EREDIENSTEN

Zondag 3 december 2017 Eerste Adventszondag
10.00 uur
Ds. K. Groenendijk, Bruchem
Psalm 141 : 3
18.30 uur
Ds. M. Noorderijk
Psalm 131 : 4
Collecte: Comité Woord en Daad
Extra collecte: Verwarmen kerkgebouw

Zondag 10 december 2017 Tweede Adventszondag
10.00 uur
Ds. M. Noorderijk
Gezang 2 : 1
18.30 uur
Ds. J.N. Zuijderduijn, Oosterwolde
Psalm 132 : 9
Collecte: Instandhouding erediensten
Extra collecte: Stephanos

ALGEMENE BERICHTEN

ZETTEN-ANDELST
Overlijden
Via LRP vernamen we het overlijden op 2 november 2017 van mevrouw Hinderkien van
Arnhem - van der Veen; zij woonde in De Hoge Hof en bereikte de leeftijd van 91 jaar.
De nabestaanden wensen we de troost van de Heere toe vanuit Zijn Woord en door de
werking van Zijn Geest.
Uit de gemeente
Op dit moment zijn er nog al wat gemeenteleden die ziek zijn, die wachten op uitslagen en
verdere onderzoeken en behandelingen of waar psychisch klachten zijn. Zonder anderen te
vergeten noemen we de namen van koster J.E. van Binsbergen en mevrouw Romein die
met chemokuren bezig zijn met alle gevolgen van dien. We bidden al onze zieken de troost
toe van die God, Die helpt in nood. De Heere vatte hen bij de hand en schenke hen Zijn
nabijheid. Immers aan Zijn hand geleid en in Zijn hoede geborgen zal het ons aan niets
ontbreken. De almachtige God zij hen tot een Toevlucht.
Jarigen (75 jaar en ouder)
In de komende weken hopen de volgende 75-plussers hun verjaardag te vieren:
04-12(-1928) mevrouw D.M. Valkenier-Muis
05-12(-1931) de heer D.C. Hoek
06-12(-1933) mevrouw K.H. van Leusden-van Dijken
07-12(-1942) mevrouw G.C. van Dijken-van Kleef
09-12(-1934) mevrouw C. van Meel-Aalbers
10-12(-1928) mevrouw A.A. van Dijk-van den Brink
13-12(-1936) de heer C. Romeijn
Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar
gewenst!
Geboren
Nog net op zaterdag 18 november werd Willemij Franka Maria Vervoorn geboren. Herald en
Nicolet Vervoorn hebben haar de roepnaam Marij gegeven. Barend, Anna en Liene zijn de
trotse broer en zussen. Op het geboortekaartje staan woorden uit Psalm 145: De HEERE is
groot en zeer te prijzen. Van harte gelukgewenst met de geboorte van Marij. Bij de
opvoeding van harte de zegen van de Heere toegewenst.
Vertrek
De heer en mevrouw J. Verburgt-van Schaik hebben besloten met de gemeente van de
vroegere woonplaats Randwijk mee te gaan leven. We wensen hen in de naburige
gemeente een gezegende tijd, in het bijzonder in de diensten van het Woord.
Gemeente-avond Herziene Statenvertaling (vervolg)
Op 15 november waren we met een verheugend aantal gemeenteleden in De Hoeksteen
om ons te laten informeren over de Herziene Statenvertaling. Naast luisteren naar de
inleider, werd er op een positieve manier met elkaar gesproken, waarbij er zowel

instemming als bezorgdheid naar voren kwam. Als kerkenraad zullen we binnenkort de
avond evalueren. De opmerkingen die op deze avond zijn gemaakt, zullen worden
meegenomen in de verdere weg die we gaan. Niet iedereen zal alles wat hij of zij van belang
vindt op de gemeente-avond hebben verwoord en niet iedereen was aanwezig. Daarom bij
dezen de oproep om uw reacties, vragen, verlangens, bezwaren en opmerkingen op korte
termijn aan de kerkenraad kenbaar te maken. Het liefst schriftelijk en voor het einde van
het jaar. De Bijbelse roeping van de kerkenraad is om met alles wat er in de gemeente leeft
en wordt aangereikt, geestelijk leiding te geven. We streven ernaar om voor de
zomervakantie met een afgewogen besluit te komen om ook de HSV al dan niet in de
erediensten te gaan gebruiken. De kerkenraad hecht er daarbij aan een weg te zoeken die
voor allen begaanbaar is. Laten we juist als de verlangens uiteen lopen elkaar in liefde
vasthouden en elkaar in dit te nemen besluit aan de Heere, de God van Zijn Woord
opdragen.
Toevlucht 10-12
Beste gemeenteleden,
Elke dinsdagavond komt de club van 10-12 jaar bij elkaar voor een gezellige clubavond.
Het eerste deel van de avond luisteren we naar een Bijbelverhaal en de week erop maken
we hier een verwerking bij. Dit seizoen hebben we het over Elisa. We leren van Gods
wonderen en Zijn trouw. Het tweede deel van de avond doen we iets leuks, de ene keer een
spel en de andere keer knutselen. We kunnen serieus zijn, maar we hebben het ook leuk
met elkaar. Vriendelijke groet,
De clubleiding.
Voorbereidingen Kerstfeestviering
Op 26 december, Tweede Kerstdag, zal het kerstfeest gevierd worden van de zondagsschool
en de jeugdclubs. Thuis en op de zondagsschool wordt er al geoefend met het zingen van de
kerstliederen en het opzeggen van de teksten. Het kerstprogramma zal ook twee keer in de
kerk geoefend worden. Op zondag 17 en 24 december worden alle kinderen van de
zondagsschool om 14.15 uur in de kerk verwacht. Na afloop, om 15.15 uur, kunnen de
ouders hun kinderen bij de kerk weer ophalen.
De jongeren en de leidinggevenden van “de Toevlucht”, met uitzondering van de 16+ club,
worden alleen op 24 december verwacht.
We hopen op een goede en gezegende voorbereiding.
Aanwezigheid op kerstmarkt
De decembermaand komt er weer aan. Dit jaar wordt de WIZET kerstmarkt op het
Julianaplein in Zetten gehouden op 13 december van 14.00 tot 20.00 uur. Ook dit jaar is er
de wens om op deze kerstmarkt namens de gezamenlijke kerken aanwezig te zijn om het
evangelie van Jezus Christus te delen met iedereen die het wil horen. Hierbij roepen wij
jongeren en ouderen uit de verschillende kerken op om daaraan mee te werken. Dit
meewerken kan zowel als bidder in de Rank en/of als “bemensing” van de kraam op het
Julianaplein.
Op 12 december om 19.30 uur is er voor alle medewerkers een ontmoetings-/
toerustingsavond bij de familie Sterk. Ook als u / jij niet op 12 december aanwezig kunt zijn

wordt uw / jouw medewerking gevraagd tijdens de kerstmarkt op 13 december. Dan
kunnen we namelijk de taken verdelen. Degenen die zich al aangemeld hebben hoeven dat
niet opnieuw te doen. Voor vragen en opgave kunt u terecht bij: Jan Sterk,
jsterk@buntgroep.nl, 06-26212821.
Bijbelkring 6 december
Op woensdag (let op) 6 december om 20.00 uur hoopt de bijbelkring weer bij elkaar te
komen. Vorige keer waren er een aantal nieuwe gezichten en ook anderen gaven aan de
volgende keer te willen komen. Ouderling Hendriks heeft een aantal boekjes besteld, die u
bij hem kunt verkrijgen. Aan de hand van hoofdstuk 21 staan we stil bij 2 Petrus 1: 10 en 11.
Jonge-Lidmatenkring
Ook bij de jonge lidmatenkring zagen we nieuwe gezichten. Op 12 december om 20.00 uur
is de volgende avond.
Vrouwenvereniging “Saron”
Op dinsdag 12 december hoopt vrouwenvereniging “Saron” weer samen te komen in
“de Poort” te Andelst. Inloop vanaf 8.45 uur, aanvang 9.15 uur. Deze morgen willen we
bijbelstudie 4 uit het septembernummer van “de Hervormde Vrouw” behandelen.
Het gaat over Zacharias en Johannes. Bij beiden staat niet het eigenbelang voorop, maar in
woord en daad laten beiden zien, dat het gaat om de Heere in hun leven. Het volle licht valt
op Hem, die komt als Heere en Heiland. Dat houdt ons een spiegel voor: Wat is ons
levensdoel?
Ook zal deze morgen staan in het teken van Kerst. We zullen samen zingen en declameren
van Advent en Kerst. Samen uitzien naar het Licht, dat zeker komen gaat. Iedereen hartelijk
welkom!
Het bestuur
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
zondag 3 december komt de jeugdvereniging na de avonddienst bijeen,
woensdag 6 december begint de Bijbelkring om 20.00 uur,
donderdag 7 december komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur bijeen,
eveneens donderdag 7 december begint de Gesprekskring om 20.00 uur,
zaterdag 9 december houdt het HJW de kruispuntconferentie “huwelijk”;
maandag 11 december is de laatste catecheseavond van het jaar,
dinsdag 12 december komt de vrouwenvereniging “Saron” om 09.15 uur in “de Poort” te
Andelst bijeen,
eveneens op dinsdag 12 december wordt om 20.00 uur Jonge-Lidmatenkring gehouden,
donderdag 14 december begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Dient elkander
door de Liefde” om 16.00 uur in “De Poort” te Andelst.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten!

Kerkenraad
Op woensdag 13 december komen de broeders van de kerkenraad bijeen voor de laatste
vergadering van dit jaar. Ons aller bede is, dat de Heilige Geest krachtig in hun midden zal
werken!
Oppasrooster
3 dec Marjolein Speijers, Imke van Rinsum, Huib Hendriks
10 dec Hendrie Budding, Anne Marleen de Kat, Lieke van Rinsum
17 dec Mariëlle Boer, Reijer Hendriks, Julia Aalberts
Kerkblad
Het volgende kerkblad (nummer 23 van 15 december 2017) zal voor een periode van vier
weken zijn; u gelieve daar bij het inleveren van uw kopij rekening mee te houden!
Uit de pastorie
Volgens de maatschappelijke opinie lopen gelovigen achter. Maar in ieder geval als het gaat
om het begin van het nieuwe jaar klopt dat niet. In plaats van op 1 januari begint het
kerkelijk jaar dit jaar op 3 december. Dat is dit jaar namelijk de eerste adventszondag. Het
begin van een nieuw kerkelijk jaar, waarbij we op vier adventszondagen toeleven naar
Kerst. In de avonddiensten van 3 en 17 december hopen we vanuit respectievelijk zondag 5
en 6 van de Heidelbergse Catechismus stil te staan bij het waarom van de menswording van
de Heere Jezus. Welke tekstgedeelte het zondagmorgen 10 december wordt, is mij nu nog
niet bekend. Met de catechisanten van 14 en 15 jaar staan we stil bij de prediking. De
eerste stappen van de voorbereiding van de morgendienst van 10 december zetten we met
hen. Met een hartelijke groet namens alle pastoriebewoners,
ds. M. Noorderijk

