouw zijn in
onze aanwezigheid en betrokkenheid bij de kerkdiensten en andere activiteiten in de
gemeente. We geloven vast, dat de opbouw van de gemeente daarmee gediend is en dat
onze God daardoor ook meer eer zal krijgen, omdat we opwassen in de kennis en genade
van Christus. Dankzij Hem. We hopen zo steeds meer gemeente tot Zijn eer te mogen zijn.”
Voorbereidingen Kerstfeestviering
Op 26 december, Tweede Kerstdag, zal het kerstfeest gevierd worden van de zondagsschool
en de jeugdclub. Thuis en op de zondagsschool wordt er al geoefend met het zingen van de
kerstliederen en het opzeggen van de teksten. Het kerstprogramma zal ook twee keer in de
kerk geoefend worden. Op de zondagen 13 en 20 december worden alle kinderen van de
zondagsschool om 14:15 uur in de kerk verwacht. Na afloop, om 15:15 uur, kunnen de
ouders hun kinderen bij de kerk weer ophalen.
De jongeren en leidinggevenden van de Toevlucht (uitgezonderd de 16+ club) worden
alleen op 20 december verwacht. We hopen op een goede en gezegende voorbereiding.
12 december, Sing-in avond!
Zoals u bij de algemene berichten kunt lezen, wordt er op zaterdag 12 december om 19.30
uur in de Hervormde kerk te Zetten een sing-in avond gehouden met als thema “Advent”.
De opbrengst van de te houden collecte is bestemd voor de werkvakantie in Hongarije.
Catechese
Op donderdag 10 december vervallen de catechisaties, donderdag 17 december zijn er op
de gebruikelijke tijden catechisaties in “De Hoeksteen”.
Bijbelkring
Op dinsdag 8 december hoopt de Bijbelkring weer bijeen te komen in “De Hoeksteen”,
aanvang 20.00 uur. Het gaat dan over: “Wees heilig”, volgens 1 Petrus : 1 – 16; omdat er
geschreven is: “Weest heilig, want Ik ben heilig.”
Fijn dat er op de laatste Bijbelkring een goede opkomst was, bidden we om een gezegende
avond!
Ouderenmiddag
De bijeenkomst van de ouderen in december is niet zoals gewoonlijk op maandag, maar op
dinsdag 15 december. Deze keer beginnen we om 11.00 uur in “de Hoeksteen” te Zetten.

Deze bijeenkomst staat in het teken van het komende kerstfeest. We willen beginnen met
een meditatie en daarna is er een warme maaltijd. Na de maaltijd hopen we dan verder te
gaan met de kerstliturgie en stil te staan bij de geboorte van de Heere Jezus. Wij nodigen u
allen weer van harte uit en hopen op een goede en gezegende kerstbijeenkomst.
Het bestuur.
Mannenvereniging “Deo gratia”
Op woensdag 16 december 2015 is er om 20.00 uur mannenvereniging in “de Hoeksteen”.
De stof, die we dan hopen te behandelen, komt uit het novembernummer (11) van het jaar
2015 van “de Hervormde Vaan”. We willen dan de Romeinen brief behandelen en wel
Romeinen 7 : 1 - 13 over de Vrijheid, van Ds. C.H. Bijl. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Met vriendelijke groeten, het bestuur.
Vrouwenvereniging Saron
Dinsdag 8 december hoopt de vrouwenvereniging “Saron” weer samen te komen, deze keer
in “de Poort” te Andelst. Inloop vanaf 8.45 uur, aanvang 9.15 uur. Op deze morgen willen
we Bijbelstudie 4 uit het septembernummer van de Hervormde Vrouw behandelen. Er staat
boven: “Wat wil God?” Een heilige levenswandel! God is Heilig en daarom vraagt Hij van
Zijn kinderen een heilig leven. Heilig wil zeggen: wat past bij een God die uniek, zuiver,
rechtvaardig en goed is. Hij drukt Zijn stempel op ons leven.
Ook zullen we deze morgen de kerstliturgie uit het oktobernummer van DHV doornemen.
We zullen samen zingen en declameren van advent en kerst. Samen in deze donkere tijd
(wanneer er zoveel gaande is in deze wereld) uitzien naar het Licht, dat zeker komen gaat.
Iedereen hartelijk welkom!
Het bestuur.
Appeltaartactie
De jeugdclub 8 - 10 jaar is op 10 en 11 november zeer actief geweest met het maken en
rondbrengen van appeltaarten. Totaal zijn er meer dan 40 taarten verkocht, een geweldige
prestatie. De verkoop leverde een mooi bedrag op van € 241,60. De opbrengst is bestemd
voor de werkvakantie naar Hongarije, volgend jaar zomer. Jongelui, hartelijk bedankt voor
jullie inzet!
De projectcommissie,
Marieke, Diana, Lonneke, Antoinette, Dick en Kees.
Schoonmaak kerkgebouw
Bij het team, dat om de veertien dagen de kerk schoonmaakt, kunnen we nog wat hulp
gebruiken. In principe maken we op donderdagmorgen schoon, maar in overleg kan het ook
op een andere dag of in de avonduren. Bij voldoende hulp bent u hooguit tweemaal per jaar
circa anderhalf uur bezig. We hopen, dat u zich hiervoor wilt aanmelden bij koster van
Binsbergen (tel. 451547) of bij de heer Fré van Voorthuijsen (tel. 491396), die mij tijdens
mijn ziekte zo geweldig geholpen heeft. Doet u dit zo spoedig mogelijk, dan kan het rooster
voor 2016 gemaakt worden. Uiteraard zijn mannen ook van harte welkom!! Ook samen het
kerkgebouw schoonmaken is een stukje gemeentezijn.
Koster van Binsbergen.

Oproep O.P.A.
Zoals u weet, halen wij elke laatste zaterdag van de maand papier op, waarbij de opbrengst
ten goede komt aan de kerk. Hiervoor zoeken we ook voor komend jaar weer nieuwe
vrijwilligers, die één of twee keer per jaar een zaterdagmorgen willen helpen bij het
ophalen. De hiervoor wettelijk verplichte leeftijd is 18 jaar!
Wanneer u / jij ons wilt meehelpen, graag opgeven via Koos Speijers (tel. 06-13 19 35 75).
Het bestuur van O.P.A.
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
op dinsdag 8 december komt de vrouwenvereniging “Saron” bijeen in “De Poort” te
Andelst, aanvang 09.15 uur,
eveneens op dinsdag 8 december wordt er om 20.00 uur Bijbelkring gehouden,
woensdag 9 december vindt er van 16.00 - 21.00 uur evangelisatie plaats op de kerstmarkt,
donderdag 10 december komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om
14.00 uur bijeen in “De Poort” te Andelst,
ook op donderdag 10 december is er om 20.00 uur doopzitting,
zaterdag 12 december begint de advents sing-in in de kerk van Zetten om 19.30 uur;
dinsdag 15 december begint de Ouderenmiddag om 11.00 uur,
woensdag 16 december komt de mannenvereniging “Deo gratia” om 20.00 uur bijeen,
donderdag 17 december begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt”
om 14.15 uur, terwijl er eveneens
donderdag 17 december op de gebruikelijke tijden catechisaties zijn en
van vrijdag 18 tot en met maandag 21 december hoopt de jeugdvereniging op kamp te
gaan.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten plaats in “De Hoeksteen”.
De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten toe!
Oppasrooster
06-12 mevr. Geurette Nijland, Dorieke de Kat, Imke van Rinsum
13-12 Bernice Visser, Esther Kuijpers, Anne-Ruth Lekkerkerker
20-12 mevr. Jeanette Noordam, Hester van Deelen, Sophie Derksen
Groet
De kerkenraad dankt een ieder, die namen indiende in de vacature van predikant; voorwaar
geen sinecure. Daarom is het gebed ook zo nodig!
We vragen uw voorbede voor de keuze, die de kerkenraad binnen afzienbare tijd te maken
heeft. Een hartelijke groet namens de broeders, Gods zegen toegebeden!
Scriba Duijzer.

