Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden feliciteren we met hun komende verjaardag:
10-09(-1934) de heer D.J. Franken, Veldstraat 9, 6671 BV Zetten,
11-09(-1931) mevrouw C.W. Cornelissen-van Alfen, De Loohof 9, 6671 AS Zetten,
14-09(-1931) de heer G. van Rinsum, Gieser Wildeman 31, 6671 HC Zetten,
17-09(-1935) de heer W. Derksen, Stationsstraat 27, 6671 AW Zetten,
17-09(-1941) mevrouw J.W.R. Ehrencron-van Tilburg, Stationsstraat 34, 6671 AW Zetten,
19-09(-1930) mevrouw E.W. Scheerboom-van Drunen, Irenestraat 2, 6671 AG Zetten,
21-09(-1938) mevrouw J. van Voorthuijsen-van Gestel, Ds. Bieshaarstraat 4, 6671 AJ Zetten,
23-09(-1938) mevrouw J. Noorlander-Smits, De Veldse Hofstede 13, 6671 HD Zetten.
We wensen alle jarigen in de gemeente een fijne verjaardag en een gezegend nieuw
levensjaar toe!
Welkom
Enkele dagen geleden ontvingen we bericht van de familie Zoutewelle (Waaldijk 3, Andelst)
over de overkomst naar de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst. Deze familie bestaat
uit vader Arjan, moeder Marian en de kinderen Michiel (18), Elly-Anne (15) en Floris (12);
inmiddels waren ze al vier zondagen in de kerk te Zetten.
Ze komen uit Ridderkerk, waar ze behoorden tot de gemeente Ichthuskerk, RidderkerkDrievliet; vier kinderen zijn al “uit huis” en zijn in het Ridderkerkse achtergebleven.
Een goede tijd gewenst aan de Waaldijk, hopelijk mogen jullie er snel wensen. Bovenal een
gezegende tijd in de kerkelijke gemeente en in het bijzonder onder de diensten van het
Woord. We hopen jullie vaak bij de kerkelijke activiteiten te zien!
Verhuizing
De heer W.H. van Schaik (Hoofdstraat 55 te Andelst) is afgelopen week verhuisd naar
zorgcentrum “de Hoge Hof” te Herveld. U zult begrijpen, dat dit geen “simpele” verhuizing
is, als u weet dat de heer van Schaik 103 jaar is. De gedachten zullen zich vermenigvuldigen
na zo lange tijd aan de Hoofdstraat gewoond te hebben. En al verandert de woonomgeving
niet al te veel, het is voor u toch een heel grote verandering. Hopelijk mag u toch wennen in
“de Hoge Hof” en troost vinden in het Woord van onze Heere.
Beroepingswerk
Vorige week woensdag vergaderde de kerkenraad over het beroepingswerk en komende
woensdag hopen de broeders een voornemen tot beroep vast te stellen. We vragen om uw
gebed voor deze vergadering en voor het beroepingswerk in het bijzonder, de Heere wil op
het gebed nog wonderen doen!
Bediening Heilige Doop
Zondag 4 september 2016 heeft dominee J. Geene uit Katwijk aan Zee de Heilige Doop
bediend aan Eva Geertruida van Rinsum (Stationsstraat 23). De oud-predikant van de
gemeente had als Schriftlezing Galaten 4 : 1 - 7, met als tekst voor de prediking: “Opdat wij
de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden” (Galaten 4 : 5b).
De ouders wensen we Gods zegen op de doop, de ondersteuning van onze goede God en de
krachtige werking van Zijn Geest bij de opvoeding van Eva.

Voorbereiding op het Heilig Avondmaal
Zo de Heere het geeft, wordt op zondag 25 september in het midden van de gemeente het
Heilig Avondmaal bediend. In verband hiermee is er in de morgendienst van 18 september
voorbereiding op het Heilig Avondmaal en tevens wordt op woensdag 21 september om
19.45 uur Avondmaalskring gehouden in “de Hoeksteen”; aansluitend is er gelegenheid tot
censura morum.
Zoals u weet, is de Avondmaalskring niet alleen bedoeld voor gemeenteleden, die al eerder
aangingen, maar ook voor hen, die dat nog niet deden, maar hiertoe wel gerechtigd zijn.
Allen van harte welkom en een gezegende bijeenkomst gewenst!
Start winterwerk
Graag brengen we u nogmaals in herinnering, dat morgen de startdag gehouden wordt; in
de avonddienst van zondag is dan de officiële opening van het winterwerk met aansluitend
voor de gehele gemeente een preekbespreking in “de Hoeksteen”, die geleid wordt door
proponent E. Boogert uit Driebruggen. U allen bent beide dagen van harte welkom!
Catechese
De kerkenraad heeft Jonathan Blok uit Randwijk bereid gevonden in het komend seizoen de
catechese te leiden. We zijn hem en bovenal de Heere hiervoor zeer dankbaar!
De catechese blijft gehouden worden op de donderdagavond (vanaf 22 september) en wel
op de volgende tijden:
18.30 uur voor 12- en 13-jarigen,
19.15 uur voor 14- en 15-jarigen,
20.15 uur voor 16- en 17-jarigen en
21.00 uur voor 18-jarigen en ouder.
Graag jullie “oude” catecheseboekje meebrengen naar de eerste les.
We bidden om gezegende avonden!
Belijdeniscatechese
Corline Speijers heeft zich aangemeld voor belijdeniscatechese; de kerkenraad vindt het
jammer, dat zich slechts één gemeentelid heeft opgegeven, maar is hiervoor niettemin zeer
dankbaar. Dominee van Leeuwen hoopt de belijdeniscatechese opnieuw te leiden, we
danken de Heere voor zijn inzet en we bidden hem en Corline goede studieavonden toe.
Gods zegen gewenst!
Bijbelkring
Op dinsdag 13 september om 20.00 uur hopen we opnieuw samen te komen als Bijbelkring,
voor de eerste keer in het nieuwe seizoen. Samen de Bijbel bestuderen en met elkaar in
gesprek te zijn. Een bezigheid, die de Heere wil gebruiken tot opbouw van Zijn gemeente en
verdieping van het geloof.
We hebben de laatste keer afgesloten met de Petrus brief, hoofdstuk 9: “Uitverkoren” en
we willen nu verder gaan met hoofdstuk 10: “Echte pelgrims”, n.a.v. 1 Petrus 2 : 11 en 12.
Lees thuis ter voorbereiding dit gedeelte door en probeer de vragen te maken.

Dankbaar zijn we, dat dominee P. Molenaar bereid is ook dit seizoen de Bijbelkring te
leiden, we wensen hem daarbij van harte Gods zegen! Graag ontmoeten we de trouwe
Bijbelkring bezoekers, maar we hopen ook nieuwe gezichten te zien. Stimuleer elkaar om
ook de doordeweekse bijeenkomsten te bezoeken, zeker in de vacaturetijd. We hopen op
een goede opkomst. Ook in het nieuwe seizoen in “de Hoeksteen” -in biddend opzien tot de
Heere- gezegende ontmoetingen gewenst!
Jonge-Lidmatenkring
In de maanden oktober tot en met december en februari tot en met april is er op de eerste
vrijdag van de maand om 20.00 uur Jonge-Lidmatenkring (voor het eerst dus op 7 oktober).
De kring wordt door Jonathan Blok geleid.
Ouderenmiddag
Het nieuwe seizoen van de Ouderenmiddag begint weer, onze eerste bijeenkomst is op
maandag 19 september, aanvang 14.00 uur in “de Hoeksteen” te Zetten. We hopen deze
middag met een gezellige bijeenkomst te beginnen om weer bij te praten met elkaar.
Gezien de ouderenmiddag wat terug loopt in aantal leden zouden wij het op prijs stellen
om nieuwe leden te mogen begroeten. We beginnen deze middag altijd met een korte
meditatie en na de pauze is er een spreker of zijn er dia’s en wij hopen in oktober ons
jaarlijks middagje uit te hebben.
Dan hebben we ook nog onze kerst- en paasbijeenkomst, dus een afwisselend programma.
Wij zouden het fijn vinden om u te mogen zien in het komend seizoen.
Allen van harte welkom!
Het bestuur.
Vrouwenvereniging Saron
Ook het komend seizoen komt iedere tweede dinsdag van de maand de vrouwenvereniging
“Saron” bijeen. Uit verschillende gemeenten komen we als vrouwen bij elkaar om Gods
Woord te lezen, te onderzoeken, met elkaar te zingen en te bidden. Kunnen we ook dit jaar
weer rekenen op jouw komst? Of ben je nog nooit geweest? Kom gerust eens vrijblijvend
kijken. De eerste morgen van dit seizoen is op dinsdag 13 september in “de Hoeksteen” te
Zetten, van 9.15 tot 11.15 uur; koffie en thee staan vanaf 8.45 uur klaar. Ook is er oppas.
Op deze eerste morgen willen we een begin maken met een serie bijbelstudies uit het
bijbelboek Esther. In het juni-nummer van De Hervormde Vrouw (DHV) vind je bijbelstudie
1, over Esther 1. Er staat boven: Feest verstoord! “En het gebeurde….” zo begint het
bijbelboek Esther. In de bijbel is dit een uitdrukking met grote betekenis. Er gebeurt niet
zomaar wat, maar God bepaalt, wat er zal plaatsvinden. God schrijft geschiedenis.
Niet alleen in de dagen van keizer Augustus, maar in de dagen van Ahasveros net zo goed
en ook nu regeert onze God nog steeds dwars door alles heen!
Het zou goed zijn als je deze bijbelstudie met bijbehorende vragen thuis doorleest en
voorbereidt. In het mei-nummer van DHV staat een inleiding op de bijbelstudies, in deze
inleiding staat meer achtergrondinformatie. Als je DHV (nog) niet hebt, vraag om een kopie
bij één van de bestuursleden. Graag hopen we iedereen op dinsdagochtend 13 september
weer te moeten. Hartelijke groeten van
Het Saron bestuur.

Koffie drinken na de morgendienst
Zondag 18 september is er na de morgendienst weer gelegenheid elkaar in “de Hoeksteen”
te ontmoeten onder het genot van een kop koffie (of thee of een glas fris). We hopen op
een goede opkomst, waarbij ook het Woord van God ter sprake komt.
Ook op zondag 13 november staat er koffie drinken na de morgendienst op het rooster.
Verantwoording collecten en giften
Diaconie
Collectebussen familie Rietveld
Kerktelefoon 2e kwartaal
Stichting Hulp Oost-Europa / Otalom
Stichting de Herberg
Stichting Gave
Woord en Daad
Woord en Daad / Church Kids
Stichting China

€
€
€
€
€
€
€
€

240,82
308,88
490,35
283,63
305,05
271,86
292,80
193,85

Koster
Naar aanleiding van de oproep in het kerkblad heeft Michael Hendriks zich gemeld voor de
kostervacature, ontstaan doordat Gert jan Derksen met het kosterschap gaat stoppen. Het
college van kerkrentmeesters is hem hiervoor erkentelijk en dankt de Heere voor de snelle
vervulling van de komende open plaats. Michael hoopt in de maand september een aantal
keren met één van de kosters mee te lopen om de details te leren kennen. Vanaf oktober
vervult hij dan de openstaande beurten uit het rooster.
Nogmaals een woord van dank aan Gert jan Derksen voor zijn trouwe inzet.
Michael wensen we Gods zegen als aankomend koster.
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
zaterdag 10 september begint de startdag om 13.00 uur,
zondag 11 september is de officiële opening van het winterwerk in de avonddienst met
aansluitend een preekbespreking voor de gehele gemeente,
dinsdag 13 september komt de vrouwenvereniging “Saron” om 09.15 uur bijeen,
eveneens dinsdag 13 september begint de Bijbelkring om 20.00 uur,
donderdag 15 september is de aanvangstijd van de bijeenkomst van de vrouwenvereniging
“Bidt en Werkt” 14.15 uur;
zondag 18 september is er na de morgendienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het
genot van een kop koffie,
maandag 19 september begint de Ouderenmiddag om 14.00 uur,
in verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 25 september wordt op
woensdag 21 september om 19.45 uur Avondmaalskring gehouden; aansluitend is er van
20.45 - 21.15 uur gelegenheid tot censura morum,
donderdag 22 september komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de liefde” om
14.00 uur bijeen in “de Poort” te Andelst en ook op

donderdag 22 september beginnen de catcheses weer (u kunt er hierboven meer over
lezen).
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
Namens de kerkenraad wens ik u gezegende bijeenkomsten!
Oppasrooster
11 sep Frederike Veldman, Ashley van Bezooijen, Jannemijn de Kat
18 sep Bernice Visser, Anne van Rinsum, Marjolein de Kat
25 sep Willy van Voorthuijsen, Annelies Boer, Carmen van den Bos
Groet
Mooi om te zien, dat alle activiteiten langzamerhand weer beginnen. De Heere geve ons
een gezegend winterseizoen, bovenal door het lezen in en het verklaren van Zijn Woord en
door de krachtige werking van Zijn Geest!
Een hartelijke groet namens de kerkenraad van
scriba Duijzer.

