Afscheid Ds. Muller
Zoals u al eerder gemeld is, zal het officiële afscheid van Ds. Muller plaatsvinden in de
morgendienst van 23 augustus. U bent van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.
Na de dienst is er onder de toren gelegenheid Ds. Muller en zijn echtgenote de hand te
drukken ten afscheid. Dit is bedoeld voor de genodigden en voor gemeenteleden, die
daartoe op de afscheidsavond geen gelegenheid hadden.
Na de dienst is er voor genodigden een ontvangst in “De Hoeksteen”.
Tevens is de gemeente van harte welkom op de afscheidsavond van zaterdag 22 augustus.
Indien u een bijdrage wilt leveren aan het cadeau voor de dominee en zijn echtgenote, dan
kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL46 RABO 0133 9091 82 ten name van
Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst onder vermelding van cadeau Ds. Muller.
Voor verdere bijzonderheden verwijzen we u naar het inlegvel bij dit kerkblad.
We danken de Heere voor hetgeen Ds. Muller (en zijn echtgenote) voor onze gemeente
mocht(en) betekenen en we wensen hem/hen van harte Gods zegen in Bleskensgraaf!
Consulent
Het breed moderamen van de classicale vergadering Nijmegen heeft de kerkenraad
medegedeeld, dat Ds. B. van Leeuwen, predikant in de Hervormde Gemeente te ValburgHomoet, aangewezen is als consulent voor de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst.
Het consulentschap gaat in op 24 augustus 2015; de taak van de consulent is (uitsluitend)
het begeleiden van het proces rond het beroepingswerk.
De gegevens van Ds. van Leeuwen vindt u elders in dit kerkblad onder “Hervormde
Gemeente te Valburg-Homoet”.
Wij wensen Ds. van Leeuwen Gods zegen als consulent van de gemeente hier ter plaatse en
tevens in al het werk, dat hij in Gods Koninkrijk verrichten mag.
Winterwerk
De kerkenraad spant zich in om het winterwerk in de naderende vacaturetijd te
organiseren. Momenteel is hierover het volgende te melden:
- Ds. P. Molenaar (emeritus-predikant te Lunteren) is bereid gevonden de Bijbelkring te
leiden, waarschijnlijk komt de kring op dinsdagavond bijeen.
- De Avondmaalskring gaat geleid worden door Ds. H. Roseboom (emeritus-predikant
te Kesteren) en wel op woensdagavond (voor het eerst op 23 september).
- De gesprekken over de catechese zijn nog niet afgerond; ook hier moet misschien een
andere avond gekozen worden dan de vertrouwde maandagavond.
U zult begrijpen, dat verdere invulling nog dient te gebeuren, hierover hopen we u in het
komende kerkblad te berichten.
Pastoraal medewerker J. Stobbelaar gaat de gemeente in de vacaturetijd meer
ondersteuning geven: hij zal eventuele begrafenissen leiden en de meditaties van de
Ouderenkring verzorgen; ook zal hij gemeenteleden bezoeken, die in het ziekenhuis
verblijven en die hun verjaardag vieren (als ze 75 jaar of ouder geworden zijn).
Huwelijksjubileum
Koster J.E. van Binsbergen en zijn echtgenote mevrouw T. van Binsbergen – de Leeuw
(Steenbeekstraat 10) gedenken op 12 augustus, dat ze vijftig jaar geleden in het huwelijk

getreden zijn. De Heere heeft u in de afgelopen halve eeuw bewaard en gespaard, ook in de
afgelopen periode rond de ziekte van de heer van Binsbergen.
Ondanks de nasleep van de kortgeleden plaatsgevonden operatie hopen we, dat u beiden
op 12 augustus een heel fijne dag heeft; ook bidden we om de zegen van de Heere voor nu
en de komende jaren. Hij zegene en behoede u!
Dankbetuiging
Hierbij willen we de gemeente bedanken voor al het meeleven tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis en in O.N.O. in Renkum. Het heeft ons goed gedaan, maar bovenal dank aan de
Heere, dat wij weer bij elkaar mogen zijn.
Fam. van Steenbergen
Jarigen
Langs deze weg feliciteren we de volgende gemeenteleden met hun verjaardag:
11-08 de heer H. de Kok, Steenbeekstraat 9/4 , 6671 AK (1936)
12-08 de heer J.G. Homan, Teresaplein 4, 6671 GD (1932)
13-08 de heer J. Veldhuizen, de Veldse Hofstede 104, 6671 HH (1934)
14-08 de heer D. Cornelissen, de Loohof 9, 6671 AS (1930)
14-08 de heer W. Willemsen, Molenstraat 10, 6671 LB (1938)
18-08 mevrouw E. Hoek – Bakker, de Veldse Hofstede 17, 6671 HD (1937)
22-08 mevrouw A.C. Kapelle – van Lier, Marijkestraat 7, 6671 ZW (1938)
Een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar gewenst. De Heere zij u goed en nabij.
Huwelijk
De trouwdag van Han van ’t Hof en Joanne de Kat komt nu snel naderbij. Zo de Heere wil en
wij leven, gaan ze 25 augustus trouwen. De huwelijksvoltrekking vindt plaats in het oude
stadhuis te Gouda op de Markt. Gods zegen vragen ze over hun huwelijk in een kerkdienst,
die gehouden zal worden in de Sint Janskerk te Gouda. De dienst begint om 18.45 uur.
Langs deze weg willen we jullie van harte feliciteren met deze grote dag in jullie
leven. Bij de felicitatie willen we ook de wederzijdse ouders betrekken en verdere familie.
We hopen en bidden, dat jullie een fijne en gezegende dag hebben. Jullie staan aan het
begin van een nieuwe toekomst. En wij weten niet wat de toekomst brengt. Maar we
kunnen die onbekende toekomst alleen maar ingaan, wanneer we het samen van de Heere
verwachten. In eigen kracht redden we het niet.
Maar het is zo’n machtig houvast en zo’n troost, dat de Heere leeft en regeert, tot in
alle eeuwigheid en onze toekomst in handen heeft. Hij, Die Dezelfde is en blijft.
Aan de ene kant wijst dat op een leven in aanhankelijkheid en afhankelijkheid van de Heere
en Zijn Woord. We zijn voor ons huwelijk helemaal op de Heere aangewezen. Dan zal het
ons aan niets ontbreken. Ja, dan maakt Hij het zo, dat we ons elke dag verwonderen over
Zijn trouw en genade. Han en Joanne, zoekt dagelijks naar de Heere en Zijne sterkte, in een
biddend leven. We wensen jullie Gods zegen op de levensweg. Het ga jullie goed aan de
Rotterdamse Rijweg 13B, 3043 BG Rotterdam!
Verhuisd
We kregen te horen dat de volgende gemeenteleden binnen de gemeente zijn verhuisd:

30 juni verhuisde de familie J.J. Kalisvaart naar Teresaplein 5, 6671 GD Zetten en een dag
later verhuisde de familie J.G. Derksen jr. naar Winterjan 4, 6671 HK Zetten.
We wensen hen veel vreugde in hun nieuwe woonhuis toe, als we maar niet vergeten:
‘Relinquenda’. We hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende stad.
Het huis met zijn vele woningen.
Wat een genade als we voor dat woonverblijf zijn ingeschreven door het geloof in de Heere
Jezus Christus.
Ds. J. Muller
Interne verhuizing
Door een reorganisatie in “De Hoge Hof” moesten mevrouw A.A. van Dijk-van den Brink en
mevrouw J.H. Coenen-Frentz verhuizen: ze wonen nu in kamer 215 respectievelijk 116.
Hopelijk mag het voor u beiden snel wennen.
Een gezegende tijd in uw nieuwe woning!
Activiteitenrooster
Gemeente, zeker met de vacaturetijd op komst is het nodig een zo volledig en nauwkeurig
mogelijk activiteitenrooster te maken en te gebruiken. Daarom opnieuw het verzoek data
en tijden van de verenigingen en de clubs op korte termijn door te geven via het mailadres:
info@hervormdzetten-andelst.nl
Uw medewerking in dezen waarderen we ten zeerste!
Scriba Duijzer

Kom bouwen in de bouwplaats!
VakantieBijbelWeek Zetten van di 25 - vr 28 augustus
Hallo jongens en meiden,
Dit jaar is de VakantieBijbelWeek een soort bouwplaats. Misschien ben je wel eens op een bouwplaats
geweest en heb je de bouwvakkers aan het werk gezien? Tijdens de VBW komen we mensen tegen die in de
bouw werken: een architect, een elektricien, een schilder en een timmerman. Via deze mensen wil God ons
vertellen dat Hij ons allemaal gemaakt heeft. Hij maakte ons precies zoals Hij voor ogen had.
We gaan zelf ook aan de slag, we gaan echt bouwen! Wat nog meer? We gaan naar Bijbelverhalen luisteren,
plezier maken, spellen spelen, vrienden maken en nog veel meer.
Deze hele stoere VBW is dit jaar weer in de laatste week van de schoolvakantie van dinsdag 25 augustus t/m
vrijdag 28 augustus van 9.30-12.15 in de Wanmolen. De deur is al open vanaf 9.15 en de kosten bedragen €1
per dag. Vrijdagavond is er een ouderavond van een uurtje, dan laten we aan de ouders zien wat we gedaan
hebben. Zet de data maar vast op de kalender!
Groetjes van het VBW-team
Neem nog een kijkje op onze website: www.vbw-zetten.nl
En heb je vragen, dan kun je terecht bij Hinke Blok, email: hinkeblok@gmail.com

Verantwoording collecten en giften van kerkbeheer en diaconie
Verjaardagfonds Maart
Verjaardagfonds April
Verjaardagfonds Mei

€
€
€

204,65
117,50
97,85

Kerktelefoon 2e kwartaal

€

355,68

Collecte Bruiloft W. Hamelink

€

90,15

Collectebussen voor GZB (fam. Rietveld)

€

468,76

Gift via Br. Bitter voor Diaconie
Gift via Br. Stobbelaar
Gift via Br. Stobbelaar
Gift via Ds. Muller

€
€
€
€

10,00
10,00
10,00
50,00

21 juni Instandhouding erediensten
21 juni St. China
28 juni Orgelfonds
28 juni Woord en daad
5 juli Instandhouding Predikantsplaats
5 juli Op weg met de ander
12 juli Onderhoud kerkgebouw
12 juli Plaatselijk Kerkenwerk

€
€
€
€
€
€
€
€

317,29
346,00
271,29
326,23
250,38
243,38
284,85
282,18

Oppasrooster
9 aug Jeanette Noordam, Dorieke de Kat, Reijer Hendriks
16 aug Miranda de Jong, Esther Kuijpers, Sanne Hendriks
23 aug IJke Maria Hendriks, Annelies Boer, Imke van Rinsum
30 aug Mariëlle Boer, Anne van Rinsum, Anne-Ruth Lekkerkerker
Tenslotte
Veel gemeenteleden hebben deze tijd vakantie. We hopen, dat een ieder een goede en
ontspannende tijd (gehad) heeft of nog zal hebben. Bovenal de bewaring van de Heere
gewenst bij het reizen!
Hartelijk gegroet en namens de kerkenraad de zegen van onze God toegebeden.
Scriba Duijzer.

