Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:
20-12(-1912) de heer W.H. van Schaik, De Hoge Hof 1a, kamer 30, 6674 BR Herveld,
31-12(-1941) mevrouw B. Franken-van Brenk, Bakkerstraat 9, 6671 AA Zetten,
11-01(-1932) mevrouw H.G. Cornelissen-Wilemsen, De Veldse Hofstede 94, 6671 HH Zetten.
We feliciteren de jarigen in de gemeente en wensen hen een fijne verjaardag, bovenal een
gezegend nieuw levensjaar!
Meeleven
We leven in het bijzonder mee met de heer van Schaik, die -zoals u hierboven heeft kunnen
vaststellen- de bijzonder hoge leeftijd van 104(!) jaar mag bereiken. De Heere alleen
hiervoor de dank! Bidden we Hem om een gezegend nieuw levensjaar voor het oudste lid
van de gemeente.
Beroepingswerk
Op zondag 4 december heeft dominee A.C. de Kruijf uit Haaften in de Hervormde kerk te
Zetten op beroep gepreekt. Dominee de Kruijf had als kerntekst Jesaja 53 : 10a: “Doch het
behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen”.
Donderdag 8 december was er de ontmoeting van het predikantsechtpaar met kerkenraad
en gemeente. Ook deze keer was het verenigingsgebouw “de Hoeksteen” redelijk gevuld en
werden er hartelijke en openhartige gesprekken gevoerd met de beroepen predikant en zijn
echtgenote.
Inmiddels komt de beslissing van de beroepen predikant snel dichterbij: morgen!
Hopelijk hebt u met ons vurig gebeden om de overkomst van dominee de Kruijf?!
Voorbereidingen Kerstfeestviering
Op 26 december, Tweede Kerstdag zal het kerstfeest gevierd worden van de zondagsschool
en de jeugdclubs.
Aanstaande zondag 18 december wordt het kerstprogramma voor de tweede keer in de
kerk geoefend. Om 14.15 uur worden dan niet alleen de kinderen van de zondagsschool,
maar ook de jongeren en leidinggevenden van de Toevlucht (uitgezonderd de 16+ club)
verwacht. We hopen op een goede en gezegende voorbereiding!
Kerstfeestviering van zondagsschool en clubs
We willen iedereen van harte uitnodigen voor het kerstfeest van de zondagsschool en clubs.
Dit kerstfeest zal, zo de HEERE wil en wij leven, gevierd worden op 26 december, Tweede
Kerstdag, om 9.30 uur. Het thema is: “IMMANUËL”.
Samen met u en de jongeren van onze gemeente hopen we stil te staan bij het wonder van
Kerst, IMMANUËL betekent immers God-met-ons. Hij wil wonen in harten van zondige
mensen om ons voor eeuwig gelukkig te maken! Hij riep het uit: “Mijn God, Mijn God,
waarom hebt Gij Mij verlaten”? Ons antwoord in geloof en enkel uit genade mag daarop
zijn: opdat wij tot God genomen en nimmermeer van Hem verlaten worden!
Vanuit dat verlangen hopen we samen met u en jou Zijn komst (God-met-ons) te gedenken,
we zien uit naar uw en jullie komst.

Na afloop is er een collecte voor onze twee zendingskinderen van Woord en Daad, Lelise en
Kervens, die we als zondagsschool “het Mosterdzaadje” geadopteerd hebben.
Voor de kerktelefoonluisteraars, die bekend zijn bij de kerkenraad, zal er een kerstliturgie
worden bezorgd. Mocht u niet op deze lijst staan en toch via de website de kerstfeestviering
willen beluisteren, dan kunt u er één aanvragen bij mevr. B. Hendriks van Warbij, telefoon
0488-420501.
Kerstfeest / jaarwisseling
Gedurende de Kerstdagen en Oud en Nieuw hopen we elkaar als kerkelijke gemeente weer
te ontmoeten rondom het geopende Woord.
Op Tweede Kerstdag is de kerstviering van de zondagsschool en de jeugdclubs. Allen
hartelijk welkom!
Tijdens de dienst op Oudejaarsavond worden zoals gebruikelijk de gemeenteleden
herdacht, die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. We zullen hen in het eerste kerkblad
van het volgend jaar vermelden.
Na de dienst op Nieuwjaarsmorgen is er de begroeting in “de Hoeksteen”, zodat we elkaar
persoonlijk Gods zegen op het nieuwe jaar kunnen wensen. U allen mooie dagen en
gezegende diensten toegebeden!
Afkondigingen
De kerkenraad heeft besloten, dat vanaf 1 januari 2017 de afkondigingen in de kerkdiensten
door een kerkenraadslid voorgelezen worden. De reden hiervoor is, dat de gemeente meer
direct en meer persoonlijk ingelicht kan worden, in het bijzonder als gastpredikanten
voorgaan.
In het nieuwe jaar komt de kerkenraad één tot twee minuten voor de dienst binnen, één
van de kerkenraadsleden leest de afkondigingen voor en geeft -zo nodig- een toelichting.
Tevens kondigt hij de voorzang aan, die aansluitend door de gemeente gezongen wordt.
Na het stil gebed gaat de predikant naar de kansel en leidt hij de dienst.
Activiteiten, die regelmatig op vaste tijden plaatsvinden, zullen uitsluitend aan het begin en
aan het eind van het seizoen afgekondigd worden, tenzij er afwijkende data, tijden of
plaatsen te melden zijn.
Ook in het nieuwe jaar wenst de kerkenraad u gezegende kerkdiensten toe!
Mannenvereniging “Deo gratia”
Dinsdag 20 december 2016 is er om 20.00 uur mannenvereniging in “de Hoeksteen”.
De stof, die we hopen te behandelen, komt uit het decembernummer 2016 van
“De Hervormde Vaan”. We willen Habakuk 1 behandelen. Het zou kunnen, dat het
decembernummer nog niet binnen is. Als dat het geval is, zou het goed zijn om alvast
Habakuk 1 in de Bijbel te lezen. De vragen worden dan door de voorzitter gemaakt.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur.

Gemeenteleden in zorgcentra
De onderstaande gemeenteleden verblijven in diverse zorgcentra. Gemeente, gedenkt deze
mensen in uw gebeden; een kaartje tijdens de kerst of de jaarwisseling wordt bijzonder op
prijs gesteld.
Dhr. H.J. Stunnenberg
Tertzio
Bachstraat 29
K 124 6661 CP Elst
Mw. A.F. Ariese-van Burk
De Hoge Hof
De Hoge Hof 1
K 144 6674 BR Herveld
Mw. J.H. Coenen-Frentz
De Hoge Hof
De Hoge Hof 1
K 116 6674 BR Herveld
Mw. A.A. v. Dijk-van den Brink De Hoge Hof
De Hoge Hof 1
K 215 6674 BR Herveld
Dhr. W.H. van Schaik
De Hoge Hof
De Hoge Hof 1
K 30 6674 BR Herveld
Mw. T.G. Huibers-Derksen
Liefkenshoek
Hyacintenstr. 23 K 5 6666 BR Heteren
Fam. P. Kalisvaart
Liefkenshoek
Hyacintenstr. 23 K 14 6666 BR Heteren
Mw. C. de Boer –Elbertsen
Het Witte Huis
Stationsstraat 27
6671 AW Zetten
Dhr. W. Derksen
Het Witte Huis
Stationsstraat 27
6671 AW Zetten
Mw. C.G. Sint Nicolaas –Derksen
Het Witte Huis
Stationsstraat 27 6671 AW Zetten
Mw. J.C.M. Eijgenraam-Wijnmaalen Het Witte Huis
Stationsstraat 27 6671 AW Zetten
Verantwoording collecten en giften van kerkbeheer
Giften via pastoraal medewerker Stobbelaar (€ 10 + € 50 dankstond) €
Kerkrentmeesters
Onderhoud Kerkgebouw
Plaatselijk Kerkenwerk
Onderhoud Hoeksteen
Instandhouding Predikantsplaats
Plaatselijk Kerkenwerk
Verwarmen Kerkgebouw

€
€
€
€
€
€

60,00

307,74
287,80
265,74
279,72
273,95
262,43

Ontruimingsplan
De kerkrentmeesters werken aan het actualiseren van het ontruimingsplan, dat in werking
treedt bij calamiteiten; dit plan wordt door de burgerlijke gemeente verplicht gesteld voor
openbare ruimten.
In dit kader wordt ook een inventarisatie gemaakt van de in het kerkgebouw aanwezige
bedrijfshulpverleners, EHBO’ers en verpleegkundigen.
Als u tot één van deze groepen behoort en een trouw kerkganger bent, wilt u dit dan
melden aan de voorzitter van het college, per mail jan.duijzer@gmail.com of telefonisch:
420059, bij voorkeur vóór het eind van dit jaar?
Het college van kerkrentmeesters.
Oliebollen
Misschien heeft u er nog niet aan gedacht, maar de jaarwisseling komt eraan en daarbij dus
ook de oliebollen! U heeft weer de mogelijkheid deze te bestellen bij de Hervormde
gemeenten in Andelst. De oliebollen zullen deze keer besteld worden bij een bakker.
De prijs voor 10 stuks bedraagt € 6,00 en voor 30 stuks € 15,00.

Nieuw dit jaar zijn de appelbeignets, de prijs hiervan is 5 stuks voor €7,00 en 10 stuks voor
€12,00. We hopen op een goede verkoop, de opbrengst komt namelijk ten goede aan het
onderhoud van het kerkgebouw.
Als u bestelt, kunt u een formulier inleveren of even bellen naar één van onderstaande
personen. Mailen mag uiteraard ook. De bestelling kan uiterlijk gedaan worden tot 27
december. De oliebollen zullen dan op vrijdag 30 december tussen 10.00 en 11.00 uur
klaarstaan in “de Poort”. Wilt u ze liever bezorgd hebben, dan kan dat ook: dit graag vooraf
aangeven. ac.hhkAndelst@gmail.com
Familie Bakker
Familie van der Velde
Familie Willemsen
De Kleefse Kamp 82
Planetenlaan 12
W. Alexanderstraat 5
Valburg
Herveld
Andelst
0488-453934
0488-428662
0488-452831
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
zondag 18 december oefenen de kinderen van de zondagsschool, de jongeren en de
leidinggevenden van “De Toevlucht” voor het kerstfeest, om 14.15 uur in de kerk,
dinsdag 20 december begint de bijeenkomst van de mannenvereniging “Deo gratia” om
20.00 uur,
donderdag 22 december komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.00 uur bijeen;
maandag 26 december (Tweede Kerstdag) begint de kerstviering van de zondagsschool en
de jeugdclubs in de kerk om 09.30 uur,
woensdag 28 tot en met zaterdag 31 december zijn de jongeren van de JV op kamp,
zaterdag 31 december (Oudejaar) begint de dienst in de Hervormde kerk van Zetten om
19.30 uur;
zondag 1 januari 2017 is er na de morgendienst de nieuwjaarsbegroeting,
donderdag 5 januari 2017 wordt er om 20.00 uur Gesprekskring gehouden.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten!
Oppas
Per 1 januari 2017 hoop ik het coördineren van de oppas over te nemen van IJke Maria. Het
rooster van januari t/m augustus staat inmiddels op de website. Het idee is ontstaan om
voor zover mogelijk tijdens het oppassen een Bijbelverhaal voor te lezen. Hiervoor ligt de
kleuterbijbel van Evert Kuijt in de kast. Er zijn bij de verhalen passende kleurplaten, die de
kinderen aansluitend aan het verhaal kunnen kleuren. Het is een mooie gelegenheid om op
deze manier iets van het evangelie mee te mogen geven. Het idee is om in deze periode van
advent te beginnen met het Nieuwe Testament. De benodigde kleurplaten zijn hiervoor
aanwezig in de bak met kleurmaterialen. Voor vragen en / of opmerkingen over het
oppasrooster, speelgoed of bovenstaande ben ik te bereiken via 0488-795111 of
hinkeblok@gmail.com.
Alvast bedankt voor jullie inzet!
Groeten,
Hinke Blok.

Oppasrooster
18 dec Mariëlle Boer, Esther Kuijpers, Huib Hendriks
25 dec Frederike Veldman, Reijer Hendriks, Marjolein de Kat
26 dec Iris van Dodewaard, Hester van Deelen, Sophie Derksen
1 jan Geurette Nijland, Soraya van den Bos, Jolijn Aalberts
8 jan Jeanette Noordam, Sanne Hendriks, Anne-Ruth Lekkerkerker
Groet
Morgen dient dominee de Kruijf te beslissen of hij naar de Hervormde Gemeente van
Zetten-Andelst gaat overkomen. De Heere weet hoe dringend deze gemeente een herder
en leraar nodig heeft, maar Zijn wegen zijn anders dan de onze.
Verlangend kijken we ook uit naar de vieringen op Eerste en Tweede Kerstdag; daarna komt
de jaarwisseling met rasse schreden naderbij. Wat gaat de tijd snel!
Geve de Heere ons allen gezegende dagen en diensten.
De kerkenraad wenst u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2017!
Tevens een hartelijke groet, in Christus verbonden.
Scriba Duijzer.

