Meeleven
Twee weken geleden was er grote spanning bij de familie Aghamir. Het gedwongen vertrek
van Abdul leek zeer dichtbij te komen. Vorige week maandag moest Abdul weer bij de
instanties op gesprek komen en heeft hij circa acht weken uitstel gekregen om de
hernieuwde asielaanvraag af te wachten. We hopen en bidden dat onze overheid haar
verantwoording zal nemen bij de acceptatie van een hernieuwde asielaanvraag en ook
ruimte zal geven aan een rechtvaardige rechtsgang en besluitvorming over de toelating van
Abdul. Gemeente, gedenk deze familie in uw voorbede.
Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:
20-11(-1939) mevrouw E. van Kesteren-Zwaan, IJsbout 23, 6671 HA Zetten,
24-11(-1929) mevrouw H. Coenen-van Dijken, Ploegstraat 12, 6671 AH Zetten,
24-11(-1935) de heer J.W. Cornelissen, Brittanjesingel 23, 6671 AX Zetten,
24-11(-1938) mevrouw M. Hendriksen-Elings, Schweitzerpark 3, 6671 BR Zetten,
24-11(-1939) mevrouw A.A. Willemsen-Cornelissen, Molenstraat 10, 6671 LB Zetten,
25-11(-1925) de heer J. Hoff, Stationsstraat 27, 6671 AW Zetten,
26-11(-1940) mevrouw G. Verwoert-de Jong, De Loohof 32, 6671 AT Zetten,
01-12(-1931) mevrouw M. Cornelissen-Verwoert, De Loohof 16, 6671 AT Zetten,
01-12(-1937) mevrouw A. Lijbers-Elings, Hoofdstraat 110, 6671 CC Zetten,
01-12(-1940) de heer W. Paalman, Spechtstraat 35, 4043 LR Opheusden.
We feliciteren de jarigen in de gemeente en wensen hen een fijne verjaardag, bovenal een
gezegend nieuw levensjaar!
Heilig Avondmaal
In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 27 november is er zondag
20 november Voorbereiding op het Heilig Avondmaal en woensdag 23 november om 19.45
uur Avondmaalskring; aansluitend is er van 20.45 – 21.15 uur gelegenheid tot censura
morum. Van harte uitgenodigd op de kring en in de diensten; bidden we de Heere om Zijn
zegen over dit alles.
Diaconie : Collecte Noodhulp Haïti
Op zondag 27 november willen we collecteren voor de aardbeving in Haïti. Haïti is op 7
oktober 2016 getroffen door de orkaan Matthew. Het is de zwaarste orkaan in de VS in de
afgelopen 10 jaar en heeft aan ruim 800 mensen het leven gekost. Duizenden mensen zijn
ontheemd op het eiland, waar de storm huizen heeft plat geslagen, bomen uit de grond
heeft getrokken en hele buurten onder water heeft gezet. Vooral het zuiden is het hardst
getroffen. Ook zijn er 2 scholen in dat gebied die schade hebben geleden. Er is dringend
behoefte aan voedsel, medicijnen, toiletartikelen, dekens, en materialen om hun huizen te
herstellen. Wij willen als diaconie een steentje bijdragen. Help u mee?
Alvast bedankt voor uw steun.
College van diakenen.

Jonge-Lidmatenkring
Vrijdag 2 december is de derde bijeenkomst van de Jonge-Lidmatenkring, aanvang om 20.00
uur in “De Hoeksteen”. Alle jonge lidmaten weer van harte uitgenodigd, welkom!
Ouderenmiddag
D.V. Maandag 21 november is er weer ouderenmiddag in de Hoeksteen te Zetten.
Aanvang van deze middag is om 14.00 uur.
We beginnen met een meditatie, en na de pauze is er een presentatie van “de Herberg” uit
Oosterbeek.
Deze middag zullen de ouderen uit Randwijk bij ons te gast zijn.
We willen u allen weer hartelijk uitnodigen voor deze middag, en we hopen op een fijne en
gezegende middag met elkaar.
Het bestuur.
Gezamenlijke maaltijd alleenstaanden
Op dinsdag 22 november wordt er weer een maaltijd georganiseerd voor alleenstaanden.
De maaltijd wordt gehouden in “de Hoeksteen”, aanvang: 17.30 uur. U kunt zich opgeven
bij één van de volgende personen: mw. Sabine Kalisvaart, tel: 06-47009627 of bij dhr. Kees
Blokland, tel: 06-18125022. Neem gerust uw alleenstaande buurvrouw of buurman mee.
Van harte welkom! Ook wanneer u opgehaald wilt worden (en weer thuisgebracht), kunt u
dit doorgeven aan één van de genoemde personen.
Verantwoording collecten en giften van kerkbeheer en diaconie
Giften via br,. Stobbelaar (5+20+30)
Collectebussen 3e kwartaal

€
€

55,00
260,00

Kerkrentmeesters
Onderhoud Hoeksteen
Instandhouding Predikantsplaats
Orgelfonds
Plaatselijk Kerkenwerk
Instandhouding Erediensten

€
€
€
€
€

271,75
306,48
306,50
299,06
277,25

Diaconie
Shaare Zedek Ziekenhuis
Sire/ VBOK
Evangelische Hogeschool

€
€
€

329,42
296,00
214,00

Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
maandag 21 november begint de Ouderenmiddag om 14.00 uur,
dinsdag 22 november houdt de vrouwenvereniging “Saron” haar creatieve morgen,
eveneens dinsdag 22 november staat om 17.30 uur voor de alleenstaanden van de
gemeente een maaltijd gereed,

in verband met de bediening van het Heilig Avondmaal wordt op woensdag 23 november
om 19.45 uur Avondmaalskring gehouden, aansluitend is er van 20.45 – 21.15 uur
gelegenheid tot censura morum,
donderdag 24 november komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur bijeen;
donderdag 1 december begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Dient elkander
door de liefde” om 14.00 uur in “de Poort” te Andelst,
ook op donderdag 1 december begint de Gesprekskring om 20.00 uur en
vrijdag 2 december wordt er om 20.00 uur Jonge-Lidmatenkring gehouden.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten!
Oppasrooster
20 nov Miranda de Jong, Lotte van Deelen, Marjolein Hamelink
27 nov Anne Co de Kat, Anne Marleen de Kat, Jannemijn de Kat
4 dec Bernice Visser, Ashley van Bezooijen, Imke van Rinsum
Groet
Vanwege onze vakantie is een deel van het kerkblad deze keer van de hand van
waarnemend scriba Vaandering.
Een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad, van
scriba Duijzer.

