EREDIENSTEN

Zondag 10 september 2017
10.00 uur
Prop. J. Macdaniel, Nieuw-Lekkerland
Psalm 141 : 2
18.30 uur Opening winterwerk
Ds. M. Noorderijk
Psalm 118 : 14
Collecte: Instandhouding erediensten
Extra collecte: Plaatselijk Jeugdwerk

Zondag 17 september 2017
10.00 uur Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. M. Noorderijk
Psalm 146 : 3
18.30 uur
Ds. E. Kroon, Randwijk
Psalm 119 : 88
Collecte: Plaatselijk kerkenwerk
Extra collecte: Onderhoud Hoeksteen

ZETTEN-ANDELST
Jarigen (75 jaar en ouder)
In de komende weken hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren:
10-09(-1934) de heer D.J. Franken, Veldstraat 9, 6671 BV,
11-09(-1931) mevrouw C.W. Cornelissen-van Alfen, De Loohof 9, 6671 AS,
14-09(-1931) de heer G. van Rinsum, Gieser Wildeman 31, 6671 HC,
17-09(-1935) de heer W. Derksen, Stationsstraat 27, 6671 AW,
17-09(-1941) mevrouw J.W.R. Ehrencron-van Tilburg, Stationsstraat 34, 6671 AW,
19-09(-1930) mevrouw E.W. Scheerboom-van Drunen, Irenestraat 2, 6671 AG,
21-09(-1938) mevrouw J. van Voorthuijsen-van Gestel, Ds. Bieshaarstraat 4, 6671 AJ,
allen in Zetten. Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en
een gezegend nieuw levensjaar gewenst!
Met broeder Stobbelaar hebben we afgesproken dat hij in de regel de ouderen van 75 tot
en met 84 jaar rondom hun verjaardag bezoekt. Vanaf de 85ste verjaardag en rond de 80ste
verjaardag hoop ik zelf een bezoek te brengen.
Dankzegging
8 augustus 2017: Wij willen een ieder hartelijk bedanken voor de bloemen, kaarten en
telefoontjes in verband met ons 60-jarig huwelijksjubileum. Het was voor ons een
onvergetelijke dag.
Maar bovenal willen we de Heere danken, Die ons al die jaren gespaard heeft.
“Mijn oog zal op u zijn” (Psalm 32:8)
Hoe lief’lijk ziet Gods oog ons aan,
In duizend zegeningen;
Die daag’lijks ons omringen;
Hoe dikwijls heeft Hij welgedaan,
En op ons stil gebed,
Gedragen en gered.
Fam. D. Cornelissen-van Alfen, De Loohof 9.
In het buitenland
Ashley van Bezooijen is op 28 augustus voor 11 maanden naar Engeland vertrokken, waar zij
au pair zal zijn. Haar adres: 8 Stott Close, WANDSWORTH, SW18 2TG United Kingdom.
We wensen Ashley een goede tijd in het Londense!
Kerkenraad
Volgens het rooster van aftreden is per 1 januari 2018 ouderling-kerkrentmeester Duijzer
aftredend en niet herkiesbaar. Afgelopen zondag is de gemeente vanaf de kansel
opgeroepen namen in te dienen in de komende vacature. U dient dit schriftelijk te doen en
uw schrijven -voorzien van uw naam, adres en handtekening- dient uiterlijk maandag 11
september, 18.00 uur, in het bezit te zijn van scriba J.W. Duijzer, Stationsstraat 54.
De verkiezingsvergadering is vastgesteld op woensdag 27 september, om 19.30 uur in
verenigingsgebouw “de Hoeksteen”.

Kerkrentmeester van de Kieft bereikt per 1 januari 2018 eveneens het eind van zijn derde
periode. De kerkenraad hoopt deze maand in zijn plaats een opvolger te benoemen.
Bidden we de Heere, dat beide vacatures spoedig vervuld zijn!
Start winterwerk
U wordt herinnerd aan de start van het winterwerk, aanstaand weekeinde; het uitvoerige
programma is na te lezen in het vorige kerkblad. U wordt opgeroepen allen aanwezig te zijn,
in het bijzonder tijdens de dienst van zondagavond en de aansluitende preekbespreking in
“de Hoeksteen”! Het thema van de preek is “Dienen met ontvangen overvloed”, naar
aanleiding van Mattheüs 25 : 14-30, de gelijkenis van de talenten.
Sport- en spelprogramma startdag
Het programma voor de kinderen van de zondagsschool is voor de groepen 1 tot en met 4
van het basisonderwijs; de sport- en spelactiviteiten voor de kinderen vanaf groep 5 tot en
met de sportieve ouderen van 80 jaar…
Catechese
Na de opening van het winterwerk beginnen ook de catechisaties weer, vanaf maandag 18
september. We hopen elkaar te ontmoeten rondom de open Bijbel. Het onderwijs aan de
jongeren is niet alleen iets van de kerkenraad of de dominee, maar begint thuis. Laten ook
de catechisaties een plaats hebben of krijgen in ons gebed.
Ik hoop jullie op de volgende dagen en tijdstippen te ontmoeten:
Maandag 18.30 uur tot 19.15 uur 12 en 13 jaar
Maandag 19.15 uur tot 20.00 uur 14 en 15 jaar
Maandag 20.15 uur tot 21.00 uur 16 en 17 jaar
Maandag 21.00 uur tot 21.45 uur 18 jaar en ouder
Belijdeniscatechisatie
Naar aanleiding van de oproep in de vorige kerkbodes gaven twee jongeren aan de
belijdeniscatechisatie te willen volgen. Met hen zullen we afspreken op welk moment in de
week we elkaar ontmoeten.
Avondmaalskring
Zo de Heere het geeft, zal op zondag 24 september het Heilig Avondmaal bediend worden
in het midden van de gemeente. Op zondag 17 september is de voorbereidingsdienst. Maar
voorbereiding is niet alleen iets voor die dienst, maar voor heel de week. Zo komen we op
woensdag 20 september om 20.00 uur in “de Hoeksteen” samen. U bent allen, jong en oud,
van harte welkom.
Ouderenmiddag
Maandag 18 september is er weer de eerste bijeenkomst voor de ouderen van de
gemeente. Deze middag wordt gehouden in “de Hoeksteen” te Zetten, aanvang 14.00 uur.
We willen dit seizoen beginnen met een gezellige middag met elkaar. Er zal zoals gewoonlijk
worden begonnen met een meditatie. Daarna willen we deze middag gezellig met elkaar
doorbrengen en genieten van een heerlijke high tea.

Het zou fijn zijn als we ook nieuwe leden mogen begroeten. Als bestuur willen we u van
harte uitnodigen voor deze middag. Hartelijk welkom.
Het bestuur.
De Toevlucht
De begindata voor de verschillende groepen van “de Toevlucht” zijn als volgt:
8-10
woensdag 20 september
10-12
dinsdag
19 september
12-15
vrijdag
15 september
Zie ook onder het kopje “Agenda”.
Vrouwenvereniging “Saron”
Ook het komend seizoen komt iedere tweede dinsdag van de maand de vrouwenvereniging
“Saron” bij elkaar. Uit verschillende gemeenten komen we als vrouwen bij elkaar om Gods
Woord te lezen, te onderzoeken, met elkaar te zingen en te bidden. Kunnen we ook dit jaar
weer rekenen op jouw komst? Of ben je nog nooit geweest? Kom gerust eens vrijblijvend
kijken.
De eerste morgen van dit seizoen is op dinsdag 12 september in “de Hoeksteen” te Zetten,
van 9.15 tot 11.15 uur; koffie en thee staan vanaf 8.45 uur klaar. Ook is er kinderoppas.
Op deze eerste morgen willen we een begin maken met een serie bijbelstudies over het
leven van Johannes de Doper. In het mei-nummer van De Hervormde Vrouw (DHV) vind je
bijbelstudie 1, naar aanleiding van Lukas 1. Er staat boven: “Groot voor de Heere!”
Het doel van het optreden van Johannes is: voor de Heere een toegerust volk maken.
Er klinkt iets door van de bruid, die zich gereedmaakt voor haar bruidegom. Johannes is op
deze manier vriend van de Bruidegom: Jezus Christus, Die de hemel voor Zijn kerk als
bruidsgemeente verliet. In het mei-nummer van De Hervormde Vrouw staat ook een
inleiding op de bijbelstudies. Als je DHV (nog) niet hebt, vraag om een kopie bij één van de
bestuursleden.
Graag hopen we iedereen weer te ontmoeten op dinsdagochtend 12 september.
Hartelijke groeten,
Het bestuur.
Mannenvereniging “ Deo Gratia”
Ik naar de Mannenvereniging?
Misschien dat u, dat jij, deze vraag stelt. “Daar pas ik toch niet, daar moet je toch een bepaald
type voor zijn?” Helaas staat voor veel mannen-jong en oud-de mannenvereniging ver af. En
dar terwijl het voor onze leden een verrijking is voor hun (geloofs) leven.
Dus: Waarom niet naar de Mannenvereniging?
Doel: Onze Mannenvereniging heeft tot doel: Meer kennis van God, door bestudering van de
Bijbel. Ook bespreking van allerlei praktische zaken van het geloofsleven in onze tijd.
Verrijkend.
Al een aantal jaren kent de Hervormde Gemeente van Zetten een Mannenvereniging. De
laatste tijd heeft het bestuur zich gebogen over de vraag: Wat zijn de behoeften van onze
mannen en hoe kunnen wij daarop inspelen. Suggesties zijn welkom. Zo proberen we de

mannenvereniging op te bouwen, waar het goed toeven is. We zoeken naar verdieping van
het geloof en de praktijk van het Christelijke leven.
De vereniging.
Wij komen een keer per maand bij elkaar, op dinsdagavond in de “Hoeksteen”. Daar
ontmoeten we elkaar rondom een geopende Bijbel. We spreken over Gods Woord. Ook kan er
aandacht gegeven worden aan allerlei praktische onderwerpen. Wat we ook belangrijk vinden,
is het contact met andere verenigingen die aangesloten zijn bij de landelijke Herv.
Mannenbond. Al veel decennia wordt ook dat aspect van de Mannenvereniging als zegenrijk
ervaren.
Waarom zou u, zou jij niet een keer komen kijken? Andere mannen ontmoeten, samen
gebouwd worden op het fundament dat God gelegd heeft in Jezus Christus, door de Heilige
Geest, Dus, leren met elkaar, leren van elkaar! We zien uit naar uw en jouw komst.
Op dinsdag 19 september 2017 om 20.00 uur houdt de mannenvereniging “’ Deo Gratia”’ haar
1e vergadering van het nieuwe seizoen. U bent die avond van harte welkom in het
verenigingsgebouw “De Hoeksteen”. Wij willen dit nieuwe seizoen beginnen met de
Bijbelstudie over Job. In de Hervormde Vaan nummer 4 staat een inleiding op het boek Job en
vervolgens en korte Bijbelstudie over de eerste verzen van het Bijbelboek. In het nummer van
mei/ juni (nummer 5/6) staat een Bijbelstudie over Job 1: 6 -12. Leest u dat zo mogelijk thuis
alvast door?
Het bestuur
Verantwoording collecten en giften
Giften via dominee Noorderijk (kerk 20 + geluidsinstallatie 50)
Gift via pastoraal medewerker Stobbelaar (5 + 2 x 10)
Huwelijksdienst J.W. Speijers / M. van Deelen
Kerkrentmeesters
Geluidsinstallatie
Instandhouding Erediensten
Plaatselijk Kerkenwerk
Onderhoud Hoeksteen
Instandhouding Erediensten

€ 70,00
€ 25,00
€ 269,65
€
€
€
€
€

283,25
287,91
272,70
266,40
217,00

Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
zaterdag 9 en zondag 10 september staat in het teken van de opening van het winterwerk
met de startdag (zaterdag vanaf 13.00 uur) en de preekbespreking voor de hele gemeente
(na de avonddienst van zondag). Allen hartelijk uitgenodigd!
dinsdag 12 september komt de vrouwenvereniging “Saron” om 09.15 uur bijeen,
donderdag 14 september begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt”
17.30 uur,
vrijdag 15 september start “de Toevlucht” 12-15 het seizoen om 20.00 uur;
maandag 18 september is er om 14.00 uur Ouderenmiddag,
eveneens maandag 18 september beginnen de catechisaties weer (voor de tijden zie onder
het kopje catechese, elders in dit kerkblad),
dinsdag 19 september start “de Toevlucht 10-12” om 18.30,

eveneens dinsdag 19 september komt de mannenvereniging “Deo gratia” om 20.00 uur
bijeen,
woensdag 20 september start “de Toevlucht 8-10” om 18.30 uur,
in verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 24 september is er op
woensdag 20 september om 20.00 uur Avondmaalskring, aansluitend is er van 21.00 - 21.30
uur gelegenheid tot censura morum,
donderdag komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om 14.00 uur
bijeen in “De Poort” te Andelst.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten!
Kerkenraadsvergadering
Op woensdag 13 september komen de broeders van de kerkenraad bijeen, onder andere
voor het opstellen van een dubbeltal. Bidt u mee om de krachtige werking van de Heilige
Geest in hun midden?
Oppasrooster
10 sep Jeanette Noordam, Soraya van den Bos, Julia Aalberts
17 sep Iris van Dodewaard, Imke van Rinsum, Barend Vervoorn
24 sep Hinke Blok, Anne Marleen de Kat, Marnix Hommersom
Uit de pastorie
En al een beetje gewend? Die vraag wordt ons regelmatig gesteld. Een vraag waar het lastig
een antwoord op te geven is. Wat is gewend als er nog zoveel dingen nieuw zijn… Na de
verhuizing brak de vakantietijd aan met alle onregelmatigheid die dat meebrengt. De
kinderen zijn nu allemaal weer naar school en hebben het daar gelukkig naar de zin. Het
verengingswerk en de catechisaties gaan weer beginnen en daarmee zal het tot nog meer
persoonlijke ontmoetingen komen. Dat alles zal meehelpen om verder ons plekje te vinden.
Wellicht dat we hierbij iets kunnen leren van onze kippen. De eerste week na de verhuizing
hadden we nog met regelmaat een eitje, maar daarna gingen ze alle vijf in de rui. Inmiddels
is hun verenkleed weer aardig bijgekomen en is de eerste kip weer aan de leg, al is het nog
wel om de dag. Hopelijk volgen de anderen nog voor de winter. Ook wij hebben allemaal
een periode van ‘ruien’ nodig om het loslaten van het Drentse land een plek te geven. En
rustig aan, de één wat sneller dan de ander, weer een nieuwe ritme (een ei) te vinden.
Vanuit de eerste ervaringen hebben we er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. De
preekstoel begint al vertrouwd te worden. Hopelijk geldt dat ook voor u andersom. Met een
hartelijke groet ook namens de andere pastoriebewoners,
ds. M. Noorderijk

