EREDIENSTEN

Zondag 22 oktober 2017
10.00 uur
Prop. G.A. van Ginkel, Maartensdijk
Psalm 75 : 4
18.30 uur
Ds. P. Vermeer, Wezep
Psalm 124 : 1
Collecte: Plaatselijk kerkenwerk
Extra collecte: Stichting Ontmoeting

Zondag 29 oktober 2017
10.00 uur
Ds. M. Noorderijk, Openbare belijdenis van het geloof
Psalm 146 : 1
18.30 uur
Ds. A. Snoek, Kesteren
Psalm 125 : 1
Collecte: Instandhouding erediensten
Extra collecte: Onderhoud kerkgebouw

Woensdag 1 november 2017, Dankdag
14.30 uur
Ds. M. Noorderijk
Psalm 139 : 14
19.30 uur
Ds. M. Noorderijk
Psalm 126 : 2
Collecte: Dankstondcollecte
Extra collecte: Plaatselijk diaconaal werk

ZETTEN-ANDELST
Uit de gemeente
J.E. van Binsbergen kreeg een zorgelijke uitslag. Hij zal volgende maand chemokuren
ondergaan.
We noemen vanwege hun gezondheidssituatie ook de namen van mevrouw C.H. Gerritsen
,mevrouw M. Paalman, mevrouw Romein en mevr. Verhoeff
De vertroostende nabijheid van de Heere bidden we de familie Veldman toe nu plotseling
moeder, schoonmoeder en oma Veldman overleden is.
Naast de genoemde gemeenteleden zijn er ook anderen die met onderzoeken bezig zijn of
met zorgen en verdriet te maken hebben. We wensen hen Gods nabijheid toe.
O grote Christus, eeuwig licht,
niets is bedekt voor Uw gezicht;
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan
al schijnt geen zon, al licht geen maan. (avondzang: 1)
Dankbetuiging
Langs deze weg willen we u dankzeggen voor de bloemen, kaarten en boekjes met ons
huwelijksjubileum. Het was voor ons een onvergetelijke dag. Dankbaar zijn wij, dat we het
samen met onze kinderen en kleinkinderen mochten gedenken.
Op de eerste plaats gaat onze dank uit naar de HEERE. Het is Zijn goedheid, Die ons al de
jaren gespaard heeft.
Jan en Flora Hendriks.
Jarigen (75 jaar en ouder)
In de komende weken hopen de volgende 75-plussers hun verjaardag te vieren:
21-10(-1930) mevrouw D. van Rinsum-van Dam,
24-10(-1932) mevrouw H.C. Lekkerkerker-Frentz,
26-10(-1940) mevrouw B. Hendriksen-van Schaik,
27-10(-1941) de heer P. Kalisvaart,
27-10(-1942) de heer G. Elings,
29-10(-1938) de heer A. Ferdinandus,
01-11(-1931) de heer F.X. Gerards.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar
gewenst!
Verhuizing
Op 3 november 2017 verhuist de familie W. Paalman

Verkiezing / benoeming
Er zijn geen bezwaren tegen leer en leven van broeder Zoutewelle ingediend, zodat hij in de
morgendienst van zondag 7 januari 2018 in het ambt van ouderling kerkrentmeester
bevestigd kan worden.
Zoals op zondag 8 oktober afgekondigd, heeft de kerkenraad M.A. Noordam per 1 januari
2018 benoemd tot kerkrentmeester in de komende vacature van de Kieft. Hij heeft
inmiddels medegedeeld deze taak te aanvaarden. De kerkenraad en (in het bijzonder) het
college van kerkrentmeesters zijn de Heere dankbaar voor Zijn goedheid, in dezen aan de
gemeente betoond!
Zoals afgelopen zondag afgekondigd, heeft de gemeente tot vrijdag 20 oktober, 18.00 uur,
de gelegenheid bezwaren tegen leer en leven van de benoemde broeder Noordam in te
dienen. Mocht u hiertoe besluiten dan dient uw schrijven -voorzien van uw naam, adres,
motivatie en handtekening- ingeleverd te worden bij scriba Duijzer.
We vragen u de bovengenoemde broeders in uw gebeden te gedenken!
Herziene Statenvertaling
De kerkenraad heeft de afgelopen jaren een uitgebreide bezinning gevoerd over de
Herziene Statenvertaling (HSV), die op 4 december 2010 uitgekomen is. Graag informeren
we u langs deze weg over de uitkomst hiervan.
De kerkenraad heeft tot op heden altijd bewust gekozen voor het gebruik van de
Statenvertaling (SV). Deze is vanuit de grondtekst nauwkeurig vertaald en hierdoor
betrouwbaar. Als het gaat om Gods Woord is betrouwbaarheid immers van het
allergrootste belang.
Vanwege dit belang onderschrijft de kerkenraad dan ook van harte het uitgangspunt van de
“Stichting Herziening Statenvertaling” om de huidige én de komende generaties lezers van
de Bijbel een betrouwbare vertaling te bieden.
De kerkenraad is positief over de HSV en heeft daarom besloten, dat er geen principieel
bezwaar is deze vertaling vrij te geven voor gebruik in de erediensten.
Als kerkenraad beseffen we, dat er gemeenteleden zijn, die willen, dat de HSV het liefst zo
snel mogelijk in de erediensten gebruikt wordt. Maar dat er ook gemeenteleden zijn, die
daar bezwaren bij hebben en die zich verbonden weten met de SV. Ze zijn hiermee
opgegroeid, het is de taal van hun hart en er wordt dagelijks uit gelezen. Als kerkenraad en
gemeente moeten we een weg vinden, die voor allen begaanbaar is.
De komende tijd blijft het gebruik van de SV in de erediensten gehandhaafd en gaan we met
elkaar in gesprek. Hiertoe heeft de kerkenraad voor de gemeente een informatieavond over
de HSV belegd op 15 november 2017. Hierbij zal een vertegenwoordiger van de “Stichting
Herziening Statenvertaling” aanwezig zijn. Bij dezen willen we u allemaal van harte
uitnodigen om die avond informatie en voorlichting over de HSV te ontvangen.
Tenslotte spreken we de wens uit, dat u en jij dagelijks mag leven uit het Woord van God.
De Heere Jezus sprak immers de woorden: “Onderzoekt de Schriften, … en die zijn het, die
van Mij getuigen!”
Belijdenisdienst
Op zondag 29 oktober hoopt Marit Derksen in de morgendienst openbare belijdenis van het
geloof af te leggen. Leeft en bidt u met haar mee op weg naar de belijdeniszondag?!

Reformatieherdenking
Zoals u bij de Algemene Berichten heeft kunnen lezen, wordt op dinsdag 31 oktober om
19.30 uur in de kerk van Andelst de jaarlijkse Reformatieherdenking gehouden. Allen
hartelijk welkom!
Dankdag
Op woensdag 1 november is de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid. Om 14.30 uur
begint de middagdienst. Een dienst voor heel de gemeente, oud en jong. Mag ik u en jou
oproepen om ook deze mogelijkheid om het Woord van God te horen en Hem te danken
niet voorbij te laten gaan. Dat geldt ook voor de avonddienst.
Catechese
Na een weekje herfstvakantie beginnen de catechisaties weer. Al kan ik beter zeggen, dat er
één week catechisatie is en dat jullie in de week van dankdag niet op maandag op de
catechisatie, maar op woensdag in de kerk worden verwacht.
Mannenvereniging “Deo gratia”
Op dinsdag 24 oktober 2017 om 20.00 houdt de mannenvereniging “Deo Gratia” weer haar
vergadering. U bent die avond van harte welkom in het verenigingsgebouw “De
Hoeksteen”, Damstraat 15 te Zetten. We willen deze avond Bijbelstudie 3 gaan behandelen,
juli/augustus 2017 nummer vanuit de Hervormde Vaan. Job 1: 13 tot 22. Van harte
uitgenodigd.
Het bestuur
Diaconie
EEN “HANDVOL KOREN” 2018 NU TE BESTELLEN!!
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om het bekende GZB-boekje “Een Handvol Koren”
te bestellen. Het is een dagboek voor jong en oud, bedoeld als een praktisch hulpmiddel bij
het dagelijks lezen en overdenken van de bijbelse boodschap. Elke dag biedt twee
overdenkingen, één voor jongeren en één voor persoonlijke bezinning.
Het boekje voor 2018 wordt dit jaar eenmalig gratis aangeboden aan gemeenteleden van
Zetten-Andelst door de diaconie met als doel het werk van de GZB meer onder de aandacht
te brengen. Bij de reeds bestaande lezers wordt het zoals gewoonlijk weer thuisbezorgd.
Wilt u het boekje voor het eerst bestellen, dan kunt u tot 3 november mailen of bellen naar
Jaap Kalisvaart. E-mail: jjkalisvaart@hotmail.com
Tel. 06-47009632 (na 18.00 uur).
Hartelijke groet,
Uw diaconie.
Kerkbalans 2017
In de eerste negen maanden van dit jaar heeft de gemeente € 45.545, 03 bijgedragen in het
kader van de actie Kerkbalans; dit is bijna evenveel als in januari was toegezegd: € 45.675,-.
We hopen aan het eind van dit jaar het voor 2017 beloofde bedrag van € 57.594,- te
overschrijden. Hopelijk werkt u hier allen aan mee!

Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
zondag 22 oktober komt de Jeugdvereniging na de avonddienst bijeen,
maandag 23 oktober beginnen de catecheses weer op de bekende tijden (dit geldt ook voor
de jeugdclubs: 10-12 op dinsdag 24, 8-10 op woensdag 25 en 12-15 op vrijdag 27 oktober),
dinsdag 24 oktober komt de mannenvereniging “Deo gratia” om 20.00 uur bijeen,
donderdag 26 oktober begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt”
om 14.15 uur,
zaterdag 28 oktober wordt om 10.00 uur in Putten de Bondsdag van de Hervormde
Mannenbond gehouden;
maandag 30 oktober is er om 20.00 uur een vergadering van de Jeugdraad,
dinsdag 31 oktober begint de Hervormingsdienst in de Hervormde Kerk te Andelst om 19.30
uur,
woensdag 1 november zijn er in de Hervormde Kerk te Zetten de dankdagdiensten op de
gebruikelijke tijden: 14.30 en 19.30 uur,
donderdag 2 november komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om
14.00 uur bijeen in “De Poort” te Andelst en eveneens op
donderdag 2 november is er om 20.00 uur Gesprekskring.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten!
Oppasrooster
22 okt Nicolet Vervoorn, Reijer Hendriks, Marjolijn de Kat
29 okt Mariëlle Boer, Elly-Anne Zoutewelle, Jolijn Aalberts,
01 nov Dankdag Corine Mulder, Dorieke de Kat
05 nov Petra van Beem, Sophie Derksen, Carmen van den Bos
Uit de pastorie
Met een hartelijke groet namens alle pastoriebewoners,
ds. M. Noorderijk.

