Meditatie
Titel
Tekst
Meditatie van zo’n 850 woorden. Dit om eventuele lege stukken te voorkomen.

Schrijver

Erediensten
Zondag 2 september 2018
10.00 uur Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. T. Cammeraat, Veenendaal
Gezang 1 : 2
18.30 uur
Ds. J. Bogerd, Bunschoten
Psalm 78 : 3
Diaconale collecte: Nederlandse Patiënten Vereniging (zorg voor het leven)
Extra collecte kerkbeheer: onderhoud Voorhof
Zondag 9 september 2018
10.00 uur Viering Heilig Avondmaal
Ds. T. Cammeraat, Veenendaal
Psalm Psalm 116: 11
18.30 uur
Ds. T. Cammeraat, Veenendaal
Psalm 99: 1
Diaconale collecte: Fam. Huisman
Extra collecte kerkbeheer: onderhoud Voorhof

Graag aangepaste tijden vet drukken, dan vallen deze mij ook sneller op!

Algemene berichten
Uitnodiging 223e Samenzanguur Renkum / Heelsum
Wanneer
: D.V. zaterdag 1 september 2018
Aanvang
: 19.30 uur
Waar
: kerkgebouw aan de Utrechtseweg 93 te Renkum/Heelsum
Leiding
: ds. M.C. Schreur
Thema
: ‘Onrust en Vertrouwen’
n.a.v.
: psalm 42
piano
: Leander van der Steen
orgel
: Martien van der Zwan
m.m.v.
: Chr. ensemble Parlando
website: www.samenzanguur.nl; e-mail adres: samenzanguur@filternet.nl
Informatie: Joost Fraanje; tel. 06-51428978
224e Samenzanguur: DV 6 oktober 2018; ds. B. Jongeneel
Christelijk Jong Gemengd Koor “Hadarah” zoekt enthousiaste zangers!
Wij starten het nieuwe koorseizoen met een open repetitie-avond op D.V.
dinsdag 4 september 2018. Ben je 15 jaar of ouder en houd je van zingen en gezelligheid? Kom dan eens
vrijblijvend meezingen op ons koor!
Het Christelijk Jong Gemengd Koor “Hadarah” repeteert tweewekelijks van 20.00 uur tot 22.00 uur op
dinsdagavond. Het hoofddoel van ons koor is het uitdragen van het Evangelie door middel van muziek en
zang. De betekenis van onze koornaam “Hadarah” is “Glorie aan God”. Dit willen we uitdragen als koor.
Ons repertoire bestaat uit psalmen en geestelijke liederen.
We repeteren in Kerkelijk Centrum 'de Voorhof', Nedereindsestraat 30c te Kesteren.
Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar voorzitter@hadarah.nl of kijk op www.hadarah.nl
Toerustingsavonden evangelisatiewerk
De Hersteld Hervormde Gemeente van Andelst houdt ook komend seizoen toerustingsavonden met
betrekking tot het evangelisatiewerk. Afgelopen keren zijn er positieve reacties gekomen vanuit
verschillende kerkelijke gemeenten, wat reden stemt tot dankbaarheid. U bent allen van harte uitgenodigd
om ook de onderstaande avonden bij te wonen. De avonden vangen aan om 19.30 uur en duren tot
ongeveer 21.30 uur. In het eerste uur wordt er een lezing verzorgd over het thema. Daarna worden er in
groepjes gespreksvragen behandeld. Er is voldoende ruimte voor interactie.
De locatie is Kerkstraat 5 te Andelst. Voor alle genoemde data geldt: Deo volente.
Woensdag 5 september '18: Vrijheidsdenken/genderideologie?
Woensdag 14 november '18: Waarom het lijden?
Woensdag 30 januari '19: Zondekennis en alverzoening?
Woensdag 27 februari '19: In ‘iets’ geloven?
Woensdag 10 april '19: Geloof in wetenschap?
Woensdag 12 juni '19: Wil God geweld?
Met hartelijke groet,
V.S. van der Meer, evangelist te Andelst

Gemeentelijk nieuws
Zieken
Op basis van de uitslag van het onderzoek van een biopt is bij dhr. J. Reen, Margrietstraat 14, 6671 ZS
Zetten, chemotherapie ingezet, die gevolgd zal worden door bestralingen. We bidden om kracht om deze
behandelingen te ondergaan en dat deze het beoogde resultaat zullen hebben.
Tevens denken we aan dhr. J. Verburgt, IJsbout 19, 6671 HA Zetten, die regelmatig een bloedtransfusie
krijgt om de afbraak van het bloed door de leukemie te compenseren.
Met dankbaarheid mogen we melden dat de behandeling van de depressie bij ds. Kroon aanslaat. We
bidden dat dit herstel mag doorzetten.
Zend, HEER’, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door die glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder,
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Waar mij Uw gunst verbeidt.
Ps. 43:3
Huwelijksjubileum
Ds. J.W. Wind en mevr. C. Wind-Petri, Koeweide 79, 6931 WD Westervoort, hopen op 9 september hun 25jarig huwelijksjubileum te gedenken. Wat gebeurt er veel in zo’n periode. We mogen dankbaar zijn voor
Gods gaven, maar wat kunnen er ook vragen rijzen over de weg die de Heere met ons gaat. Laat uw gebed
voor de toekomst mogen zijn: Ik sla mijn ogen op naar de bergen vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is
van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft (Ps. 121: 1-2). Van harte gefeliciteerd en een fijne dag
gewenst, samen met de kinderen.
In Europa
8 september 2018 vindt de Open Monumentendag plaats. Met het thema In Europa ligt dit jaar het accent
op alles wat ons in dit werelddeel aan elkaar bindt.
Wilt u deze dagen bidden voor het zendingswerk in Europa? Concreet noemen we:
Het werk van Henriëtte Smit. Zij is namens de GZB uitgezonden naar Frankrijk. De GZB werkt in Frankrijk
samen met UNEPREF, een klein kerkgenootschap met 48 gemeenten. Samen zetten we ons in voor
landelijk jeugdwerk en gemeentestichting. Bid voor de gemeenteleden van UNEPREF, dat ze volhouden en
Gods liefde laten schijnen.
In Noordoost-Duitsland is de kerk zo goed als verdwenen. In voormalige DDR-wijken zijn de economische
en sociale problemen groot. Namens de GZB zijn Jorine en Gerrit van Dijk uitgezonden naar Rostock. Samen
met Duitse kerken proberen Jorine en Gerrit hier nieuwe gemeenten te stichten. Dat gaat niet vanzelf. Bid
voor openheid in deze regio.
De zendingscommissie.
Toerusting evagelisatiewerk
Graag wijzen we u op de mogelijkheid om deel te nemen aan de toerustingsavonden voor
evangelisatiewerk. Deze avonden worden verzorgd door dhr. V. van der Meer, die als evangelist verbonden
is aan de Hersteld Hervormde Gemeente Andelst-Zetten e.o. Voor meer informatie zie onder Algemene
berichten.
Vrouwenvereniging Monica
Hoewel het nog even duurt voor het nieuwe seizoen weer van start gaat, is het misschien toch goed al vast
een paar datums door te geven. Het is de bedoeling om op dinsdag 25 september weer voor de eerste keer
bij elkaar te komen. Iedereen (ook nieuwe leden!) van harte welkom op deze avond! Verder willen we nu al
doorgeven voor degenen die er belangstelling voor hebben, dat de Bondsdag op 27 september is. Nadere
informatie volgt nog.

Koffie drinken
We mogen terugkijken op zonnige en gezellige ontmoetingen. Nu de vakantieperiode achter ons ligt en de
werkzaamheden weer mogen worden opgestart willen we u/jou/jullie opnieuw uitnodigen om op
zondagmorgen 2 september en op 30 september (tevens opening winterwerk) een kopje koffie/thee of fris
te blijven drinken na de dienst bij de ingang van de kerk.
Toerustingsavond voor jeugdwerkleiders
Vanuit de jeugdraad hebben we de goede gewoonte om een seizoen gezamenlijk te beginnen en af te
sluiten. We willen je dan ook weer uitnodigen voor maandag 17 september om samen een maaltijd te
nuttigen, met elkaar na te denken over wat er in de bijbel geschreven staat over… De avond zal een
“speels” karakter hebben. Een ieder die leiding geeft aan de clubs, JV, KVBC, CZC willen we graag
uitnodigingen. Start van de avond 18:00uur. Als je niet in de gelegenheid bent om de komen laat dit dan
even weten (wmdewaal@hotmail.com of 06-15011317).
Hartelijke groet namens de jeugdraad
Startzaterdag voor de gehele gemeente
Zoals een ieder al heeft kunnen lezen op de flyer wordt er op zaterdag 29 september de opening van het
winterwerk gehouden. Deze middag en avond willen we als volgt in gaan vullen. De gehele gemeente is van
harte welkom vanaf 17.00 uur in de Voorhof. We zullen starten met een gezamenlijke maaltijd (graag even
opgeven via de mail: wmdewaal@hotmail.com, telefoon of whatsapp: 06-15011317) daarna zal er een
sing-inn gehouden worden. Deze start rond 19.00 uur met een divers repertoire voor jong en oud; het
kinderkoor zal ook optreden. Ook is er de mogelijkheid om je eigen muziekinstrument te laten horen, solo
of gezamenlijk. Wil je dit dan even weten via een van de bovenstaande mogelijkheden. De zangavond zal
rond 20.30 uur zijn afgelopen waarna er nog de mogelijkheid is om elkaar te ontmoeten onder het genot
van een bakje koffie! Er zal ook een collecte gehouden worden voor de onkosten en voor de familie
Huisman.
Start clubseizoen:
Het clubseizoen start binnenkort en daarom even wat praktisch informatie: (zie ook de flyer)
Maandag 1 oktober Bezaleël 2
groep 7 en 8 18:45 tot 20:00 uur met Marlies en Klaas-Jan
Dinsdag 2 oktober Bezaleël 3
groep 5 en 6 15:15 tot 16:30 uur met Aartje, Claudia en Joke
Vrijdag 5 oktober
De Benjamins groep 3 en 4 13:45 tot 15:00 uur met Gertina, Jeantine, Ilse, Mariska
Vrijdag 5 oktober
Bezaleël 3
12+
19:30 tot 21:00 uur met Alettina, Martine, Jonathan
Zondag 7 oktober
JV Immanuël 15+
20:00 tot 21:30 uur met Jan en Dinant
Oppasrooster
Het nieuwe oppasrooster is opgesteld en alle betrokkenen hebben dit inmiddels ontvangen. Omdat er
momenteel meer moeders dan jongeren zijn om te helpen bij de oppas, zijn voor het komende halfjaar
twee moeders per oppasdienst ingepland waarbij het de bedoeling is dat de tweede moeder (= 3e oppas
zoals vermeld in het rooster en overgenomen in het kerkblad), als het niet druk is, alsnog naar de kerk kan
gaan. Tenslotte nog een, wellicht overbodige, herinnering: ben je, op de zondag dat je bent ingeroosterd,
verhinderd, probeer dan op tijd onderling te ruilen zodat er toch voldoende oppas aanwezig is.
2 september: Ellen Floor, Joëlle Floor en Sandra Huibers
9 september: Jansje Spaan, Marije Blok en Miriam Budding
Van de kerkenraad
De vakantieperiode is voorbij, wat te zien is aan de opkomst in de diensten. Het is goed om elkaar daar
steeds weer te ontmoeten! We zijn dankbaar dat iedereen die weg is geweest ook weer veilig mocht
terugkeren, voor zover we dat weten. De basisscholen en inmiddels ook de middelbare scholen zijn weer
begonnen en we wensen leerlingen en leerkrachten al het nodige toe. En zo zien we ook weer vooruit naar
de start van het nieuwe winterwerkseizoen, waarvoor de voorbereidingen in volle gang zijn. Voor al deze

zaken, maar eigenlijk voor alles wat we ondernemen, geldt dat de zegen van de Heere onmisbaar is (Ps.
127). Laten we vanuit dat besef ook dagelijks mogen leven. Dat maakt ons trouw in ons werk, maar mag
juist ook ontspanning geven; de vrucht op ons werk hangt dan immers niet van ons af!
Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Ouderling W.J. Blok, scriba

