Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:
04-12(-1928) mevrouw D.M. Valkenier-Muis, Dorpsstraat 13, 6672 LC Hemmen,
05-12(-1931) de heer D.C. Hoek, De Veldse Hofstede 17, 6671 HD Zetten,
06-12(-1933) mevrouw K.H. van Leusden-van Dijken, De Loohof 114, 6671 AV Zetten,
09-12(-1934) mevrouw C. van Meel-Aalbers, Sportweg 7, 6673 DH Andelst,
10-12(-1928) mevrouw A.A. van Dijk-van den Brink, De Hoge Hof 1a-215, 6674 BR Herveld,
13-12(-1936) de heer C. Romeijn, Beatrixstaat 6, 6671 AC Zetten.
We feliciteren de jarigen in de gemeente en wensen hen een fijne verjaardag, bovenal een
gezegend nieuw levensjaar!
Beroepingswerk
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 16 november een voornemen tot beroep
vastgesteld op dominee A.C. de Kruijf te Haaften. In de morgendienst van zondag
20 november is dit aan de gemeente bekendgemaakt. Aangezien er geen bezwaar tegen de
gevolgde procedure is ingediend, heeft een delegatie van de kerkenraad op zaterdag
26 november aan dominee de Kruijf de beroepsbrief overhandigd.
Hij hoopt op zondag 4 december om 16.30 uur op beroep te preken in de Hervormde kerk
te Zetten, donderdag 8 december is de ontmoeting met de gemeente.
Dominee A.C. de Kruijf is 41 jaar, gehuwd en hij staat sinds 12 september 2010 in Haaften;
zijn contactgegevens: Waalbandijk 289, 4175 AB Haaften, 0418-591253, a.c.dekruijf@live.nl
Zegene de Heere de ontmoetingen en geve hij de beroepen predikant Licht en Wijsheid!
Voorbereidingen Kerstfeestviering
Op 26 december, Tweede Kerstdag zal het kerstfeest gevierd worden van de zondagsschool
en de jeugdclubs. Thuis en op de zondagsschool wordt er al geoefend met het zingen van de
kerstliederen en het opzeggen van de teksten. Het kerstprogramma zal ook twee keer in de
kerk geoefend worden. Op de zondagen 11 en 18 december worden alle kinderen van de
zondagsschool om 14:15 uur in de kerk verwacht. Na afloop, om 15:15 uur, kunnen de
ouders hun kinderen bij de kerk weer ophalen.
De jongeren en leidinggevenden van de Toevlucht, met uitzondering van de 16+ club,
worden alleen op 18 december verwacht.
We hopen op een goede en gezegende voorbereiding!
Zondagsschool
Vanwege de kerkdienst om 16.30 uur is er op zondag 4 december geen zondagsschool.
Catechese
In verband met de ontmoeting van de gemeente met dominee de Kruijf en zijn echtgenote
worden de laatste catechisaties van dit jaar verschoven van donderdag 8 december naar
donderdag 15 december. Jonathan Blok ontmoet dan (en ook bij de catechisaties in het
komend jaar) graag alle catechisanten!

Bijbelkring
Op dinsdag 13 december hopen we opnieuw samen te komen in de “Hoeksteen”om
20.00 uur. Aan de orde, uit de Petrus brief, is 1 Petrus 3 : 20, Gods lankmoedigheid in de
geschiedenis van Noach. De lankmoedigheid van de Heere, Zijn taai geduld. In de dagen van
Noach -120 jaren- met de mens tot in onze dagen toe. Ook in onze dagen zijn er tekenen,
dat er iets gaat gebeuren. De tijd tussen hemelvaart en wederkomst in het laatste der
dagen. De geschiedenis van Noach leidt ons tot de “Ark der behoudenis.” Christus, Zijn
bloed. “Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?”
Een gezegende ontmoeting gewenst!
Gemeente, wees getrouw in de opkomst naar de Bijbelkring, maar ook in alle andere
activiteiten. Bovenal in de zondagse erediensten. Laten we het volgende geslacht een
voorbeeld zijn.
Jonge-Lidmatenkring
Vrijdag 2 december is de derde bijeenkomst van de Jonge-Lidmatenkring, aanvang om
20.00 uur in “De Hoeksteen”. De vorige twee keren was de opkomst (zeer) matig, we hopen
op een betere opkomst. Alle jonge lidmaten van harte welkom!
Ouderenkring
De volgende bijeenkomst van de ouderenkring is op maandag 12 december; aanvang is
deze keer in verband met de kerstviering om 11.00 uur in “de Hoeksteen” te Zetten.
We beginnen zoals gewoonlijk met een meditatie , daarna hebben we een maaltijd.
Na de maaltijd willen we stil staan bij “Want een Kind is ons geboren”. Hij is geboren voor
een volk, dat in duisternis wandelt. Mogen wij toch uitzien naar Zijn komst, verlangt u naar
dit Kind? U ziet er toch wel naar uit, dat Het ook in uw hart geboren wordt? U wil dit Kind
toch wel als uw Zaligmaker ontvangen? Als Hij in uw hart geboren is, dan zal het waarlijk
kerst voor u zijn. We hopen zo een goede, gezegende kerstbijeenkomst met elkaar te
hebben. U wordt van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.
Het bestuur.
Jeugdvereniging
Dag allemaal, even een berichtje vanuit de JV. Om te laten weten, waar wij op dit moment
mee bezig zijn. Dit seizoen hebben wij als thema “personen uit de Bijbel”. Dat houdt in dat
er elke JV-avond een andere persoon uit de Bijbel besproken wordt, bijvoorbeeld Esther,
Simson of Paulus. Verder ondernemen wij naast de JV-avonden ook andere activiteiten! Zo
bezoeken wij o.a. jongerenavonden in Dordrecht en gaan we b.v. een keer schaatsen!
Het zijn heel gezellige avonden zo met elkaar. Momenteel hebben we ongeveer 15 leden.
Dus ben jij 16+, maar nog niet bij een JV-avond geweest, kom dan gezellig één keer in de
twee weken langs op vrijdagavond.
Groetjes,
de JV.
Vrouwenvereniging “Saron”
Op dinsdag 13 december hoopt de vrouwenvereniging “Saron” weer samen te komen, in
“de Poort” te Andelst. Inloop vanaf 8.45 uur, aanvang 9.15 uur. Deze morgen willen we

bijbelstudie 4 uit het septembernummer van “de Hervormde Vrouw” behandelen. Esther 4
zullen we met elkaar bespreken, waarin aan de orde komt, dat Esther de Joden probeert te
redden. Mordechai heeft van de plannen van Haman gehoord en scheurt zijn kleding als
teken van rouw, daarmee maakt hij zijn afkomst bekend. Wat kunnen wij van Mordechai en
Esther leren?
Ook zal deze morgen staan in het teken van kerst. We zullen samen zingen en declameren
van advent en kerst. Samen uitzien naar het Licht dat zeker komen gaat. Iedereen hartelijk
welkom!
Het bestuur.
Evangelisatie WIZET kerstmarkt
De decembermaand komt er weer aan. Dit jaar wordt de WIZET kerstmarkt op het
Julianaplein in Zetten gehouden op 14 december van 16.00 tot 21.00 uur. Ook dit jaar is er
de wens om op deze kerstmarkt namens de gezamenlijke kerken aanwezig te zijn om het
evangelie van Jezus Christus te delen met iedereen, die het wil horen. Hierbij roepen wij
jongeren èn ouderen uit de verschillende kerken op om daaraan mee te werken.
Dit meewerken kan zowel als bidder in “de Rank” en / of als “bemensing” van de kraam op
het Julianaplein.
Op 12 december 2016 om 20.00 uur is er voor alle medewerkers een ontmoetings- /
toerustingsavond in “de Hoeksteen”. Ook als u / je niet op 12 december aanwezig kunt zijn,
wordt uw / jouw medewerking gevraagd tijdens de kerstmarkt op 14 december.
Dan kunnen we namelijk de taken verdelen.
Degenen, die zich al aangemeld hebben, hoeven dat niet opnieuw te doen.
Voor vragen en opgave kunt u terecht bij:
Jan Sterk, 06-26212821, jsterk@buntgroep.nl
Verantwoording collecten en giften van kerkbeheer
Dankstond collecte,
daarvan via bank

€
€

2724,80
425,00

Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
vrijdag 2 december is er om 20.00 uur Jonge-Lidmatenkring,
donderdag 8 december komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur bijeen,
in verband met het op beroep preken van dominee de Kruijf is er die dag geen catechese;
zondag 11 december gaan de kinderen van de zondagsschool oefenen voor het kerstfeest in
de kerk,
maandag 12 december komt de Ouderenkring om 11.00 uur bijeen (kerstviering),
dinsdag 13 december begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Saron” om
09.15 uur in “De Poort” te Andelst,
eveneens op dinsdag 13 december is er om 20.00 uur Bijbelkring,
donderdag 15 december komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de liefde” om
14.00 uur bijeen in “de Poort” te Andelst,
ook op donderdag 15 december is de slotavond van de catechese voor het jaar 2016.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.

De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten!
Kerkenraad
Op woensdag 14 december komen de broeders van de kerkenraad in vergadering bijeen,
bidt u met hen om de krachtige werking van de Heilige Geest in hun midden?!
Kerkblad
Het volgende kerkblad, dat op 16 december uitkomt, zal voor drie weken zijn. U gelieve
daarop te letten met het indienen van uw kopij!
Oppas
Per 1 januari 2017 gaat Hinke Blok de oppas regelen, zij maakt dus ook het oppasrooster
voor 2017. We danken de Heere voor de inzet van IJke Maria Hendriks, die dit de afgelopen
jaren verzorgde. Beiden bidden we Gods zegen toe!
Oppasrooster
4 dec Bernice Visser, Ashley van Bezooijen, Imke van Rinsum
4 dec (16.30 uur) Geurette Nijland, Marjolein Hamelink, Carmen van den Bos
11 dec Willy van Voorthuijsen, Anne van Rinsum, Carmen van den Bos,
18 dec Mariëlle Boer, Esther Kuijpers, Huib Hendriks
Groet
We gaan weer een spannende tijd tegemoet rond het beroep op dominee de Kruijf,
aanstaande zondag het op beroep preken, volgende week donderdag de ontmoeting van de
gemeente met de beroepen predikant en zijn echtgenote en dan uiterlijk op zaterdag
17 december de beslissing…!
Bidden we de Heere om Zijn zegen over dit alles, bidt u met ons mee?
Een hartelijke groet namens de kerkenraad van
scriba Duijzer.

