Meeleven
Mevrouw Zaaijer-van Tuil, haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie zijn diep
getroffen door de warme belangstelling na het plotseling overlijden van man, (schoon)vader
en opa Kees Zaaijer; zij danken hartelijk voor de grote steun en troost, die er was en nog is
bij dit grote verlies.
De Heere vertrooste hen vanuit Zijn Woord en door de werking van Zijn Geest.
Meeleven
Onze gedachten gaan uit naar Herald en Nicolet Vervoorn en hun drie kinderen, die tot het
eind van dit jaar in Sri Lanka verblijven. De Heere beware en zegene hen.
Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:
24-09(-1931) mevrouw J.T. Timmer, Margrietstraat 51, 6671 ZR Zetten,
25-09(-1924) mevrouw T.G. Huibers-Derksen, Hyacintenstraat 23a-5, 6666 BR Heteren,
27-09(-1935) mevrouw A.H. Homan-Donkervoort, Teresaplein 4, 6671 GD Zetten en
27-09(-1939) de heer G. Elings, Irenestraat 4, 6671 AG Zetten.
We feliciteren alle jarigen in de gemeente, we wensen hen een fijne verjaardag en een
gezegend nieuw levensjaar toe!
Verhuizingen
Mevrouw M.E. Aalberts-Bötzel is afgelopen week verhuisd van Hammarskjöldpark 15 naar
Hoofdstraat 32 C. Dat zal wennen zijn voor u, hopelijk gaat dit spoedig lukken en heeft u
goede jaren aan de Hoofdstraat. Gods zegen toegebeden!
Ook Annelien Hamelink (Stationsstraat 48) is inmiddels verhuisd naar Aagtekerke; we
wensen haar in het Zeeuwse een goede tijd, onder de zegenende handen van onze God!
Beroepingswerk
De kerkenraad heeft op woensdag 31 augustus en donderdag 15 september gesproken over
het beroepingswerk. In biddend opzien tot de Heere is in de laatste vergadering opnieuw
het voornemen tot beroep vastgesteld. Afgelopen zondag heeft een hoorcommissie namens
de kerkenraad de verkozen voorganger beluisterd en woensdag is besloten of het tot een
beroep gaat komen. In dat geval hoort de gemeente daar komende zondag meer over via
een kanselafkondiging. Moge de Heere het alles zegenen tot eer van Zijn grote naam! Ons
aller gebed voor het beroepingswerk blijft gevraagd.
Bediening van het Heilig Avondmaal
Op zondag 25 september is de tafel weer toebereid en wordt, zo de Heere het geeft, in het
midden van de gemeente het Heilig Avondmaal bediend. Het is de bede van de kerkenraad,
dat vele gemeenteleden mogen betuigen, dat ze hun leven buiten zichzelf in Jezus Christus
zoeken en dat ze daarbij de heerlijke gedachtenis van Zijn bittere dood oefenen, zoals in het
formulier zo treffend verwoord wordt!
Gemeente, zoals u misschien gemerkt hebt, blijft een tweetal kerkenraadsleden in de bank
zitten totdat alle gemeenteleden aan tafel gegaan zijn en sluiten deze broeders als het ware
de bediening af (vanzelfsprekend heeft de gastpredikant altijd nog de gelegenheid een

laatste oproep te doen). De mogelijkheid bestaat ook, dat bij de derde tafel één of twee
ambtsdragers op de voorste bank onder de galerij aan de viering deelnemen.
Een en ander is bedoeld om een ordelijke viering te hebben en niet om een vierde tafel te
vermijden; de kerkenraad zou dit juist een zegen vinden, maar een vierde tafel met slechts
enkele avondmaalgangers is niet optimaal voor diegenen, die met moeite of voor het eerst
aangaan.
Belijdeniscatechese
Inmiddels heeft ook Marit Derksen zich -naast Corline Speijers- aangemeld voor de
belijdeniscatechese, hetgeen de kerkenraad tot dankbaarheid stemt. We bidden om
gezegende avonden voor hen en voor dominee van Leeuwen, die de catechese hoopt te
leiden.
Gesprekskring
Op donderdag 6 oktober zal er voor de eerste keer weer gesprekskring zijn. We gaan verder
met het boekje “Vrucht dragen voor Hem” van Ds. Vreugdenhil. Hierin legt hij uit aan de
hand van de brief aan de Galaten, wat het betekent om in Christus te zijn en vrucht te
dragen. Dit keer is hoofdstuk 6: “Goedertierenheid en goedheid” aan de beurt van
behandeling. U bent van harte welkom op 6 oktober om 20.00 uur in “de Hoeksteen”. Ook
als u niet eerder de gesprekskring bezocht hebt, bent u bij dezen van harte uitgenodigd.
Jonge-Lidmatenkring
Op vrijdag 7 oktober begint om 20.00 uur in “De Hoeksteen” de eerste bijeenkomst in het
winterseizoen van de Jonge-lidmatenkring. Ook in de maanden november, december en
februari tot en met april zijn er op de eerste vrijdag van de maand kringavonden. Jonathan
Blok hoopt de kring te leiden. Ook nieuwe jonge lidmaten zijn van harte welkom!
De Toevlucht
Met de start van het winterwerk is tevens het jeugdwerk weer opgestart. Diverse clubs en
een jeugdvereniging, ingedeeld naar leeftijd, zijn binnen onze gemeente actief, namelijk:
club 8-10, club 10-12, club 12-15 en de jeugdvereniging (JV +16). Kinderen van de gemeente
en daarbuiten komen elke week / tweewekelijks bij elkaar voor Bijbelstudie, ontmoeting en
gezelligheid. Oor, oog en hart voor elkaar zijn daarbij onmisbare aspecten voor de omgang
met elkaar. Elk kind / elke jongere is van harte uitgenodigd voor het deelnemen aan de
club- en verenigingsavonden. De data en tijden hiervan staan vermeld in de agenda, zoals
die bij de vorige kerkbode gevoegd was. Mocht u / jij vragen hebben, dan kunt u / kun jij
contact opnemen met één van de volgende personen:
Club 8-10 Betsy Aalberts
tel. 0488-451578
Club 10-12 Simon Blok
tel. 0488-795111
Club 12-15 Miranda de Jong tel. 0488-422882
JV
Kees Blokland
tel. 0488-453618
Mannenvereniging “Deo Gratia”
Op dinsdag 27 september 2016 om 20.00 uur houdt de mannenvereniging “Deo Gratia”
haar eerste vergadering van het nieuwe seizoen. U bent die avond van harte welkom in het

verenigingsgebouw “De Hoeksteen”. Wij willen dit seizoen beginnen met de Bijbelstudies
over Nahum van Ds. E. de Mots vanuit de “Hervormde Vaan” (nummer 4 van april en
nummers 5/6 van mei/juni 2016). De uitnodiging geldt ook voor niet-leden!
Vriendelijke groeten namens het bestuur, J. Bitter.
Basiscursus Christelijk Geloof
Wilt u meer weten over het Christelijk geloof en de boodschap van de Bijbel? Dan hebben
we U op het oog! Ontmoeten, leren, praten, luisteren en bidden. Deze vrijblijvende cursus
geeft een heldere uitleg over het Christelijk geloof. In oktober 2016 starten we weer met de
Basiscursus Christelijk Geloof. De cursus vindt plaats in verenigingsgebouw “de Hoeksteen”
aan de Damstraat 15 te Zetten, is wekelijks en duurt 8 - 10 weken.
De start is op maandagavond 3 oktober om 18.30 uur en het duurt tot circa 20.30 uur.
Deze eerste avond beginnen we met een gezamenlijke warme maaltijd, waarna we gaan
starten met de eerste les. Vervolgavonden zullen op de woensdag plaats vinden.
U bent van harte welkom!
Voor opgave, vrijblijvende informatie of vragen:
Rianne Hendriks: 0488-451326, rianne.hendriks@hotmail.com
Lolkje van de Kieft: 0488-453761, lolkjevandekieft@hetnet.nl
Paul Rienstra: 0488-452418, pcrienstra@telfort.nl
Jan Sterk: 0488-452484, jsterk@buntmanagement.nl
Verantwoording collecten en giften
Kerkbeheer
Instandhouding Erediensten
Orgelfonds
Onderhoud Kerk
Instandhouding Predikantsplaats
Onderhoud Hoeksteen
Plaatselijk Kerkenwerk
Instandhouding Erediensten
Orgelfonds
Giften via pastoraal medewerker Stobbelaar (3x10+20)
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209,00
190,07
231,06
245,97
219,77
306,90
270,52
273,43
50,00

Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
dinsdag 27 september komt de mannenvereniging “Deo gratia” om 20.00 uur bijeen,
donderdag 29 september begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt”
om 14.15 uur;
donderdag 6 oktober komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de liefde” om 14.00
uur bijeen in “de Poort” te Andelst,
eveneens op donderdag 6 oktober is er om 20.00 uur Gesprekskring,
terwijl er vrijdag 7 oktober om 20.00 uur Jonge-Lidmatenkring gehouden wordt.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
Namens de kerkenraad gezegende bijeenkomsten gewenst!

Achterwacht kerkblad
Peter Stam stelt al vele jaren het kerkblad samen uit de bijdragen van Randwijk, ValburgHomoet en Zetten-Andelst, terwijl hij daarvoor het door de drukker gevraagde format
gebruikt. We danken de Heere voor zijn inzet en trouw, want tweewekelijks is hij op de
maandagavond hiermee bezig.
Aangezien Peter ook ziek kan worden of misschien eens een maandagavond om andere
redenen verstek moet laten gaan, is een achterwacht nodig. Hiervoor zoeken we een
volwassen gemeentelid, dat -zo nodig- op de maandagavond beschikbaar is, die voldoende
feeling met de computer heeft en accuraat is.
Wie meldt zich hiervoor aan? Graag per mail (jan.duijzer@gmail.com) of telefonisch
(420059) doorgeven aan de scriba.
Misschien ten overvloede: het kan ook zijn, dat assistentie maar één keer in een aantal
jaren gevraagd wordt, maar bij ziekte van Peter Stam zou het ook meerdere keren
achtereen kunnen zijn.
Oppasrooster
25 sep Willy van Voorthuijsen, Annelies Boer, Carmen van den Bos
2 okt Mariëlle Boer, Lotte van Deelen, Sophie Derksen
9 okt Geurette Nijland, Anne Marleen de Kat, Imke van Rinsum
Groet
Hopelijk wordt zondag bekend op welke voorganger de kerkenraad een voornemen tot
beroep uitgebracht heeft. Bidden we de Heere om Zijn zegen op het beroepingswerk!
Een hartelijke groet namens de kerkenraad van
scriba Duijzer.

