Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden feliciteren we hartelijk met hun komende verjaardag:
20-02-(1940): de heer L. van Dijken, Marshallstraat 29, 6671 BG Zetten,
21-02(-1940): de heer R.U. Ehrencron, Stationsstraat 34, 6671 AW Zetten,
24-02(-1929): mevrouw G.P.E. van de Water-Bosma, De Loohof 28, 6671 AT Zetten,
26-02(-1939): mevrouw M.C. de Kok-van den Berg, Steenbeekstraat 9/4, 6671 AK Zetten,
29-02(-1940): de heer H.J. Stunnenberg, Bachstraat 29 K-116, 6661 CP Elst,
02-03(-1931): mevrouw H.G. van de Kolk-de Kat, Julianaplein 4A, 6671 CA Zetten en
04-03(-1926): mevrouw W.H.W. Sipman-Frentz, Dr. A.R. Holstraat 24, 6671 XX Zetten.
Een aantal genoemde gemeenteleden mag -zo God het geeft- een zeer hoge leeftijd
bereiken (85, 87, 90 jaar). Dat we Zijn goedheid mogen danken en loven!
Bijzonder is ook, dat de heer Stunnenberg dit jaar zijn verjaardag weer eens op zijn
geboortedag mag vieren: 29 februari.
We wensen alle jarigen een fijne verjaardag, bovenal een gezegend nieuw levensjaar!
Geboorte
“Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van Eva Geertruida: Door God gegeven, in liefde
ontvangen”, zo schrijven Roelof en Bertine van Rinsum-Blok op het geboortekaartje van hun
dochter Eva; zij werd op 28 januari 2016 geboren.
Roelof en Bertine, van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter, fijn dat het
goed gaat in Zwitserland. We wensen jullie Gods zegen, in het bijzonder ook bij de
opvoeding van Eva; dat ze mag opgroeien in de vreze des Heeren.
Het adres van de familie van Rinsum is:
Winkelrain 1,
CH-5734 Reinach
Zwitserland.
Het e-mailadres: roelofvanrinsum@gmail.com
Meeleven
Naast de familie van Rinsum verblijft ook de familie Vervoorn in het buitenland, in Sri Lanka.
We bidden jullie daar een gezegende tijd toe!
Jubileum / koffie drinken
In het vorige kerkblad berichtten we al over het jubileum van dominee Geene op zaterdag
20 februari; hij hoopt op zondag 21 februari in de morgendienst te Zetten voor te gaan. Na
de dienst is er in “De Hoeksteen” gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een
kop koffie en tevens om de jubilerende predikant Gods zegen te wensen.
Beroepingswerk
Daar er geen bezwaren ingediend zijn tegen de door de kerkenraad gevolgde procedure, is
op zaterdag 13 februari aan dominee van Wijk de beroepsbrief overhandigd. Tijdens dit
bezoek werd afgesproken, dat de predikant op zondag 21 februari om 16.30 uur op beroep
zal preken; de ontmoeting met de gemeente vindt op maandag 29 februari om 20.00 uur in
“De Hoeksteen” plaats (vanwege vakantie van het predikantsgezin is er geen eerdere
mogelijkheid). Aan contactpersonen van kringen en verenigingen wordt gevraagd dominee

van Wijk en zijn vrouw tijdens de ontmoetingsavond te informeren over het gemeentewerk.
Uw aanwezigheid op beide dagen wordt door predikant en kerkenraad zeer op prijs gesteld.
Uiterlijk op zaterdag 5 maart dient de dominee te beslissen of hij naar Zetten-Andelst zal
overkomen. Voor ons als kerkenraad en voor u als gemeente is in dit alles een voortdurend
gebed dringend nodig. Moge de Heere het beroepingswerk zegenen!
Wilt u contact opnemen met de beroepen predikant, hierbij zijn gegevens:
Ds. G. van Wijk,
Vlijweg 4,
3312 AS Dordrecht.
Tel. 078-6137573, E-mail: gvwijk@filternet.nl
Intrededienst
De kerkenraden van de Hervormde Gemeenten Meteren en Est melden de kerkenraad de
intrede van Ds. J. Hogenhout op zondag 6 maart om 15.00 uur; deze dienst vindt plaats aan
de Dorpsstraat 16 te Meteren. Kand. Hogenhout leidt in de gemeente van Zetten-Andelst de
catechese onder de jongeren en tevens de Jonge-Lidmatenkring. We wensen deze broeder
een gezegende intrede in Meteren en Est en een goede tijd daar, samen met zijn vrouw; dat
ze snel gewend mogen zijn in de nieuwe gemeente!
Het toekomstige adres van de familie Hogenhout is:
Dorpsstraat 9a,
4191 TC Meteren.
Tel 0345-569289
Concept beleidsplan
In zijn vergadering van 3 februari heeft de kerkenraad het concept beleidsplan 2016 - 2020
goedgekeurd. Dit zal van maandag 22 tot en met vrijdag 26 februari voor de gemeente ter
inzage liggen. Indien u de stukken wilt inzien, gelieve u vooraf telefonisch een afspraak te
maken met de scriba, tel. 420059.
Avondmaalskring / censura morum
Zondag 6 maart hoopt dominee Roseboom het Heilig Avondmaal in het midden van de
gemeente te bedienen. Woensdag 2 maart leidt de emeritus-predikant uit Kesteren
eveneens de Avondmaalskring, om 19.45 uur in “De Hoeksteen”.
Van harte welkom op de kring en vanzelfsprekend ook bij de dienst ter viering van het Heilig
Avondmaal. Aansluitend aan de Avondmaalskring is er -zoals gebruikelijk- gelegenheid tot
censura morum (letterlijk: beoordeling van de zeden), waarbij door anderen veroorzaakte
hinderpalen tot de avondmaalsgang met de kerkenraad besproken kunnen worden.
Gezamenlijke maaltijd alleenstaanden
Woensdag 24 februari wordt er weer een maaltijd georganiseerd voor de alleenstaanden
van de gemeente. Deze maaltijd wordt gehouden in “de Hoeksteen”, de aanvang is om
17:30 uur. U kunt zich vast opgeven bij één van de volgende personen: mw. Sabine
Kalisvaart, tel: 452278 of bij dhr. Kees Blokland, tel: 06 18125022.
Neem gerust uw alleenstaande buurvrouw of buurman mee. Van harte welkom!
Ook wanneer u opgehaald wilt worden (en weer thuisgebracht) kunt u dit doorgeven aan
één van de genoemde personen.

Kokers gezocht
De maaltijd voor alleenstaanden wordt iedere keer weer enorm gewaardeerd. Als ook u
graag een steentje wilt bijdragen aan deze maaltijd door een keer te koken, neem dan
contact op met mw. Sabine Kalisvaart, tel: 452278. We hebben dringend nog twee kokers
nodig. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld!
Verantwoording collecten en giften van kerkbeheer en diaconie
Kerkrentmeesters:
Instandhouding Erediensten
Plaatselijk Kerkenwerk
Verwarmen Kerkgebouw
Instandhouding Predikantsplaats
Orgelfonds
Plaatselijk Kerkenwerk
Diaconie:
Mercy Ships
GZB fam Rietveld zendingsbusjes
St. de Hoop
Studiefonds
Vakantiewerk gehandicapten
Overig:
12 dec Zingen voor Hongarije
Kerktelefoon 4e kwartaal
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Kerkbalans 2016
De vrijwilligers hebben hun taak dit jaar zo goed uitgevoerd, dat nog er slechts weinig
antwoord-enveloppen opgehaald dienden te worden na de afkondiging van de voorlopige
stand van de toezeggingen op zondag 31 januari. De eindstand van de toezeggingen per 15
februari bedraagt: € 55.715,-. Ten opzichte van vorig jaar is dit bijna € 1.000,- meer: een
positieve ontwikkeling, waarvoor we Heere dankbaar zijn. We hopen en vertrouwen dit
streefgetal met uw aller inzet te bereiken. De Heere zegene u en uw gaven!
College van kerkrentmeesters
Per 10 januari 2016 is de samenstelling van het college van kerkrentmeesters gewijzigd door
het terugtreden van br. T. van Voorthuijsen en het aantreden van br. A. Nijkamp.
Conform de plaatselijke regeling van de gemeente heeft het college tijdens de vergadering
van 8 februari uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
aangewezen:
J.W. Duijzer, voorzitter
A. Nijkamp, secretaris
B.G. van de Kieft, penningmeester
Het in onze bede, dat de Heere de werkzaamheden van de broeders zal zegenen.
Het college van kerkrentmeesters.

Wijzigingen activiteitenrooster
Voor de agenda in het kerkblad en voor de afkondigingen in de zondagse eredienst wordt
door de kerkenraad gebruik gemaakt van het activiteitenrooster. Indien er wijzigingen zijn
in data, tijden of plaatsen ten opzichte van hetgeen in dit rooster vermeld is, wordt aan de
contactpersonen van de kringen en de verenigingen gevraagd deze per omgaande door te
geven aan de scriba. Hierdoor kunnen foutieve mededelingen voorkomen worden.
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
zondag 21 februari is er na de morgendienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het
genot van een kop koffie en tevens om de jubilerende dominee Geene Gods zegen te
wensen,
woensdag 24 februari staat er om 17.30 uur een maaltijd voor de alleenstaanden van de
gemeente gereed,
donderdag 25 februari komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om
14.00 uur bijeen in “De Poort” te Andelst;
maandag 29 februari begint de ontmoetingsavond met dominee van Wijk en zijn vrouw om
20.00 uur,
in verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 6 maart wordt er op
woensdag 2 maart om 19.45 uur Avondmaalskring gehouden, aansluitend is er van 20.45 21.15 uur gelegenheid tot censura morum,
donderdag 3 maart komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur bijeen en
eveneens op donderdag 3 maart wordt om 20.00 uur Gesprekskring gehouden.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “De Hoeksteen” plaats.
De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten toe!
Oppasrooster
21 feb (morgendienst) Iris van Dodewaard, Annelies Boer, Sophie Derksen
21 feb (middagdienst) IJke Maria Hendriks, Sanne Hendriks, Anne-Ruth Lekkerkerker
28 feb Marjolein van Deelen, Reijer Hendriks, Imke van Rinsum
6 mrt Hinke Blok, Lotte van Deelen, Huib Hendriks
Op 21 februari is er ook tijdens de middagdienst om 16.30 uur oppas; dit in verband met het
op beroep preken van Ds. G. van Wijk.
De Heere zegene ook degenen, die hieraan meewerken!
Groet
Ontvang een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Scriba Duijzer.

