EREDIENSTEN

Zondag 19 november 2017
10.00 uur
Ds. M. Noorderijk Voorbereiding op het Heilig Avondmaal
Psalm 68 : 17
18.30 uur
Ds. J. Geene, Katwijk aan Zee
Psalm 129 : 3
Collecte: Instandhouding erediensten
Extra collecte: Onderhoud Hoeksteen

Zondag 26 november 2017
10.00 uur
Ds. M. Noorderijk Bediening Heilig Avondmaal
Psalm 2 : 4
18.30 uur
Ds. M. Noorderijk Nabetrachting van het Heilig Avondmaal
Psalm 130 : 3
Collecte: Plaatselijk kerkenwerk
Extra collecte: Zustergemeente Oltalom

ALGEMENE BERICHTEN

ZETTEN-ANDELST
Overlijden
Donderdagavond 9 november overleed op de leeftijd van 76 jaar Cornelia Adriana
Kalisvaart-van Voorthuijsen. Na een periode waarin de gedachten afnamen. Moeilijk voor
haar, maar ook voor haar man en kinderen. De altijd zorgende vrouw, moest nu zelf
verzorgd worden. Zo moeilijk bereikbaar, maar als een Psalm of liederen over haar Heere en
Heiland gezongen werd, zong ze mee. De laatste twee weken namen ook de lichamelijke
krachten snel af. Al duurde de laatste dagen waarbij er door de kinderen trouw gewaakt
werd, ook nog weer lang. In “De Liefkenshoek” ontsliep zij en op dinsdag 14 november
hebben we haar begraven op de begraafplaats van Zetten. Maar niet voordat we eerst in de
kerk van Zetten bij elkaar waren en de Bijbel openden bij Psalm 91: 9a. ‘Want Gij, HEERE!
zijt mijn Toevlucht!’ Het meeleven van mensen in deze dagen doet goed, maar bij de Heere
een toevlucht nemen, gaat daar nog boven uit. We wensen meneer Kalisvaart, de kinderen
en (achter)kleinkinderen de vertroostende nabijheid van de Heere toe.
Uit de gemeente
Koster J.E. van Binsbergen en mevrouw Romein zijn bezig met een serie chemokuren.
De heer Noorlander onderging een hartkatheterisatie.
Mevrouw M. Paalman kwam thuis.
Jarigen (75 jaar en ouder)
In de komende weken hopen de volgende 75-plussers hun verjaardag te vieren:
18-11(-1934) de heer A.H. Kapelle
18-11(-1938) mevrouw E.J. Hendriks-Arissen
20-11(-1939) mevrouw E. van Kesteren-Zwaan
24-11(-1929) mevrouw H. Coenen-van Dijken
24-11(-1935) de heer J.W. Cornelissen
24-11(-1938) mevrouw M. Hendriksen-Elings
24-11(-1939) mevrouw A.A. Willemsen-Cornelissen
26-11(-1940) mevrouw G. Verwoert-de Jong
01-12(-1931) mevrouw M. Cornelissen-Verwoert
01-12(-1937) mevrouw A. Lijbers-Elings
01-12(-1940) de heer W. Paalman
Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar
gewenst!
Verhuizingen
De heer en mevrouw L. van Dijken-van Kleef zijn verhuisd van de Marshallstraat naar
Herveld. Dat zal wennen zijn voor u, hopelijk lukt dat snel. Een goede tijd daar gewenst!
Ook de broers Brouwer wonen per 1 november op een nieuw adres:
H.P. (Erik) Brouwer, Herveld (Erik blijft met de gemeente meeleven),
W.F. (Wilco) Brouwer, Ochten.
Beiden een goede tijd in jullie nieuwe verblijf!

Avondmaalskring 22 november 2017
Zo de Heere het geeft, zal op zondag 26 november het Heilig Avondmaal bediend worden in
het midden van de gemeente. Op zondag 19 november is de voorbereidingsdienst. Maar
voorbereiding is niet alleen iets voor de zondag, maar voor heel de week. Zo komen we op
woensdag 15 november om 20.00 uur in “de Hoeksteen” samen. U bent allen, jong en oud,
van harte welkom.
Ouderenmiddag
Maandag 20 november is er weer een bijeenkomst voor de ouderen van de gemeente.
Deze middag begint om 14.00 uur in “de Hoeksteen” te Zetten.
We beginnen met een meditatie en na de pauze is er een presentatie. Deze presentatie
wordt verzorgd door mevrouw den Dikken en ze gaat over het zigeunervolk in Israël.
U wordt weer van harte uitgenodigd voor deze middag!
Het bestuur.
Mannenvereniging “Deo gratia” 21 november 2017
Op dinsdag 21 november 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 Job 2:1-10 gaan bespreken
vanuit de Hervormde Vaan september nr 9. Van harte uitgenodigd. Het Bestuur.
Herinnering gezamenlijke maaltijd
Wij willen u er aan herinneren dat er op dinsdag 28 november om 17:30 uur een maaltijd
voor klaar staat voor hen die het gezellig vinden om samen met anderen te eten. Inloop
vanaf 17:15 uur. Opgeven kan t/m 21 november bij Marjan Zoutewelle of bij Sabine
Kalisvaart. Meer informatie zie vorige kerkbode.
Collecte zustergemeente ‘Oltalom’
We willen zondag 26 november collecteren voor onze zustergemeente Oltalom. In het
centrum van Budapest heeft de diaconale organisatie Oltalom een daklozenopvangcentrum
ingericht. Dagelijks komen 400 tot 500 daklozen slapen, eten en krijgen zij medische zorg in
de zgn. overdekte ‘straat’. Een kleine afdeling is er voor bewoners, die begeleid worden om
weer in de maatschappij terug te keren. De missie van Stichting Hulp Oost-Europa is:
Diaconaal werk
• hulp in noodsituaties
• opbouwen van diaconaal werk
• zorg aan kwetsbare groepen
Gemeenteopbouw
• opzetten van evangelisatiewerk
• ontwikkelen van jeugd- en jongerenwerk
• ontwikkelen van studiemateriaal
• lectuurvoorziening
Onderwijs
• ondersteuning christelijk onderwijs
• ontwikkelen Romaonderwijs

De collecte van 26 november van harte aanbevolen. College van diakenen
Verantwoording collecten en giften
Gift via pastoraal medewerker Stobbelaar
Huwelijksdienst Arjen Zoon en Annelien Hamelink
Kerkrentmeesters
Plaatselijk Kerkenwerk
Onderhoud Hoeksteen
Instandhouding Erediensten
Onderhoud Kerkgebouw
Dankstondcollecte (waarvan € 390,- via bank)

€
€

10,00
104,25

€
€
€
€
€

633,15
244,85
582,83
324,35
2.772,95

Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
zondag 19 november komt de jeugdvereniging na de avonddienst bijeen,
maandag 20 november is er om 14.00 uur Ouderenmiddag,
dinsdag 21 november begint de bijeenkomst van de mannenvereniging “Deo gratia” om
20.00 uur,
in verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 26 november is er
woensdag 22 november om 20.00 uur Avondmaalskring, aansluitend is er van 21.00 - 21.30
uur gelegenheid tot censura morum,
donderdag 23 november komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur bijeen;
dinsdag 28 november houdt de vrouwenvereniging “Saron” haar creatieve ochtend om
09.15 uur,
eveneens dinsdag 28 november wordt vanaf 17.30 uur de gezamenlijke maaltijd gehouden,
donderdag 30 november begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Dient elkander
door de Liefde” om 14.00 uur in “De Poort” te Andelst.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten!
Oppasrooster
19 nov Iris van Dodewaard, Sanne Hendriks, Leonore Visser
26 nov Jeanette Noordam, Soraya van den Bos, Esther van Bezooijen
3 dec Marjolein Speijers, Imke van Rinsum, Huib Hendriks
Uit de pastorie
Met een hartelijke groet namens alle pastoriebewoners,
ds. M. Noorderijk.

