Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden feliciteren we hartelijk met hun komende verjaardag:
06-02-(1939): de heer S. van Bleek, Heemraadlaan 74, 6671 GM Zetten,
07-02(-1932): mevrouw M.H. Elings-Coenen, Spoorstraat 5, 6674 DA Herveld,
08-02(-1929): mevrouw G. van Reeden-van Dijk, Kerkstraat 15, 6671 AP Zetten,
08-02(-1941): de heer A. van Stralen, Steenbeekstraat 9/1, 6671 AK Zetten,
11-02(-1938): de heer D.H. Knoop, Gandhistraat 53, 6671 BC Zetten,
12-02(-1941): mevrouw C.A. Kalisvaart-van Voorthuijsen, Hyacintenstraat 23A-11, 6666 BR
Heteren,
13-02(-1935): mevrouw H.J. van Schaik-Janssen, De Veldse Hofstede 78, 6671 HH Zetten,
14-02(-1927): mevrouw J.C.M. Eijgenraam-Wijnmaalen, Stationsstraat 27, 6671 AW Zetten,
19-02(-1930): mevrouw J.H. Coenen-Frentz, De Hoge Hof 1A-116, 6674 BR Herveld.
We wensen alle jarigen een fijne verjaardag, bovenal een gezegend nieuw levensjaar
toegewenst!
Jubileum
Op zaterdag 20 februari 2016 hoopt Ds. J. Geene te gedenken, dat hij vijfentwintig jaar
geleden in Zetten bevestigd werd tot predikant! Ds. Geene vertrok in 1995 naar Katwijk aan
Zee, waar hij tot op heden predikant is. We feliciteren hem namens kerkenraad en
gemeente hartelijk met zijn jubileum en bidden hem Gods zegen toe in zijn verdere
ambtsbediening. De Heere geve een fijne viering van het jubileum en Hij schenke de familie
Geene zegen op het levenspad.
In overleg met de kerkenraad gaat Ds. Geene op zondag 21 februari in de morgendienst
voor; na deze dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in “De Hoeksteen” onder het
genot van een kop koffie.
Tevens heeft u de mogelijkheid de jubilerende predikant te feliciteren en hem Gods zegen
te wensen op zijn jubileum. Hij kan u dan vertellen over de grote daden, die de Heere in zijn
leven verricht heeft!
Beroepingswerk
De door de kerkenraad afgevaardigde hoorcommissie heeft op zondag 17 januari om 17.00
uur de kerkdienst bezocht in de Pauluskerk te Dordrecht en daarbij Ds. G. van Wijk
beluisterd. In de kerkenraadsvergadering van maandag 25 januari heeft de commissie de
gehouden preek geanalyseerd en een positief advies uitgebracht. Aansluitend heeft de
kerkenraad unaniem besloten een toezegging van beroep op deze predikant uit te brengen.
Hij is hiervan op dinsdag 26 januari op de hoogte gebracht. Op zondag 31 januari is de keuze
van de kerkenraad aan de gemeente medegedeeld.
Kerkordelijk heeft de gemeente de mogelijkheid bezwaren tegen de door de kerkenraad
gevolgde procedure in te dienen. U kunt dit schriftelijk doen en uw schrijven -voorzien van
uw naam, adres, handtekening en motivatie- dient uiterlijk vrijdag 12 februari, 18.00 uur,
ingeleverd te zijn bij scriba J.W. Duijzer, Stationsstraat 54, 6671 AW Zetten.
Indien er geen bezwaren zijn, hoopt de kerkenraad op zaterdag 13 februari het beroep “weg
te brengen”, waarna de “drie weken termijn” ingaat.
Ds. G. van Wijk is vijftig jaar en hij diende de gemeenten van Nieuwer ter Aa en Wezep;
sinds 4 november 2007 is hij predikant van de Hervormde Gemeente te Dordrecht.

De kerkenraad vraagt u met klem om uw gebed voor het beroepingswerk!
Bijbelkring
Op dinsdag 9 februari is er Bijbelkring in “De Hoeksteen”, aanvang 20.00 uur.
Na behandeling van hoofdstuk 7 over de “heiligmaking” (het beeld van het kind, dat begerig
is naar de onvervalste melk), nu het vervolg in hoofdstuk 8: het beeld van de “levende
Steen, Die bij de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en dierbaar”. Om door het
Woord geleid, als een kind te komen tot die levende Steen, Die Christus zelf is. Dat we
elkaar op 9 februari, in biddend opzien tot de Heere, op de Bijbelkring ontmoeten!
Jonge-lidmatenkring
Op vrijdag 22 januari kwam de Jonge-Lidmatenkring voor het eerst dit seizoen bijeen onder
leiding van kand. J. Hogenhout.
De volgende bijeenkomst is op vrijdag 19 februari om 20.00 uur in “De Hoeksteen”; een
ieder is van harte welkom, ook de jonge lidmaten, die vorige keer verhinderd waren. Bidden
we de Heere om Zijn zegen voor deze ontmoeting.
Ouderenmiddag
In de maand februari hebben we niet zoals gewoonlijk op maandag ouderenmiddag, maar
op woensdag 10 februari; we hopen dan naar Randwijk te gaan en deze middag begint om
14.30 uur in “de Voorhof” bij de kerk.
Het zou fijn zijn, als we met zoveel mogelijk mensen deze middag bezoeken.
Wij nodigen u dan ook hartelijk uit om mee te gaan.
Als u geen vervoer heeft, kunt u contact opnemen met Aly (452493) of Ria (454331).
Het bestuur
Mannenvereniging
Beste leden/niet-leden,
Woensdag 17 februari 2016 is er om 20.00 uur mannenvereniging in “de Hoeksteen”.
De stof, die we dan hopen te behandelen, komt uit het januarinummer (nr. 1) van het jaar
2016 van “de Hervormde Vaan”: Romeinen 8 : 1 – 17, Leven door de Geest van Ds. C.H. Bijl.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Vrouwenvereniging Saron
Op dinsdag 16 februari hoopt vrouwenvereniging “Saron” weer in “de Poort” te Andelst
bijeen te komen van 9.15 – 11.15 uur. Samen willen we Bijbelstudie 6 behandelen uit het
novembernummer van de Hervormde Vrouw. Er staat boven: Jezus komt terug; wees
wakker en nuchter! Wanneer komt Jezus terug? Dit is een vraag, die alle eeuwen door
gesteld is. Belangrijker is echter de vraag of wij waakzaam zijn, of wij Christus’ komst
verwachten, bereid zijn om Hem te ontmoeten! Wij willen in gesprek hierover gaan naar
aanleiding van 1 Thessalonicenzen 5 : 1 – 11.
Deze morgen willen we ook jaarvergadering houden. We mochten weer een jaar met elkaar
optrekken, samen rondom Gods Woord. Dank aan God, die dit heeft gegeven!
Er is kinderoppas; ook als je niet eerder bent geweest, van harte welkom!
Het bestuur

Collecte Project 10 27
Van voedselhulp naar voedselzekerheid
Op zondag 7 februari, de zondag van het Werelddiaconaat, wordt in
onze gemeente de eerste landelijke collecte voor Project 10 27
gehouden. De naam van het diaconale programma van de GZB is
ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God
lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor de bewoners in Noord-Kenia, die vaak van
noodhulp afhankelijk zijn.
Na de grote droogte, die het noorden van Kenia in 2011/2012 hard trof, kwam er van alle
kanten hulp. Maar het is belangrijk, dat de mensen in dit gebied leren om zonder noodhulp
in hun onderhoud te voorzien, ook in moeilijke situaties. Van voedselhulp naar
voedselzekerheid dus. Daarom heeft de partnerkerk van de GZB in Noord-Kenia een
rehabilitatieprogramma opgezet. Samen met lokale gemeenten werkt zij aan een
structurele verbetering van de levenstandaard. Dit kan de kerk met de opbrengst van deze
collecte doen:
Jongeren een technische vakopleidingen aanbieden (€ 1.000,- per student),
Watervoorzieningen herstellen voor landbouw- en veeteeltprojecten (€ 3.000,-),
Gemeenteleden financieel ondersteunen bij het opzetten van een eigen bedrijfje (€ 6.000,-)
De mensen in de dorpen zijn enthousiast. John zegt: “We worden beter voorbereid op de
droogte. We willen minder afhankelijk zijn.” Emmanuel heeft de lagere school niet
afgemaakt en volgt nu een horecacursus : “Deze training is voor mij de beste optie. Ik ben
hier heel blij mee.”
Voor meer informatie: zie de website van Project 10 27
(www.project1027.nl/voedselzekerheid-noord-kenia).
Wij bevelen deze collecte van harte bij u en jou aan en vragen ook om uw en jouw
voorbede.
College van diakenen
Kerkbalans 2016
Zoals in de morgendienst van zondag 31 januari afgekondigd, is de voorlopige stand van de
toezeggingen voor Kerkbalans 2016 € 55.541,-, hetgeen bijna € 1.500,- meer is dan vorig
jaar afgekondigd; door de gemeente werd in 2015 € 56.722,- bijgedragen. We danken de
Heere voor de financiële inspanningen van de gemeente en hopen, dat aan het eind van dit
jaar de eindstand van afgelopen jaar overschreden wordt! Daartoe is vanzelfsprekend
nodig, dat een ieder de gedane toezeggingen gestand doet. De Heere zegene u en uw
gaven! Een woord van dank is zeker ook op zijn plaats voor de wederom hartverwarmende
inzet van de vele vrijwilligers, die aan de start van de actie meewerkten!
Het college van kerkrentmeesters.
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
dinsdag 9 februari komt de vrouwenvereniging “Saron” om 09.15 uur bijeen in “De Poort”
te Andelst,
eveneens op dinsdag 9 februari wordt er om 20.00 uur Bijbelkring gehouden,

woensdag 10 februari is er om 14.30 uur Ouderenmiddag in Randwijk,
donderdag 11 februari komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om
14.00 uur bijeen in “De Poort” te Andelst;
woensdag 17 februari staat er om 17.30 uur een maaltijd voor de alleenstaanden van de
gemeente gereed,
ook op woensdag 17 februari begint de bijeenkomst van de mannenvereniging “Deo gratia”
om 20.00 uur,
donderdag 18 februari komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur bijeen en
vrijdag 19 februari begint de Jonge-Lidmatenkring om 20.00 uur.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “De Hoeksteen” plaats.
Namens de kerkenraad gezegende bijeenkomsten gewenst.
Oppasrooster
7 feb Marielle Boer, Ashley van Bezooijen, Soraya van de Bos
14 feb Geurette Nijland, Anne van Rinsum, Esther van Bezooijen
21 feb Iris van Dodewaard, Annelies Boer, Sophie Derksen
Groet
Een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Scriba Duijzer.

