EREDIENSTEN

Zondag 8 oktober 2017
10.00 uur
Ds. J.A.J. Pater, Noordwijk
Psalm 75 : 1
18.30 uur
Ds. M. Noorderijk
Psalm 122 : 3
Collecte: Plaatselijk kerkenwerk
Extra collecte: Evangelische Hogeschool Amersfoort

Zondag 15 oktober 2017
10.00 uur
Ds. P.H. van Trigt, Ede
Psalm 87 : 1
18.30 uur
Ds. M. Noorderijk
Psalm 123 : 1
Collecte: Instandhouding erediensten
Extra collecte: Onderhoud Hoeksteen

ZETTEN-ANDELST
Zieken
De krachten van mevrouw C.H. Gerritsen blijven zwak.
Dhr. C. J. van de Kolk kreeg afgelopen week een nieuwe knie.
Mevrouw M. Paalman gaat heel langzaam vooruit. Zij verblijft nog in het CWZ te Nijmegen.
Mevrouw Romein onderging de laatste bestraling. De gevolgen van de ziekte zijn meer en
meer merkbaar.
Dhr. C. Romeijn verbleef enkele dagen in Rijnstate.
Mevr. Verhoeff kwam weer thuis, nadat ze een nieuwe knie heeft gekregen.
We denken ook aan gemeenteleden die met zorg en verdriet in de familiekring te maken
kregen. En degenen die met onderzoeken bezig zijn of op uitslagen wachten.
Jarigen (75 jaar en ouder)
In de komende weken hopen een tweetal 75-plussers hun verjaardag te vieren:
11-10(-1934) de heer D. Hendriks,
18-10(-1935) mevrouw W.C. van Dijken
Beide van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar
gewenst!
Huwelijk
Aren Jan Pieter Zoon en Anne Louise Leonie Hamelink delen u met blijdschap en
dankbaarheid mee, ook namens wederzijdse ouders, dat zij op 12 oktober 2017 in het
huwelijk hopen te treden. Dat schrijven Arjan en Annelien op hun trouwkaart. Na de
voltrekking van het huwelijk in Kasteel Wijenburg, gaan ze ’s middags naar de St. Jan de
Doperkerk, Ooisestraat 1 te Echteld. In deze dienst waarin ze een zegen vragen over hun
huwelijk gaat ds. J. van Walsem voor. De dienst staat onder verantwoordelijkheid van de
kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Zetten-Andelst en begint om 14.00 uur. We
bidden jullie, met allen die jullie lief zijn, een fijne, gezegende dag toe en een gezegend
huwelijksleven. Het toekomstige adres van het bruidspaar is: Burgemeester Bouwmanstraat
22, 4364 AG Grijpskerke. Een goede en gezegende tijd in het Zeeuwse en in de kerkelijk
gemeente daar.
Welkom
Overgekomen naar de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst zijn de heer en mevrouw
van Dommelen en hun zoon Jochem.
Nieuwe leden van de gemeente zijn eveneens de heer en mevrouw Pors, die sinds 23
september 2017 in Zetten, wonen.
We wensen beide gezinnen een goede tijd onder ons en bovenal gezegende diensten!
Verkiezing
In de verkiezingsvergadering van 27 september 2017 heeft de gemeente A. Zoutewelle,
verkozen tot ouderling kerkrentmeester in de komende vacature Duijzer. Diezelfde avond
heeft hij de kerkenraad bericht, dat hij de vrijmoedigheid heeft ontvangen het ambt te

aanvaarden. De Heere zij dank, dat Hij broeder Zoutewelle dit in het hart gegeven heeft! De
gemeente heeft tot vrijdag 6 oktober, 18.00 uur, de gelegenheid bezwaren tegen leer en
leven van de verkozen broeder in te dienen. Uw schrijven -voorzien van uw naam, adres,
motivatie en handtekening- dient bij scriba Duijzer, ingeleverd te worden. Laten we
broeder Zoutewelle en ook broeder Vervoorn, die niet verkozen is, in onze persoonlijke
gebeden gedenken.
Belijdenisdienst op zondag 29 oktober 2017
Afgelopen winter heeft Hendrika Christina Marit (Marit) Derksen de belijdeniscatechisatie
gevolgd, gegeven door ds. Van Leeuwen. In het voorjaar is de belijdenisdienst uitgesteld tot
de herfst en op zondag 29 oktober hoopt Marit nu onder de belijdende leden opgenomen
te worden. Dit nadat zij op 12 oktober door de kerkenraad hoopt toegelaten te worden tot
de openbare belijdenis van het geloof. Wilt u haar in uw voorbede en meeleven gedenken.
Catechese
We hebben met elkaar een start gemaakt. Een enkeling op wie ik wel gerekend had, was er
de eerste keren nog niet. In de herfstvakantie, maandag 16 oktober, zijn er geen
catechisaties.
Vrouwenvereniging “Saron”
De tweede Saron morgen is op dinsdag 10 oktober in “de Poort” te Andelst, van 9.15 tot
11.15 uur; koffie en thee staan vanaf 8.45 uur klaar. We zullen deze morgen verder gaan
met de bijbelstudies over Johannes de Doper. Dit keer komt de bijbelstudie uit het juninummer van “De Hervormde Vrouw” en wel bijbelstudie 2. “Ontmoeting vol verwachting”
staat boven de bijbelstudie, dit naar aanleiding van Lukas 1 : 36 - 45. Advent staat voor de
tijd van verwachting. Is heel het christelijk geloof ten diepste niet uitzien naar de Heere en
Zijn Koninkrijk? Dit bijbelgedeelte bemoedigt ons om het van de Heere te verwachten.
Verwacht het van Hem in alle situaties van het leven. Steeds wil de Heilige Geest het Woord
van God bevestigen in ons leven. Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft! We hopen
iedereen weer te ontmoeten op dinsdagochtend 10 oktober, van harte welkom!
Hartelijke groeten,
Het bestuur.
Jonge-Lidmatenkring
Op dinsdag 10 oktober begint om 20.00 uur in “De Hoeksteen” de eerste bijeenkomst in dit
winterseizoen van de Jonge-lidmatenkring. Een aantal gemeenteleden hebben inmiddels
aangegeven te komen, maar ook wie zich nog niet gemeld heeft, is van harte welkomen.
Ouderenmiddag
Maandag 16 oktober is er weer een bijeenkomst van de ouderenmiddag. Deze middag
begint om 14.00 uur in “De Hoeksteen”. We beginnen zoals gewoonlijk met een meditatie
en na de pauze gaan we creatief aan de slag. Wij nodigen u allen weer van harte uit voor
deze middag. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Wij hopen op een gezellige middag met
elkaar.
Het bestuur

Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
zondag 8 oktober komt de Jeugdvereniging na de avonddienst bijeen,
dinsdag 10 oktober begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Saron” om 09.30 uur
in “de Poort” te Andelst,
eveneens op dinsdag 10 oktober wordt om 20.00 uur Jonge-Lidmatenkring gehouden (alle
jonge lidmaten van harte welkom!!),
donderdag 12 oktober begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt”
om 14.15 uur;
maandag 16 oktober is er om 14.00 uur Ouderenmiddag,
donderdag 19 oktober 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!
Oppasrooster
08 okt Hendrie Budding, Esther Kuijpers, Floris Zoutewelle
15 okt Bertine van Rinsum, Anne-Ruth Lekkerkerker, Jannemijn de Kat
22 okt Nicolet Vervoorn, Reijer Hendriks, Marjolijn de Kat
Uit de pastorie
Komende zondag hoop ik op twee ‘bekende’ kansels te staan. ’s Morgens rijden we voor het
eerst sinds het afscheid weer naar de kerk van Nieuw Balinge. Met de gemeente van
Tiendeveen en Nieuw Balinge zijn we dankbaar dat er toestemming kwam om opnieuw voor
onbepaalde tijd en voor honderd procent een predikant te mogen beroepen. Ons gebed is
dat de vacature spoedig vervuld mag worden. ’s Avonds hopen we in Zetten verder te gaan
met de behandeling van de Heidelbergse Catechismus, zondag 3 en volgende week zondag
4.
In de week van de herfstvakantie, 16 – 22 oktober, hopen we onze laatste vakantieweek
van dit jaar op te nemen. Aanspreekpunt is, ook als het gaat om de voorbede, de scriba.
Met een hartelijke groet, ds. M. Noorderijk

