Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:
11-10(-1934) de heer D. Hendriks, Margrietstraat 12, 6671 ZS Zetten,
18-10(-1935) mevrouw W.C. van Dijken, Marshallstraat 6, 6671 BH Zetten en
21-10(-1930) mevrouw D. van Rinsum-van Dam, Marijkestraat 3, 6671 ZW Zetten.
We feliciteren alle jarigen in de gemeente; een fijne verjaardag en een gezegend nieuw
levensjaar!
Beroepingswerk
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van donderdag 15 september een voornemen tot
beroep op dominee J.C. Breugem uit Sommelsdijk vastgesteld. Op zondag 25 september
heeft de verkozen predikant dit zelf mogen afkondigen, hetgeen niet zo vaak voorkomen
zal. Vorige week was er kerkordelijk de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen de door de
kerkenraad gevolgde procedure, waarvan geen gebruik gemaakt werd.
Als alles volgens plan verlopen is, heeft een delegatie van de kerkenraad afgelopen dinsdag
4 oktober de beroepsbrief aan dominee Breugem overhandigd; met hem is afgesproken,
dat hij op zondag 16 oktober om 16.30 uur op beroep komt preken en dat er op maandag
17 oktober een ontmoeting met kerkenraad en gemeente zal zijn. Dominee Breugem dient
uiterlijk op dinsdag 25 oktober te beslissen of hij naar de Hervormde Gemeente te ZettenAndelst zal overkomen. De kerkenraad wenst hem daarbij Licht en Wijsheid van Boven en
bidt met u om een voor de gemeente positieve beslissing.
Op beroep preken / zingen met de JV
Graag uw attentie voor de aanvang van de dienst, waarin dominee Breugem op beroep zal
preken: zondag 16 oktober om 16.30 uur! In verband hiermee is het zingen met de JV, dat
op het rooster voor deze zondag vermeld staat, verschoven naar zondag 23 oktober.
Belijdeniscatechese
Op dinsdag 27 september is voor Marit Derksen en Corline Speijers de belijdeniscatechese
begonnen, de volgende catacheselessen zijn op de maandagavond om 20.30 uur in het
verenigingsgebouw in Valburg; gedenkt u hen met dominee van Leeuwen in uw
persoonlijke voorbede?!
Bijbelkring
Op 11 oktober willen we als Bijbelkring weer samenkomen in de “Hoeksteen”. Terwijl we
begonnen zijn met “Echte pelgrims”, nu aan de hand van de “maatschappelijke
opdracht” uit hoofdstuk 11 naar aanleiding van 1 Petrus 2 : 17 het vervolg.
De christen dient toch de beste burger in deze maatschappij te zijn; ook hierin hebben we
een verantwoordelijk taak. Daarom dienen we onderwijs te ontvangen (en te leren
wandelen in de vreze van God, die het beginsel is van de wijsheid), ook op de Bijbelkring.
We hopen op een goede (betere!) opkomst. De avond begint om acht uur.
Jonge-Lidmatenkring
Niet vergeten: op vrijdag 7 oktober begint om 20.00 uur in “De Hoeksteen” de eerste
bijeenkomst in het winterseizoen van de Jonge-lidmatenkring. Van harte welkom op deze
kring, in het bijzonder ook “nieuwe” jonge lidmaten!

Ouderenmiddag
Ouderenmiddag in oktober is deze keer niet op maandag maar op dinsdag 18 oktober, dit in
verband met ons jaarlijkse uitstapje. U wordt om 1 uur bij “de Hoeksteen” verwacht, zodat
we eerst met elkaar kunnen beginnen. Daarna vertrekken we richting Beneden-Leeuwen,
waar we verwacht worden bij de breierij. We krijgen daar een rondleiding en uitleg over
alles wat met het breiproces te maken heeft. Aan het eind van de middag gaan we nog
gezellig ergens eten. Van harte uitgenodigd voor deze middag, de kosten zijn circa € 25,00.
Het bestuur.
Mannenvereniging Deo gratia
Dinsdag 18 oktober 2016 is er om 20.00 uur mannenvereniging in “de Hoeksteen”. De stof,
die we dan hopen te behandelen, komt uit het septembernummer (9) van het jaar 2016 van
De Hervormde Vaan. We willen Nahum 2 vers 1-13 behandelen over “Gods oordeel komt”
van Ds. E. de Mots. Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.
Vrouwenvereniging Saron
Deze morgen zullen we Esther 2 bespreken, boven de bijbelstudie staat: “Een vrouw voor
de koning!” In dit hoofdstuk komt aan de orde op welke wijze Esther tot koningin wordt
gekozen. De tweede Saron morgen is op dinsdag 11 oktober in “de Poort” te Andelst, van
9.15 tot 11.15 uur; koffie en thee staan vanaf 8.45 uur klaar. We zullen deze morgen verder
gaan met de bijbelstudies uit Esther. Dit keer komt de bijbelstudie ook uit het juni nummer
van De Hervormde Vrouw en wel bijbelstudie 2. We hopen iedereen weer te ontmoeten op
dinsdagochtend 11 oktober, van harte welkom!
Hartelijke groeten,
Het bestuur.
“Een handvol koren” 2017 nu te bestellen!
Ook dit jaar wordt het GZB-dagboekje “Een handvol koren” weer bij de reeds bestaande
lezers thuisbezorgd. Wilt u het voor het eerst bestellen, het aantal wijzigen of opzeggen,
dan graag zo spoedig mogelijk doorgeven op onderstaand adres.
“Een handvol koren” 2017 is, als voorheen, te bestellen bij J.G. Derksen, tel. 451971, e-mail
J.G_Derksen@online.nl
Zonder tegenbericht wordt het weer voor het eind van dit jaar bij u bezorgd.De prijs is
ongewijzigd € 10,90, daarvan gaat € 7,00 naar de zending.

Beste gemeenteleden,
Zoals sommigen van jullie wel weten, ben ik in Tilburg bezig met het oprichten van een popup restaurant, namelijk Happietaria Tilburg. Dit restaurant wordt volledig opgericht en
gerund door studenten en de opbrengst zal naar het goede doel gaan. Het goede doel waar
wij geld voor zullen ophalen is een project van MIVA. We gaan geld ophalen om voor Joseph

uit India een nieuwe schoolbus te kunnen financieren. Deze schoolbus gebruikt hij om
kinderen op te sporen die op de vuilnisbelt/straat leven. Deze kinderen (en andere arme
kinderen) vangt hij op in zijn centrum, waar 100 kinderen tussen de 6 en 14 jaar onderwijs
krijgen. Ik wil jullie allemaal van harte uitnodigen om te komen eten bij Happietaria Tilburg!
We zullen geopend zijn van 21 oktober t/m 4 november (alle avonden, behalve op de
zondagen) en u kunt reserveren via onze website: www.happietariatilburg.nl. Hier vindt u
ook meer informatie over Happietaria Tilburg. Dusss, schrijf het in uw agenda en kom lekker
eten voor het goede doel! Vindt u Tilburg te ver of hebt u echt geen tijd, dan kunt u ons
natuurlijk ook steunen door middel van financiële hulp. Dit kan door te doneren via
www.dreamordonate.nl/7623-happietaria-tilburg of door te storten op NL27 RABO 0393
6112 13 ten name van Stichting Happy Gift. Ik hoop jullie van harte welkom te kunnen
heten over een paar weken in Tilburg! Groetjes, Lonneke van de Kieft.
ps. We hebben natuurlijk ook een Facebookpagina, like deze om op de hoogte te blijven van
de nieuwste ontwikkelingen! (www.facebook.com/happietariatilburg)
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
dinsdag 11 oktober komt de vrouwenvereniging “Saron” om 09.15 uur bijeen in “De Poort”
te Andelst, eveneens op dinsdag 11 oktober begint de Bijbelkring om 20.00 uur,
woensdag 12 oktober wordt vanaf 19.00 uur de basiscursus Christelijk Geloof gehouden,
donderdag 13 oktober begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt”
om 14.15 uur;
dinsdag 18 oktober begint de Ouderenmiddag deze keer om 13.00 uur vanwege het
jaarlijkse uitstapje, ook op dinsdag 18 oktober komt de mannenvereniging “Deo gratia” om
20.00 uur bijeen en
donderdag 20 oktober begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Dient elkander
door de liefde” om 14.00 uur in “de Poort” te Andelst.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
De kerkenraad wenst u allen gezegende bijeenkomsten toe!
Oppasrooster
9 okt Geurette Nijland, Anne Marleen de Kat, Imke van Rinsum
16 okt Iris van Dodewaard, Reijer Hendriks, Huib Hendriks
23 okt Jeanette Noordam, Hester van Deelen, Sanne Hendriks
Groet
Gemeente, de komende weken gaan spannend worden, zeker als de ontmoeting met de
beroepen predikant en zijn echtgenote naderbij komt. We hopen weer op een heel goede
opkomst, indringende gesprekken en een ontspannen sfeer, waarin het dominee Breugem
duidelijk wordt, dat de gemeente van Zetten-Andelst hem zeer dringend nodig heeft.
Het is de bede van de kerkenraad, dat het alles mag geschieden onder de zegenende
handen van de Heere! Een hartelijke groet van
scriba Duijzer.

