Rondom het Woord
Komende zondag luisteren we verder naar Johannes 19. Pilatus spreekt opnieuw
profetische woorden, wanneer hij tegen het volk zegt: “Zie uw Koning”. Tijdens de
avonddienst luisteren we naar zondag 16, vraag en antwoord 43. Wat verkrijgen wij meer
voor nut uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? En dan zegt het antwoord:
Dat door Zijn kracht onze oude mens met Hem gekruisigd, gedood en begraven wordt,
opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf Hem tot
een offerande der dankbaarheid opofferen. Zondag 29 maart luisteren we naar Johannes
19 vers 17. Om met Goede Vrijdag nog een keer naar zondag 16 te luisteren, het artikel uit
de geloofsbelijdenis: nedergedaald ter helle is dan aan de orde.
Overleden
Op 9 maart overleed mevrouw H.H. van Aggelen – Gerritsen. Ze woonde aan het
Julianaplein 3. Ze mocht de leeftijd van 73 jaar bereiken. Mevrouw van Aggelen werd
geboren in Hemmen, daar groeide ze op. Na de HBS doorlopen te hebben, werkte ze aantal
jaren op kantoor in Arnhem. Met haar trouwen kwam ze in Zetten te wonen. Haar man had
een kapperszaak. Werk dat ook zij zal gaan doen. De winkel groeide uit tot een drogisterij.
Na het overlijden van haar man, dertien jaar geleden, heeft ze de winkel nog een poos
voortgezet. Toen ziekte zich openbaarde in haar leven, vocht ze voor het leven. Het bericht
dat er niets meer gedaan kon worden, enkele maanden geleden, was heel definitief voor
haar. Een eigenzinnige vrouw, maar een vrouw die moeilijk over haar innerlijk sprak ging
heen op de vroege maandagmorgen van 9 maart. Omringd door haar dierbaren. In de
rouwdienst luisterden we naar Psalm 42. We bidden de kinderen en kleinkinderen, familie
en bekenden vertroosting vanuit Gods Woord toe. Ons leven heeft toekomst wanneer we in
dit leven de toevlucht leren nemen tot de Heere Jezus als onze Redder. Bij Wie vergeving is.
En bij Wie uitkomsten zijn tegen de dood.
Jarigen
Langs deze weg feliciteren we onderstaande gemeenteleden met hun a.s. verjaardag:
26-03 de heer W.H. Verhoeff, Amaryllisstraat 9, 6674 GG Herveld (1934)
02-04 mevrouw H.J.M. Gerards – Vink, De Loohof 24, 6671 AT (1938)
05-04 de heer P van den Broek, De Loohof 96, 6671 AV (1935)
Een gezegend nieuw levensjaar gewenst.
Gelezen
God maakt dat Hij om Christus’ dood onze zonden vergeeft, de Heilige Geest schenkt en in
ons Zijn beeld weer herstelt. „Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed,
zullen wij door Hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde, met
God verzoend zijn door de dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde,
behouden worden door Zijn Leven.”
Christus’ dood doet dit ook, als een oorzaak waardoor wij bewogen en aangedreven worden
om de weldaad van de vergeving der zonden door het geloof ons toe te eigenen en een
Gode welbehaaglijk leven der dankbaarheid te leiden. Want aangezien wij geloven dat
Christus door Zijn dood voor ons de rechtvaardigheid en de Heilige Geest verkregen heeft,

kunnen wij niet anders dan Hem dankbaar zijn en ons beijveren om zo te leven, dat wij Hem
eren; hetgeen geschiedt door een nieuw leven. De overdenking en toe-eigening van
Christus’ dood laat niet toe dat wij ondankbaar zouden zijn, maar ze spoort ons aan om
Hem ook van onze kant lief te hebben.
Z Ursinus
Catechisatie
De laatste avonden van dit seizoen zijn ingegaan. De slotavond hebben we gezet op 30
maart. Om 19.30 uur heten we alle catechisanten van zowel de maandag als de vrijdag
groep welkom. De jongerenvereniging van NPV “Way of life” zal met de jongeren spreken
over ‘Suicide en eenzaamheid’.
Gesprekskring
De laatste keer hebben we een afronding gemaakt met ‘de Bergrede’, een leerzaam en
boeiend Bijbelgedeelte. De volgende keer, donderdag 2 april, komt te vervallen. In het
nieuwe seizoen hopen we een begin te maken met het boekje ‘Vruchtdragen voor Hem’ van
ds. C.G. Vreugdenhil. In dit boekje legt ds. Vreugdenhil aan de hand van de brief aan de
Galaten uit wat het betekent om in Christus te zijn en vrucht te dragen.
Mannenvereniging Deo Gratia
Op dinsdag 24 maart om 19.45 uur houdt de mannenvereniging “’ Deo Gratia”’ haar laatste
vergadering van het seizoen. We willen deze avond het Bijbelgedeelte behandelen dat in de
Hervormde Vaan nr 2 2015 staat: Over lamplicht en Levieten (Numeri 8). U bent die avond
van harte welkom in het verenigingsgebouw “De Hoeksteen”.
Het Bestuur.
Jaarvergadering mannenvereniging “ Deo Gratia”
Op donderdag 09 april om 20.00 houdt de mannenvereniging “’ Deo Gratia”’ haar
jaarvergadering. Inloop is vanaf 19.45 met koffie. U bent die avond van harte welkom in het
verenigingsgebouw “De Hoeksteen”, Damstraat 15 te Zetten. De uitnodiging geldt ook voor
de echtgenoten van de leden en jongeren van de gemeente! Ook is er deze avond een
collecte. Ds. M. van Campen uit Ede verzorgt die avond een inleiding: Het thema luidt:
Israël
Gezamenlijke maaltijd alleenstaanden
De geplande maaltijd voor alleenstaanden van 25 maart wordt verschoven naar D.V.
woensdag 15 april, 17.30 uur in de Hoeksteen. We hopen dan op een goede opkomst. U
kunt zich vast opgeven bij mw. Sabine Kalisvaart, tel: 452278 of bij dhr. Kees Blokland tel: 06
18125022. Neem gerust uw alleenstaande buurvrouw of buurman mee. Van harte welkom!
Collecte Hervormd Jeugd Werk
D.V. zondag 22 maart hopen we te collecteren voor het HJW. Deze jongerenorganisatie zet
zich in voor werk onder jongeren in Hervormde gemeenten binnen de PKN. Het HJW richt
zich op het ontwikkelen van (Bijbelstudie-)materiaal en toerusting voor jongeren en
leidinggevenden waarin de noodzaak en het geschenk van wedergeboorte, geloof in Jezus

Christus en bekering klinken. Ook richt het HJW zich op ontmoetingen voor jongeren in een
context die aansluit bij het gezin en de gemeente. We geloven dat God dit wil gebruiken om
zielen te redden en Zijn gemeente te bouwen onder een volgende generatie.
Samen met vele vrijwilligers wordt dit werk mogelijk gemaakt, tezamen met uw gaven ten
behoeve van kinderen, jongeren en hun leidinggevenden.
Collecte Stichting Ontmoeting
Op D.V. zondag 29 maart collecteren we voor Stichting Ontmoeting. Hieronder kunt u wat
van het werk van de stichting lezen. Van harte aanbevolen!
Missie
Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en
thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.
Hulp bieden
Hulp aanbieden: het beschikbaar stellen van faciliteiten en diensten om een persoon in
maatschappelijke of psychische nood te ondersteunen, om grip te krijgen of te houden op
zijn problemen (stabilisatie) of hem te leren zijn leven zo in te richten dat hij effectief om
kan gaan met problematische situaties en hij voordeel kan halen uit (nog) onbenutte
mogelijkheden.
Hulp verlenen
Hulp verlenen: het aangaan van een relatie van waaruit de hulpverlener een persoon kan
stimuleren, uitdagen, leren, trainen, adviseren, begeleiden en confronteren om hem
resultaten te laten behalen die hem ten goede komen en hem vaardig(er) maken zijn leven
zo in te richten dat hij effectief om kan gaan met problematische situaties en hij voordeel
kan halen uit (nog) onbenutte mogelijkheden.
Professionele hulp
Professionele hulp is hulp die verleend wordt door een professionele beroepskracht. Deze
beroepskracht bezit theoretische, empirische, procedurele, praktijk en persoonlijke kennis
en kan deze omzetten in vaardigheden binnen het hulpverleningsproces.
College van diakenen
Verantwoording collecten kerkbeheer en diaconie
Giften via Br. Stobbelaar
Giften via ds J. Muller ( t.w. 1x 10 en 1x 20 )

€
€

115,00
30,00

Giften voor Diaconie
Gift via diaken H. Vaandering
Giften voor kerk
Verjaardagsfonds November
Verjaardagsfonds December

€
€
€
€
€

75,00
10,00
20,00
167,90
216,50

25 jan Noodhulp ZOA
25 jan Instandhouding Erediensten
1 feb Luisterend dienen
1 feb Orgelfonds

€
€
€
€

318,49
248,11
310,24
282,95

8 feb St. HOE
8 feb Instandhouding Predikantsplaats
15 feb Plaatselijk Kerkenwerk
15 feb Verwarming Kerk
11 mrt Biddagcollecte (waarvan via rekening 300 euro)

€
€
€
€
€

440,08
294,74
246,60
245,81
2363,00

Agenda
De komende weken zijn er de volgende activiteiten:
 zondag 22 maart is er na de avonddienst een preekbespreking voor de gehele
gemeente,
 maandag 23 maart begint de Ouderenmiddag om 14.00 uur,
 dinsdag 24 maart komt de mannenvereniging “Deo gratia” om 19.45 uur bijeen,
 donderdag 26 maart begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Bidt en
Werkt” om 14.15 uur;
 donderdag 2 april komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om
14.00 uur bijeen in “De Poort” te Andelst en
 vrijdag 3 april (Goede Vrijdag) begint de dienst in de Dorpskerk om 19.30 uur.
Tenzij anders vermeld, vinden de bijeenkomsten plaats in “De Hoeksteen”.
In tegenstelling tot hetgeen in het activiteitenrooster vermeld staat, is er op
donderdag 2 april geen Gesprekskring.
De kerkenraad wenst u gezegende diensten en bijeenkomsten!
Oppasrooster
22 maart: Iris van Dodewaard, Anne van Rinsum, Soraya van de Bos
29 maart: Geurette Nijland, Ashley van Bezooijen. Sophie Derksen
5 april, 1e Paasdag: IJke Maria Hendriks, Annelies Boer, Huib Hendriks
6 april, 2e Paasdag: Miranda de Jong, Mariëlle Boer, Reijer Hendriks
Groet
Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie
J. Muller v.d.m.

