2017
Gezien het feit, dat de kopij voor het eerste kerkblad van het jaar al vorig jaar ingediend
moest worden, plaatsen we hierbij nog twee nieuwjaarswensen:
Gezegend nieuwjaar!
Lieve mensen, hartelijk dank voor de wensen, die u ons rondom Kerst en Nieuwjaar deed
toekomen. Vanuit Bleskensgraaf willen we u en jou een gezegend 2017 toewensen.
De Heere zij u en jou goed en nabij in uw en jouw leven.
“De eeuwige God zij u een woning, van onder eeuwige armen” (Deuteronomium 33 : 27a).
Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw,
Ds. J. Muller
Hartelijk dank voor de vele ontvangen nieuwjaarswensen, wederkerig Gods onmisbare
zegen toegewenst, in bijzonder aan de zieken en de ouderen, voor 2017.
Fam. J.H. Stobbelaar.
Overleden
Op vrijdag 6 januari 2017 heeft de Heere uit het midden van de gemeente weggenomen:
Johanna Hendrika Coenen-Frentz; zij werd verpleegd in “De Hoge Hof” te Herveld, ze
woonde voorheen aan de Steenbeekstraat en de Irenestraat en bereikte de leeftijd van
86 jaar. Haar teraardebestelling heeft op donderdag 12 januari plaatsgevonden op de
begraafplaats te Zetten na een rouwdienst bij uitvaartcentrum Cornelissen in Elst.
De Heere vertrooste de rouwdragende familie, vanuit Zijn Woord en door Zijn Geest.
Meeleven
We leven mee met Abdul Aghamir en zijn gezin: het verweer is afgewezen en de gang naar
de rechter moet op maandag 30 januari 2017 gemaakt worden.
Gemeenteleden worden opgeroepen om hierbij aanwezig te zijn (om 10.00 uur in het
Gerechtsgebouw, Schuurmanstraat 2 te Zwolle) om Abdul en zijn gezin te ondersteunen.
U kunt zich daarvoor aanmelden bij de familie Sterk, ook als u geen vervoer mocht hebben.
In ieder geval verwachten we, dat u in uw gebed Abdul en de zijnen gedenkt.
Afgelopen dinsdag 24 januari is er een gesprek met de Dienst Terugkeer en Vertrek
geweest, eveneens een spannende aangelegenheid. Het is ons gebed, dat de Heere nog een
positieve wending in deze zaak geeft!
Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:
21-01(-1941) mevrouw J. Elings-Stoffelen, Irenestraat 4, 6671 AG Zetten,
29-01(-1938) mevrouw C.H. Akkerman-Lourens, Margrietstraat 24, 6671 ZS Zetten,
31-01(-1935) mevrouw J.M. van Steenbergen-Grootendorst, Hofstaete 71, 6674 GA Herveld.
Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend
nieuw levensjaar gewenst!

Beroepingswerk
Op woensdag 25 januari is de eerste reguliere vergadering van de kerkenraad in het nieuwe
jaar; de broeders hopen dan een voornemen tot beroep vast te stellen, waarna opnieuw
een hoorcommissie op pad kan gaan. Ons aller gebed voor het beroepingswerk is nodig, de
Heere wil op het gebed nog wonderen doen!
Preekbespreking jeugd 12+
Na de morgendienst van zondag 22 januari is er aansluitend in “de Hoeksteen” een
preekbespreking voor de jeugd van 12 jaar en ouder. Jullie worden allen van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Gesprekskring
We hebben de laatste keer een afronding gemaakt met het bijbelstudieboek “Vruchtdragen
voor Hem” van dominee C.G. Vreugdenhil. Een boeiende en leerzame studie over de vrucht
van de Heilige Geest. De volgende keer, donderdag 2 februari, hopen we een begin te
maken met het boek: “Leven door de Geest” van dezelfde schrijver. Dit boek bevat twaalf
studies over het achtste hoofdstuk van de brief aan de Rome. Paulus spreekt in dit
hoofdstuk over de de Heilige Geest, die sinds Pinksteren in de gelovigen woont.
U bent van harte welkom, ook als u niet eerder bent geweest, donderdag 2 februari om
20.00 uur in “De Hoeksteen”.
Jonge-lidmatenkring
Op vrijdag 3 februari is er weer een bijeenkomst van de Jonge-lidmatenkring; de opkomst
van de vorige bijeenkomsten viel tegen, daarom roepen we jonge lidmaten op deze keer en
de twee volgende ontmoetingen (op 3 maart en 7 april) aanwezig te zijn. Allen van harte
uitgenodigd, om 20.00 uur in “De Hoeksteen”.
Mannenvereniging “Deo gratia”
Dinsdag 24 januari 2017 is er om 20.00 uur mannenvereniging in “De Hoeksteen”.
De stof, die we hopen te behandelen, komt uit het januarinummer van het jaar 2017 van
“De Hervormde Vaan”. We willen dan Habakuk 2 behandelen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.
Verantwoording
Verjaardagsfonds juni
Verjaardagsfonds juli
Verjaardagsfonds augustus
Verjaardagsfonds september
Verjaardagsfonds oktober

€
€
€
€
€

145,60
146,75
162,70
115,00
119,25

Kerkbalans 2016 / 2017
In het jaar 2016 heeft de gemeente € 57.998,- bijgedragen in het kader van Kerkbalans,
hetgeen € 2.283,- meer is dan januari vorig jaar toegezegd en € 1.276,- meer dan in 2015.
We danken de Heere voor de financiële inspanningen van de gemeente ten behoeve van de
instandhouding van de predikantsplaats!
Op zondag 22 januari vragen we in de voorbede van de morgendienst om Gods zegen op
Kerkbalans 2017. Maandagavond 23 januari om 20.00 uur worden de vrijwilligers in “de
Hoeksteen” verwacht om de enveloppen op te halen; in het vervolg van die week kunt u ze
aan de deur verwachten. In de week daarna, vanaf 30 januari, wordt de antwoordenvelop
bij u opgehaald; zorgt u ervoor deze klaar te zetten?
Het college van kerkrentmeesters.
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
zondag 22 januari is er na de morgendienst een preekbespreking voor de jeugd van 12+,
maandag 23 januari begint de startavond van Kerkbalans 2017 voor de vrijwilligers om
20.00 uur,
dinsdag 24 januari komt de mannenvereniging “Deo gratia” om 20.00 uur bijeen,
donderdag 26 januari begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Dient elkander
door de Liefde” om 14.00 uur in “De Poort” te Andelst;
donderdag 2 februari komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur bijeen,
terwijl er eveneens op donderdag 2 februari om 20.00 uur Gesprekskring gehouden wordt,
vrijdag 3 februari begint de Jonge-lidmatenkring om 20.00 uur.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten!
Kerkenraad
Woensdag 25 januari komen de broeders van de kerkenraad in vergadering bijeen, bidt u
met ons om de krachtige werking van de Heilige Geest in hun midden?!
Oppasrooster
22 jan Marjolein van Deelen, Anne Marleen de Kat, Esther van Bezooijen
29 jan Petra van Beem, Hester van Deelen, Leonore Visser
5 feb Bertine van Rinsum, Esther Kuijpers, Marjolijn Hamelink
Groet
Een hartelijke groet, mede namens de broeders van de kerkenraad, van
Scriba Duijzer.

