Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden feliciteren we hartelijk met hun komende verjaardag:
20-12-(1912): de heer W.H. van Schaik
Hoofdstraat 55
6673 BC Andelst,
01-01(-1932): mevrouw H.G. Cornelissen-Willemsen
De Veldse Hofstede 94
6671 HH Zetten,
07-01(-1925): mevrouw A. Romein-van Tintelen
Gouden Appel 122
6681 WP Bemmel,
08-01(-1935): mevrouw M.M. Petri-Leroij
Calsstraat 12
6671 AM Zetten.
Alle jarigen wensen we een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe;
in het bijzonder denken we daarbij aan de heer van Schaik, die op 20 december de
gedenkwaardige leeftijd van 103 jaar mag bereiken!!
Voor hem en alle andere jarigen mag het met David in Psalm 103 klinken:
“Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam,
Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden”.
Bediening Heilige Doop
Op zondag 13 december heeft Ds. L. de Wit van Putten het Sacrament van de Heilige Doop
bediend aan Sjaan Adriana (Sandra) van Beem, dochter van Hans en Petra van Beem-Mouw.
De familie van Beem woont aan de Beneluxstraat 6, 6673 AK Andelst.
Hans en Petra, van harte Gods zegen gewenst op de doop van Sandra; we wensen jullie toe,
dat Sandra samen met William mag opgroeien in de vreze des Heeren. Gods zegen
toegebeden bij de opvoeding van jullie kinderen!
Beroepingswerk
Op woensdag 9 december heeft de kerkenraad in zijn vergadering kennis genomen van de
door gemeente en kerkenraad ingediende namen van predikanten en proponenten.
Na uitvoerige gesprekken is er een zogenaamde groslijst opgesteld; hierop staan de
voorgangers vermeld, waaruit we op de vergadering van 6 januari met hulp van de Heere
een te beroepen broeder hopen te kiezen.
We vragen u met ons te bidden om de zegen van onze goede God op het beroepingswerk!
Gelezen
“Wij geloven en leren, dat de Zoon van God, onze Heere Jezus Christus, door de Vader van
eeuwigheid werd voorbestemd en van tevoren aangewezen als Redder van de wereld.
En wij geloven, dat Hij van de Vader verwekt is, niet alleen toen Hij uit de maagd Maria
vlees en bloed aannam en niet alleen voor de grondlegging der wereld, maar voor alle
eeuwigheid en dat op een onbeschrijfelijke en wonderlijke wijze.
In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God (Joh. 1:1),
Daarom is de Zoon naar zijn godheid aan de Vader gelijk en één van wezen met Hem:
waarachtig God (Filip. 2:11), En dat niet maar in naam of door adoptie en evenmin bij wijze
van onderscheiding, maar in wezen en van nature (Filip. 2:6)…

Wij geloven en leren ook, dat de eeuwige Zoon van God een mens geworden is uit het
geslacht van Abraham en David en dat niet door toedoen van een man, maar Hij is op de
reinste wijze ontvangen door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria.
Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad van Abraham aan
(Hebr. 2:16), En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is
uit God niet (1 Joh. 4:3).”
Kerstfeestviering Zondagsschool en Clubs
We willen iedereen van harte uitnodigen voor het kerstfeest van de zondagsschool en clubs.
Dit kerstfeest zal, zo de HEERE wil en wij leven, gevierd worden op 26 december, Tweede
Kerstdag, om 9:30 uur. Het thema is: ‘De dromen van Jozef’.
Samen met u en de jongeren van onze gemeente hopen we stil te staan bij de vraag
waarom Hij kwam naar een wereld, waarin voor Hem geen plaats was en waar niemand
naar Hem vroeg. Jozef geloofde in de Heere en moest leren om in alles het van Hem alleen
te verwachten. In vertrouwen ging Jozef zijn weg, samen met Maria, in de verwachting dat
de Heiland geboren zou worden uit een maagd (zijn vrouw), wat een ondoorgrondelijk
wonder. Laten we in datzelfde vertrouwen ons leven leggen in Zijn handen en verlangend
uitzien naar de komst van Hem ook in ons hart, we zien uit naar uw en jullie komst!
Na afloop is er een collecte voor de werkvakantie naar Hongarije van onze jongeren, waar
wij onze gaven mogen geven, zodat zij zich kunnen inzetten voor de naaste ver weg met het
Woord en de daad.
Voor de kerktelefoonluisteraars, die bekend zijn bij de kerkenraad, zal er een kerstliturgie
worden bezorgd. Mocht u niet op deze lijst staan en toch via de website de kerstfeestviering
willen beluisteren dan kunt u er één aanvragen bij mevr. W. van Voorthuijsen (tel. 453654).
Catechese
Op de gebruikelijke tijden beginnen de catechisaties in “De Hoeksteen” in het nieuwe jaar
op donderdag 14 januari (dus niet op 7 januari, zoals in het activiteitenrooster vermeld).
Kerkbalans 2016
In het komend jaar loopt de actie Kerkbalans van 17 tot en met 30 januari: op zondag
17 januari hopen we Kerkbalans 2016 in de voorbede op te dragen, waarna op maandag
18 januari om 20.00 uur de startavond voor de vrijwilligers is. In het verdere van de week
kunt u één van hen aan de deur verwachten. In het volgende kerkblad informeren we u
verder over het verloop van de actie en tevens hopen we u dan de eindstand van
Kerkbalans 2015 te melden.
Zoals u weet is Kerkbalans -menselijkerwijs gesproken- cruciaal voor het voortbestaan van
de Hervormde gemeente hier ter plaatse. Uw ondersteuning en gebed zijn waardevol en
gewenst. Bovenal is het echter de Heere, die Zijn gemeente in stand houdt; bidden we dan
ook om Zijn zegen over dit alles!
Het college van kerkrentmeesters.

Oliebollen
Misschien heeft u er nog niet aan gedacht, maar de jaarwisseling komt eraan en daarbij dus
ook de oliebollen! U heeft weer de mogelijkheid deze te bestellen bij de Hervormde
gemeenten in Andelst.
De oliebollen zullen deze keer besteld worden bij een bakker. De prijs voor 10 stuks
bedraagt € 6,00 en voor 30 stuks € 15,-.
We hopen op een goede verkoop, de opbrengst komt namelijk ten goede aan het
onderhoud van het kerkgebouw.
Als u bestelt, kunt u een formulier inleveren of even bellen naar één van onderstaande
personen. Mailen mag uiteraard ook.
De bestelling kan uiterlijk gedaan worden tot 28 december.
De oliebollen zullen dan op woensdag 30 december tussen 10:00 en 11:00 klaarstaan in “de
Poort”. Wilt u ze liever bezorgd hebben dan kan dat ook; dit graag vooraf aangeven:
ac.hhkAndelst@gmail.com
Familie Bakker
De Kleefse Kamp 82
Valburg
0488-453934

Familie van der Velde
Planetenlaan 12
Herveld
0488-428662

Familie Willemsen
W. Alexanderstraat 5
Andelst
0488-452831

Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
van vrijdag 18 tot en met maandag 21 december hoopt de jeugdvereniging op kamp te zijn,
op zondag 20 december oefenen de kinderen van de zondagsschool en de jeugdclubs (en
hun leidinggevenden) om 14.15 uur in de kerk voor het kerstfeest,
vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag, beginnen de kerkdiensten op de gebruikelijke tijden:
10.00 en 18.30 uur,
zaterdag 26 december, Tweede Kerstdag, is er om 09.30 uur de kerstviering van de
zondagsschool en de jeugdclubs;
donderdag 31 december, Oudejaarsdag, gedenken we om 19.30 uur in de kerkdienst de
overledenen van het afgelopen jaar,
vrijdag 1 januari 2016, Nieuwjaarsdag, begint de kerkdienst om 10.00 uur, aansluitend is er
gelegenheid elkaar Gods zegen op het nieuwe jaar te wensen, onder het genot van een kop
koffie en een oliebol;
donderdag 7 januari komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur bijeen,
terwijl er eveneens
op donderdag 7 januari om 20.00 uur Gesprekskring gehouden wordt.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “De Hoeksteen” plaats.
De kerkenraad wenst u gezegende diensten en bijeenkomsten toe!

Oppasrooster
20 dec Jeanette Noordam, Hester van Deelen, Sophie Derksen
25 dec Iris van Dodewaard, Annelies Boer, Jolijn Aalberts
26 dec Marjolein van Deelen, Ashley van Bezooijen, Soraya van de Bos
27 dec Hinke Blok, Anne van Rinsum, Esther van Bezooijen
1 jan Miranda de Jong, Reijer Hendriks, Sophie Derksen
3 jan IJke Maria Hendriks, Lotte van Deelen, Imke van Rinsum
10 jan Anne Co de Kat, Anne Marleen de Kat, Huib Hendriks
Groet
We mogen uitzien naar de viering van het kerstfeest; we kijken uit naar de Koning, die
komt. Kort daarna is er dan -zo God het geeft- de jaarwisseling, het moment, dat we de
balans opmaken van het oude jaar en vooruitzien naar het nieuwe jaar. Veel is er het
afgelopen jaar gebeurd in het gemeenteleven en in ons persoonlijk leven. Maar ondanks de
vacature van predikant mocht de bediening van het Woord doorgaan. Wat een goedheid en
wat een zegen van de Heere!
Het evangelie van Gods omzien naar deze wereld klinkt met Kerst opnieuw. Wanneer we
ons werkelijk verloren zondaren weten, klinkt de boodschap , dat heden de Zaligmaker
geboren is, als muziek in de oren.
De kerkenraad wenst u gezegende Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig
2016, onder de zegenende handen van de Heere!
Scriba Duijzer.

