EREDIENSTEN

Zondag 5 november 2017
10.00 uur
Ds. J. Muller, Bleskensgraaf
Psalm 6 : 9
18.30 uur
Ds. P.C.H. Kleinbloesem
Psalm 127 : 2
Collecte: GZB Najaarszendingscollecte
Extra collecte: Verwarmen kerkgebouw

Zondag 12 november 2017
10.00 uur
Ds. M. Noorderijk
Psalm 119 : 86
18.30 uur
Ds. M. Baan, Veenendaal
Psalm 128 : 3
Collecte: Plaatselijk kerkenwerk
Extra collecte: Project 10 27

ALGEMENE BERICHTEN
NPV thema-avond: Voltooid leven
Dominee J. Belder en mevrouw E. Wiegman hopen met ons te spreken over dit belangrijke
en actuele thema. Wij nodigen u van harte uit deze avond bij te wonen. Welkom! De avond
zal worden gehouden op 6 november 2017 in het Van Lodenstein College, Kasteelstraat 2 te
Kesteren. Inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. Hebt u vooraf al vragen, die u graag
beantwoord ziet, mail ze dan naar epeterse@kliksafe.nl Er zijn deze avond diverse boeken
te koop met betrekking tot het onderwerp. Bij de uitgang is een collecte voor de onkosten.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de NPV Midden-Betuwe.

ZETTEN-ANDELST
Uit de gemeente
Koster J.E. van Binsbergen staat voor het begin van de chemokuren.
De heer van Drunen verblijft in hospice “De Olijftak” te Ede (Platteelhof 9, 6711 JK Ede).
Mevrouw M. Paalman hoopt op 13 november na ruim een half jaar thuis te komen op het
nieuwe adres van de familie Paalman.
Mevrouw Romein is bezig met een serie chemokuren.
Jarigen (75 jaar en ouder)
In de komende weken hopen de volgende 75-plussers hun verjaardag te vieren:
08-11(-1927) mevrouw C.G. Sint Nicolaas-Derksen,
09-11(-1932) mevrouw G.F. van Olst-Vogelaar,
10-11(-1933) de heer M.T. van Steenbergen,
12-11(-1934) de heer D.N. Tap.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar
gewenst!
Huwelijk
Marko Boer en Marloes Snoek zijn op de dag dat deze kerkbode uitkomt in het huwelijk
getreden. We wensen hen een gezegend huwelijk toe.
Benoeming
Er zijn geen bezwaren tegen leer en leven van broeder Noordam ingediend, zodat hij in de
morgendienst van zondag 7 januari 2018 de taak van kerkrentmeester officieel op zich mag
nemen. We wensen hem daarbij van harte Gods zegen!
Gemeenteavond 15 november 2017
Zoals u in de vorige kerkbode heeft kunnen lezen, zal op 15 november er een
gemeenteavond zijn, waarop we informatie over de Herziene Statenvertaling ontvangen.
Een vertegenwoordiger van de “Stichting Herziening Statenvertaling” zal ons deze
informatie geven. Nogmaals u en jullie van harte uitgenodigd, de aanvang is 20.00 uur.
OPENBARE GELOOFSBELIJDENIS
Dankbaar zien we terug op de belijdenisdienst van afgelopen zondag. We stonden stil bij
Hebreeën 11: 13: belijdenis doen. Na haar ja-woord kreeg Marit Derksen de volgende
woorden uit Psalm 86: 11 mee: Leer mij, HEERE! Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen;
verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams.
Catechisaties
Vanaf maandag 6 november worden de catechisaties weer op de bekende tijden gegeven.
Op donderdag komen we met de drie belijdeniscatechisanten bij elkaar. Geeft u de
catechisaties ook een plaats in uw voorbede. En leeft u als ouders ook mee en spreekt u ook
door over wat er op catechisatie aan de orde is geweest?!

Jeugdwerk
Op zaterdag 11 november 2017 houdt het Hervormd JeugdWerk (HJW) haar jaarlijkse
Jeugdappèl 16+ in de Dorpskerk te Hoevelaken. Het thema van de dag is “Volg Mij!”.
Ds. M.K. de Wilde uit Nijkerk en ds. J.W. Hooydonk uit Kockengen zullen tijdens het middagen avondprogramma de appèlwoorden verzorgen. Tijdens het avondprogramma is er ook
een workshopronde.
Inmiddels is nagenoeg iedere jongere vierentwintig uur per dag bereikbaar via zijn
smartphone. Allerlei signalen en notificatie, die je toeroepen: “Bekijk mij, beantwoord mij,
geef mij aandacht!” In al dat verkeer zouden stille tijd en de levensvernieuwende
ontmoeting met je Schepper er zomaar bij inschieten. Het is niet voor niets, dat de Heere
Jezus het appèl doet aan degenen, die tot Zijn volgelingen horen: “Volg Mij!”
Dat is dan ook het thema van het Jeugdappèl 16+ in Hoevelaken. Dominee M.K. de Wilde
hoopt te spreken over “Geroepen uit de duisternis tot het licht” en dominee J.W. Hooydonk
over het thema “Wandelen in het licht”. De uitnodiging is verspreid onder hervormde
gemeenten. Alle 16+ jongeren zijn van harte welkom om deze appèldag mee te maken!
Het Jeugdappèl 16+ begint om 16.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Meer informatie vindt u
op: www.hervormdjeugdwerk.nl
Bijbelkring Jonge-Lidmatenkring
Op 7 november staat de volgende avond van de bijbelkring gepland. We beginnen om 20.00
uur. De eerste keer viel mij op dat de gemeenteleden uit de zogenaamde ‘middengroep’
ontbraken. Nu is er ook de jonge lidmatenkring, maar naast de zes aanwezigen op de eerste
avond van de jonge-lidmatenkring, zijn er nog veel meer twintigers, dertigers en veertigers
in de gemeente. De komende keer schuiven de deelnemers van de jonge lidmatenkring in
ieder geval een keer aan bij de bijbelkring. Een mooi moment om ook (voor de eerste keer)
te komen. Uiteraard ook als u al ouder bent. We staan stil bij 2 Petrus 1: 5 -7. Mede aan de
hand van hoofdstuk 20 uit het boekje van ds. Molenaar. Leest u het van tevoren vast door
(Heeft u het boekje nog niet, laat het mij dan even weten).
Een week later komt de jonge-lidmatenkring weer bij elkaar. Ook daar van harte welkom.
Vrouwenvereniging “Saron”
Op dinsdagochtend 14 november hebben we weer een bijeenkomst van vrouwenvereniging
“Saron”. Deze ochtend willen we bijbelstudie 3 uit het juli/augustus nummer van “De
Hervormde Vrouw” behandelen. Het bijbehorende bijbelgedeelte komt uit Lukas 1 : 57-75.
“Hij zal Johannes heten!” Met overtuiging noemt Elizabeth de naam van haar zoon. En
Zacharias bevestigt het. In de naam Johannes schittert Gods trouw. Het Woord van God zal
opnieuw tot Israël komen; eerst via Johannes als heraut en voorloper, daarna komt God Zelf
in Zijn Zoon Jezus Christus. Hij is het vleesgeworden Woord.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in “De Hoeksteen” te Zetten. Het begint om 9.15 uur,
vanaf 8.45 uur staat de koffie en de thee klaar.
Verder hopen we op dinsdag 28 november een creatieve ochtend te houden, eveneens in
“de Hoeksteen”. Hartelijk welkom! Hartelijke groeten,
Het bestuur.

Koffiedrinken na de morgendienst
Zondag 5 november is er in “de Hoeksteen” weer gelegenheid elkaar te ontmoeten onder
het genot van een kop koffie, thee of een glas fris. Allen van harte uitgenodigd!
Update Basiscursus Christelijk Geloof
Het vorige seizoen hebben we module 1 (algemene introductie van het christelijk geloof)
behandeld. Er leefden heel veel specifieke vragen onder de deelnemers en daar hebben we
ruim de tijd voor genomen. Dat maakte, dat we deze module pas in juni hebben afgesloten
met een heerlijke maaltijd. De kooksters danken we voor hun smakelijke bijdrage.
Ondertussen is het team veranderd van samenstelling. Rianne Hendriks is in het voorjaar
gestopt. Geurette Nijland is voor haar in de plaats gekomen. Nu stopt Paul Rienstra en
daarvoor is Adri Visser ons team komen versterken. Wij zijn dankbaar voor de zegenrijke
tijd, die we samen met de cursisten mochten ontvangen. Met het onderzoeken van de
Bijbel heeft de Heere gesproken door Zijn Woord en dat geeft banden van vriendschap.
Momenteel treffen we voorbereidingen om in januari verder te gaan met module 2 (het
Nieuwe Testament) van deze Basiscursus Christelijk Geloof. Er is opnieuw plaats voor
belangstellenden, die weinig of minder bekend zijn met de Bijbel en zich verder willen
oriënteren op het christelijk geloof. De cursus is voor iedereen toegankelijk, ook voor
mensen uit andere plaatsen. U mag mensen in uw omgeving erop attenderen en
uitnodigen. Te zijner tijd worden data en tijden in het kerkblad vermeld.
Voor opgave, vrijblijvende informatie of vragen:
Geurette Nijland: geurette@gmail.com
Lolkje van de Kieft: lolkjevandekieft@kpnmail.nl
Adri Visser: visser.adri1@gmail.com
Jan Sterk: jsterk@buntgroep.nl
Folderactie Horst
Van de gemeente Horst kregen we onderstaand bericht:
“Wij willen op zaterdag 9 december folders gaan verspreiden in Horst en omstreken voor de
Kerstfeestviering van vrijdag 15 december. De bedoeling is om zaterdagmorgen om
ongeveer 9.30 uur te beginnen. Na een welkomstwoord en een korte opening door Marcel
de Roode, evangelist in Horst, zullen we groepjes mensen vormen, die een aantal straten
toegewezen krijgen om de folders te verspreiden.
Na het folderen komen we om 12.30 uur allemaal terug naar de kapel, waar we gezamenlijk
lunchen en de actie afsluiten.”
In het verleden hebben we wel vaker gefolderd in Horst. Het zou fijn zijn, als er dit keer
weer een aantal mensen bereid is om mee te doen. Als u mee wilt helpen, geef dat dan
door voor uiterlijk 11 november aan de heer Kees Blokland e-mail cjblokland@hetnet.nl
Hartelijk bedankt vast voor uw medewerking!
Verantwoording collecten en giften
Verjaardagsfonds tweede kwartaal
Gift via Ds. Noorderijk (2x10 + 20)
Gift via pastoraal medewerker Stobbelaar
Kerktelefoon derde kwartaal

€
€
€
€

263,00
40,00
10,00
281,37

GZB-busjes derde kwartaal
Kerkrentmeesters
Geluidsinstallatie
Instandhouding Erediensten
Onderhoud Hoeksteen
Plaatselijk Kerkenwerk
Diaconie
Siriz/ VBOK
Noodhulp Azië
Shaare Zedek
Plaatselijk Jeugdwerk

€

175,65

€
€
€
€

607,91
580,84
274,65
295,65

€
€
€
€

366,25
818,15
328,00
307,57

Uitnodiging voor een gezamenlijke maaltijd
Eet u regelmatig alleen en vindt u het gezellig om samen met andere mensen te eten? Kom
dan op dinsdag 28 november naar de “Hoeksteen”, waar om 17.30 uur een warme maaltijd
voor u klaar staat. U bent van harte welkom en neem vooral iemand uit uw omgeving mee!
Samen met elkaar een maaltijd gebruiken is heel gezellig en het is leuk om elkaar te
ontmoeten! Mee-eten is gratis, wel staat er een collectebusje waarin u een vrijwillige
bijdrage mag doen. Bent u van plan om te komen eten of lijkt het u leuk om ons mee te
helpen? Geef u dan op vóór 21 november bij Marian Zoutewelle, tel. 06-43600510 of bij
Sabine Kalisvaart, tel. 06-47009627. Noteert u 28 november alvast in uw agenda?
We zouden het fijn vinden als u komt!
Hartelijke groeten,
Marian Zoutewelle, Kees Blokland en Sabine Kalisvaart.
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
zondag 5 november is er na de morgendienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het
genot van een kop koffie,
eveneens zondag 5 november komt de jeugdvereniging na de avonddienst bijeen,
dinsdag 7 november begint de Bijbelkring om 20.00 uur,
donderdag 9 november komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur bijeen,
zaterdag 11 november wordt om 16.00 uur in de Dorpskerk te Hoevelaken het Jeugdappèl
16+ gehouden;
dinsdag 14 november begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Saron” om 09.15
uur,
eveneens dinsdag 14 november wordt om 20.00 uur Jonge-Lidmatenkring gehouden,
woensdag 15 november begint de Gemeenteavond om 20.00 uur,
donderdag 16 november 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!

Kerkenraad
Woensdag 8 november vergaderen de broeders van de kerkenraad. Bidt u met ons om een
gezegende vergadering?!
Oppasrooster
05 nov Petra van Beem, Sophie Derksen, Carmen van den Bos
12 nov Geurette Nijland, Annelies Boer, Marjolijn Hamelink
19 nov Iris van Dodewaard, Sanne Hendriks, Leonore Visser
Uit de pastorie
Met een hartelijke groet namens alle pastoriebewoners,
ds. M. Noorderijk.

