Meeleven
Op dinsdag 4 oktober nam de Heere uit het midden van de familie weg de vader van
mevrouw Speijers (Burg. Lewe van Aduardstraat 8), hij werd zaterdag 8 oktober begraven te
Bennekom. We condoleren de familie Speijers van harte en we bidden om sterkte en Gods
nabijheid bij het dragen van het verlies van vader, schoonvader en opa.
Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:
24-10(-1932) mevrouw H.C. Lekkerkerker-Frentz, Dr. A.R. Holstraat 42, 6671 XZ Zetten,
26-10(-1940) mevrouw B. Hendriksen-van Schaik, Marijkestraat 24, 6671 ZX Zetten,
27-10(-1941) de heer P. Kalisvaart, Hyacintenstraat 23a-14, 6666 BR Heteren,
29-10(-1938) de heer A. Ferdinandus, Pater Kustersstraat 15, 5809 AW Leunen en
01-11(-1931) de heer F.X. Gerards, De Loohof 24, 6671 AT Zetten.
We feliciteren alle jarigen in de gemeente en we wensen hen een fijne verjaardag, bovenal
een gezegend nieuw levensjaar!
Beroepingswerk
Afgelopen zondag preekte dominee J.C. Breugem uit Sommelsdijk op beroep in de kerk te
Zetten. Als u dit leest, heeft -als alles volgens plan verlopen is- de daaropvolgende maandag
de ontmoeting van de beroepen predikant en zijn echtgenote met kerkenraad en gemeente
plaatsgevonden. Dominee Breugem dient uiterlijk op dinsdag 25 oktober te beslissen of hij
naar de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst kan overkomen. Geve de Heere hem
Wijsheid om de juiste beslissing te nemen!
De adresgegevens van de beroepen predikant, die sinds dinsdag op de website staan, zijn:
Ds. J.C. Breugem, Koninginnelaan 24, 3245 XL Sommelsdijk; tel. 0187-482391, e-mailadres:
jcbreugem@solcon.nl
Bidt u met ons om zijn overkomst?
Zingen met de JV
We hopen, dat velen uit de gemeente na de morgendienst van aanstaande zondag terug in
de kerk komen om samen te zingen met de jeugdvereniging!
Reformatieherdenking
Zoals u bij de Algemene Berichten heeft kunnen lezen, wordt op vrijdag 28 oktober om
19.30 uur in de kerk van Zetten de jaarlijkse Reformatieherdenking gehouden.
Allen hartelijk welkom!
Dankdagdiensten
Woensdag 2 november is het dankdag; in de kerk van Zetten beginnen de diensten die dag
om 14.30 en 19.30 uur. Hopelijk kunnen we daarbij op een goede opkomst rekenen, zowel
’s-middags als ’s-avonds. U bent allen uitgenodigd, van harte welkom!
Jonge-Lidmatenkring
Vrijdag 4 november is de tweede bijeenkomst van de Jonge-Lidmatenkring, aanvang om
20.00 uur in “De Hoeksteen”. De opkomst bij de eerste avond was teleurstellend, in het
bijzonder is dit niet fijn voor Jonathan Blok, die door de kerkenraad gevraagd is de kring te

leiden. Daarom jonge lidmaten: alsnog een klemmende oproep om op 4 november
aanwezig te zijn. Ook “nieuwe” jonge lidmaten zijn van harte uitgenodigd, allen een
gezegende avond gewenst!
Verantwoording collecten en giften van kerkbeheer
Kerkrentmeesters
Instandhouding Predikantsplaats
Plaatselijk Kerkenwerk
Onderhoud Kerkgebouw
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MAF
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Stichting Hulp Oost-Europa / Oltalom
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Kerkbalans
In de eerste negen maanden van dit jaar hebben de kerkrentmeesters € 44.013,- ontvangen
in het kader van Kerkbalans 2016, hetgeen € 74 minder is dan in januari van dit jaar door de
gemeente was toegezegd (€ 44.087). Vrij vertaald kunnen we stellen, dat we goed op
schema liggen om het begrote bedrag van € 55.000,- te overschrijden. De Heere zij de dank
voor de bereidwilligheid van de gemeente. Met uw aller financiële ondersteuning kunnen
we de komst van een nieuwe herder en leraar te zijner tijd met vertrouwen tegemoet zien!
Het college van kerkrentmeesters.
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
zondag 23 oktober wordt er na de morgendienst samen gezongen in de kerk,
donderdag 27 oktober komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur bijeen,
vrijdag 28 oktober begint de jaarlijkse Reformatieherdenking om 19.30 uur in de kerk te
Zetten;
woensdag 2 november zijn er om 14.30 en 19.30 in de kerk te Zetten de dankstonddiensten,
donderdag 3 november begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Dient elkander
door de liefde” om 14.00 uur in “de Poort” te Andelst,
eveneens op donderdag 3 november wordt om 20.00 uur Gesprekskring gehouden,
terwijl op vrijdag 4 november de Jonge-Lidmatenkring, ook om 20.00 uur, bijeenkomt.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
Gezegende diensten en bijeenkomsten!
Kerkenraad
Op woensdag 26 oktober komt de kerkenraad in vergadering bijeen. We hopen, dat u met
de broeders bidt om de krachtige werking van de Heilige Geest in hun midden!

Oppasrooster
23 okt Jeanette Noordam, Hester van Deelen, Sanne Hendriks
30 okt Hinke Blok, Ashley van Bezooijen, Anne-Ruth Lekkerkerker
2 nov Marjolein van Deelen, Esther Kuijpers, Jolijn Aalberts (Dankdag)
6 nov Petra van Beem, Anne van Rinsum, Soraya van den Bos
Groet
Gemeente, we hopen met u op een voor de gemeente positieve beslissing van de beroepen
predikant komende dinsdag. Wat zou het fijn zijn als hij begin 2017 overkwam naar ZettenAndelst!
Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet van
scriba Duijzer.

