ALGEMENE BERICHTEN
Symposium Kind en Geloof
Van hart tot hart...
Het brengen van Gods Woord bij het kinderhart door luisteren, spreken, zingen en bidden.
Wiebelende kinderen, luisterende kinderen, dwalende blikken, hier en daar een zucht of
herkenning… Je wilt zoveel vertellen, maar wat is het moeilijk om het niveau van het kind te
pakken en zijn hart echt te bereiken met de hoogten en diepten van het christelijke geloof.
Hoe breng je Gods Woord dicht bij het kinderhart? Hoe spreek je met een kind over God en
hoe mag het dat zelf doen? Hoe luister je samen naar Gods woorden? Welke liederen over
God leer je hen aan? Vragen, die iedere leidinggevende, ouder, leerkracht en ambtsdrager
kan stellen. Vragen, die niet vrijblijvend zijn, omdat het om de zielen van kinderen gaat.
Deze thema’s vragen om gebed én grondige bezinning. Daarom organiseert Evangeliestek
samen met de Driestar Hogeschool, de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Bond
Hervormde Zondagsscholen op vrijdag 6 oktober 2017 voor de tweede keer een
symposium. Dr. M. Klaassen en drs. L. Snoek zullen de hoofdlezingen verzorgen.
Het symposium duurt van 15.30 tot 20.30 uur en vindt plaats in het gebouw van Driestar
Educatief in Gouda. Ook is het mogelijk om een deel van het symposium bij te wonen.

EREDIENSTEN

Zondag 24 september 2017
10.00 uur Bediening Heilig Avondmaal
Ds. M. Noorderijk
Psalm 121 : 4
18.30 uur Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. M. Noorderijk
Psalm 120 : 1
Collecte: Instandhouding erediensten
Extra collecte: Noodhulp watersnood Azië

Zondag 1 oktober 2017
10.00 uur
Ds. M. Noorderijk
Psalm 68 : 17
18.30 uur
Ds. J. van Dijk, Bennekom
Psalm 121 : 1
Collecte: Shaare Zedek Ziekenhuis
Extra collecte: Geluidsinstallatie

ZETTEN-ANDELST
Zieken
Ook bij anderen die niet met name genoemd (willen) worden, is er zorg en verdriet. We
bevelen hen van harte in uw medeleven en voorbede aan. God zij hun een Schuilplaats en
Toevlucht. Hij ziet en kent ons in al onze moeite en in al ons verdriet. Wat kan er in dagen
van ziekte en spanning veel op ons afkomen. Bange vragen klimmen op in ons hart. Ga eens
bij Psalm 77 te rade. Daar leest u van de aanvechtingen, maar daar leest u ook dat God Zijn
volk leidt.

Huwelijksjubileum
Op mijn studeerkamer staat een kaart met voorop een foto van een nog jong bruidspaar.
Met deze kaart geven de kinderen en kleinkinderen van de heer J. W. Hendriks en mevrouw
F. J. H. Hendriks – van Beem (Margrietstraat 43, 6671 ZR Zetten) kennis van het
vijfenveertigjarig huwelijksjubileum van hun ouders en grootouders op 22 september. Jaren
waarin het bruidspaar ouder geworden is en waarin vreugde en verdriet gedeeld werden. In
het gezin, maar ook in het midden van de gemeente. We willen onze ambtsbroeder en zijn
vrouw van harte feliciteren met deze mijlpaal. We wensen hun een goede dag toe en Gods
zegen voor de toekomst.
Verkiezing / benoeming
In zijn vergadering van 13 september 2017 heeft de kerkenraad in alfabetische volgorde het
volgende dubbeltal opgesteld in de komende vacature ouderling kerkrentmeester Duijzer:
H. Vervoorn, Veldstraat 57 te Zetten en
A. Zoutewelle, Waaldijk 3 te Andelst.
De verkiezingsvergadering is vastgesteld op woensdag 27 september, om 19.30 uur in
verenigingsgebouw “de Hoeksteen”. Na deze verkiezing hoopt de kerkenraad een
kerkrentmeester te benoemen in de komende vacature van de Kieft.
U wordt gevraagd de broeders op dubbeltal in uw persoonlijke voorbede te gedenken!
Jeugdwerk
Met de start van het winterwerk is tevens het jeugdwerk weer opgestart. Diverse clubs en
een jeugdvereniging, ingedeeld naar leeftijd, zijn binnen onze gemeente actief, namelijk:
club 8-10, club 10-12, club 12-15 en de Jeugdvereniging (JV +16). Kinderen van de gemeente
en daarbuiten komen elke week of tweewekelijks bij elkaar voor Bijbelstudie, ontmoeting
en gezelligheid. Oor, oog en hart voor elkaar zijn daarbij onmisbare aspecten. Elk kind, elke
jongere is van harte uitgenodigd voor het deelnemen aan de club- en verenigingsavonden.
De data en tijden hiervan staan vermeld in de agenda, zoals die bij de vorige kerkbode
gevoegd was. Mocht u / mocht jij vragen hebben, dan kunt u / kun jij contact opnemen met
één van de volgende personen:
• Club 8-10:
Betsy Aalbers,
tel. 0488-451578
• Club 10-12:
Marjolijn Speijers,
tel. 06-27333495
• Club 12-15:
Miranda de Jong,
tel. 0488-422882

• JV 16+:
Kees Blokland,
tel. 0488-453618
De leidinggevenden van de diverse clubs zullen in de loop van het seizoen ook nog een
stukje schrijven over hoe het er op een clubavond zoal aan toe gaat.
De Toevlucht
Catechese
Bij het schrijven van deze kerkbode staan we nog voor de eerste avond van de catechisaties.
Bij het uitkomen is de eerste avond geweest. Was je er nog niet, dan hopen we je volgende
week te ontmoeten. Mocht je een keer niet kunnen, laat je het dan van tevoren even weten
(per email of telefoon)?!
Bijbelkring
26 september, is de eerste avond waarop de Bijbelkring hoopt samen te komen. Om 20.00
uur in “de Hoeksteen”. De Heere geeft ons veel, geeft ons Zijn Woord om daaruit te lezen.
Thuis, maar ook met elkaar en dat niet alleen op zondag. De bezoekers van de Bijbelkring
van afgelopen seizoen verwachten we opnieuw, maar ook als u of jij nog niet eerder
geweest bent. Een nieuw seizoen, nieuwe… Van de eerste Petrusbrief was een enkel
gedeelte nog niet behandeld. Zelf stap ik nu in en het lijkt me daarom goed om samen te
beginnen bij het begin van de tweede Petrusbrief. Dat is hoofdstuk 19 en 20 uit het boekje
van ds. Molenaar over 2 Petrus 1: 1 - 9. Leest u het van tevoren vast door (Heeft u het
boekje nog niet, laat het mij dan even weten) en kijkt u ook alvast naar de vragen?!
Gesprekskring
Donderdag 5 oktober zal de eerste Gesprekskring weer zijn. Dit seizoen gaan we verder met
het boekje: “Leven door de Geest” van ds. C.G. Vreugdenhil. Dit keer is hoofdstuk 3 aan de
orde: “De Heilige Geest als Leidsman”. U bent van harte welkom op 5 oktober om 20.00 uur
in “de Hoeksteen”. Ook als u niet eerder de Gesprekskring bezocht hebt, bent u bij dezen
van harte uitgenodigd!
Jeugdvereniging
Zondag 24 september begint de Jeugdvereniging weer. Dit jaar niet op vrijdag, zoals we
gewend waren, maar op zondag na de avonddienst. We hopen, dat er dan meer jongeren
de mogelijkheid hebben om de Jeugdvereniging te bezoeken. Als je nog niet eerder geweest
bent, is dit wellicht een aanleiding om te komen. Van harte welkom, zondag 24 september,
in de kelder van “de Hoeksteen”. Neem gerust een introducé mee!
Collecte noodhulp overstromingen Azië
Zondag 24 september 2017 wordt er een diaconale collecte gehouden voor de
overstromingen in Azië. De collecteopbrengst wordt besteed aan hulpverlening in Azië.
Hevige moessonregens in Azië veroorzaken grote problemen. In India, Nepal en Bangladesh
zij al 1500 doden gevallen. Naar schatting zijn er 24 miljoen mensen door de
overstromingen en landverschuivingen getroffen. Behalve dat mensen hun huizen en
bedrijven zijn kwijtgeraakt, zijn ook grote landbouw gebieden aangetast. Uit het fonds
wordt van tijd tot tijd steun geboden aan mensen elders in de wereld, die met een ramp of

noodsituatie te maken krijgen. We willen deze diaconale collecte van harte aan u
aanbevelen en vragen ook uw steun om mee te doen.
College van diakenen.
Verantwoording collecten en giften
Kerktelefoon tweede kwartaal
Catechese
Kerkrentmeesters
Plaatselijk Kerkenwerk
Onderhoud Hoeksteen
Instandhouding Erediensten
Geluidsinstallatie
Diaconie
GZB Pinkstercollecte
Woord en Daad
Stichting Gave
Spaanse Evangelisatie
Stichting China
GZB / Familie Rietveld
MAF
Mercy Ships
Evangelisatie Horst
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665,00
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301,15
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206,80
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264,50
327,62

Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
zondag 24 september na de avonddienst komt de Jeugdvereniging voor de eerst maal dit
seizoen bijeen,
dinsdag 26 september wordt om 20.00 uur Bijbelkring gehouden,
woensdag 27 september begint de verkiezingsvergadering om 19.30 uur,
donderdag 28 september komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur bijeen;
donderdag 5 oktober begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Dient elkander
door de Liefde” om 14.00 uur in “De Poort” te Andelst,
eveneens donderdag 5 oktober is er om 20.00 uur Gesprekskring,
vrijdag 6 oktober begint om 15.30 uur het symposium “Kind en Geloof” van het HJW in de
Driestar te Gouda.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten!
Kerkenraadsvergadering
Woensdag 27 september vergaderen de broeders van de kerkenraad. Moge de Heere met
Zijn Heilige Geest krachtig in hun midden werken!
Oppasrooster
24 sep Hinke Blok, Anne Marleen de Kat, Marnix Hommersom

01 okt Marjolein Speijers, Hester van Deelen, Eline van Voorthuijsen
08 okt Hendrie Budding, Esther Kuijpers, Floris Zoutewelle
Uit de pastorie
We zien terug op een mooie start van het winterseizoen. Na inspanning was er de
goedverzorgde barbecue. En niet te vergeten de ontmoetingen met elkaar. Dank voor allen
die zich ingezet hebben om dit mogelijk te maken. Op zondag werden we bepaald bij de
overvloed die de Heere geeft, om daarmee naar vermogen aan de slag te gaan.
Ondertussen leven we toe naar de avondmaalszondag. Niet alleen een hoorbare, maar ook
een zichtbare verkondiging. Eten en verzadigd worden. Ik eindig met de woorden waar ik de
voorbereidingspreek mee afsloot.
Daar in de hemel zullen er zijn
vrij van ellende zonde en pijn
ja de verlosten juichen er blij:
Waarom o Ontfermer zag U op mij?
Waarom dat manna, die heerlijke wijn,
waarom mag ik voor eeuwig bij U zijn?
Ja, onuitsprekelijk is het zalige lot,
niet te begrijpen het hemels genot
dat wordt gesmaakt in gemeenschap met God,
dankzij het Lam.
Met een hartelijke groet ook van mijn vrouw en ons vijftal,
ds. Noorderijk

