Overleden
Op zondag 21 februari 2016 is overleden mevrouw Antje Wilhelmina Hendriks-van Dijken,
zij woonde aan het Christinaplein 6 en bereikte de leeftijd van tachtig jaren.
Na een rouwplechtigheid in de kerk werd zij op vrijdag 26 februari op de begraafplaats te
Zetten ter aarde besteld. De Heere vertrooste de heer Hendriks en de verdere familie.
Dankwoord
Beste Gemeente,
ik wil u heel hartelijk bedanken voor de vele mooie kaarten, telefoontjes en groeten, die ik
van u mocht ontvangen. Wat een zegen is het, dat er in deze moeilijke omstandigheden een
biddende gemeente om je heen staat. Het is hartverwarmend te merken, dat je niet alleen
staat, maar zo met elkaar gemeente mag zijn.
Heel veel dank en een hartelijke groet van Corry Gerritsen.
Jarigen (75 jaar en ouder)
Deze keer hebben we slechts één jarige te vermelden: de heer A. Verwoert (De Loohof 32,
6671 AT Zetten) hoopt op 10 maart 78 jaar te worden. We feliciteren de oud-voorzitter van
de kerkvoogdij en oud-ouderling hartelijk met zijn komende verjaardag en wensen hem, zijn
vrouw en verdere familie Gods zegen op het verdere levenspad!
Welkom
U hebt ze waarschijnlijk al enkele malen opgemerkt in de kerkdiensten: Harm-Jan en Corine
Mulder. Na hun huwelijk in 2007 hebben ze geruime tijd in het oosten des lands gewoond;
daar waren ze laatstelijk lid van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Almelo. Inmiddels zijn
ze weer teruggekeerd naar het Betuwse en wonen ze aan de Bredeweg 7, 6668 AR
Randwijk. Aangezien ze op middellange termijn (één tot vijf jaar) naar Andelst hopen te
verhuizen, hebben ze aangegeven bij de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst te willen
horen. Inmiddels zijn ze officieel lid van de Protestantse Kerk in Nederland en van de
gemeente geworden.
We heten Harm-Jan en Corine van harte welkom, wensen hen hier een goede tijd en
bovenal gezegende diensten!
Geboren
Op woensdag 17 februari werden Harm-Jan en Corine Mulder de trotse ouders van een
zoon, die de namen kreeg: Gerrit Evert Bastiaan (roepnaam: Bastiaan). Hij werd in het CWZ
te Nijmegen geboren na een zware en langdurige bevalling. In verband hiermee verbleven
moeder en kind nog twee dagen in het ziekenhuis, waarna ze naar huis mochten.
Het geboortekaartje vermeldt: “Dit nieuwe leven door God ons gegeven is met vol
verlangen in dankbaarheid ontvangen”.
Harm-Jan en Corine, we feliciteren jullie hartelijk met de geboorte van Bastiaan en we zijn
de Heere dankbaar voor Zijn goedheid, in het bijzonder ook omdat Hij moeder en kind
spaarde bij de bevalling. We hopen, dat het herstel van Corine voorspoedig zal verlopen.
Gods zegen gewenst bij het opgroeien van jullie zoon en bij de opvoeding!
Uw goedheid, Heer’, is groot en hemelhoog;
Uw waarheid reikt tot aan den wolkenboog.

Jubileum dominee Geene
Het was fijn, dat de oud-predikant van de gemeente, dominee J. Geene, in ons midden was
op zondag 21 februari, vijfentwintig jaar en één dag nadat hij in Zetten tot dienaar van het
goddelijk Woord was bevestigd. Verheugend ook, dat vele gemeenteleden na de dienst van
de mogelijkheid gebruik maakten om de dominee, zijn vrouw en kinderen te feliciteren met
dit jubileum en hen Gods zegen te wensen voor de toekomst.
Beroepingswerk
Sinds zaterdag 13 februari heeft Ds. G. van Wijk een beroep naar de Hervormde Gemeente
te Zetten-Andelst; in verband daarmee heeft hij op zondag 21 februari in Zetten op beroep
gepreekt. Het was de bedoeling, dat de beroepen predikant en zijn echtgenote op maandag
29 februari de kerkenraad en de gemeente zouden ontmoeten, maar afgelopen zondag
moest dit afgezegd worden vanwege ziekte van dominee van Wijk. Onduidelijk is, als we dit
schrijven, wanneer de ontmoeting nu zal plaatsvinden en of de beslissing van dominee van
Wijk op zaterdag 5 maart kan plaatsvinden. Moge de Heere de predikant een spoedig
herstel schenken en hem door het licht van Zijn Heilige Geest op de juiste weg leiden.
De kerkenraad vraagt u de Heere te bidden voor dominee van Wijk, om een nieuwe herder
en leraar voor de gemeente en een spoedige vervulling van de vacature!
Intrededienst dominee Hogenhout
Zoals in het vorige kerkblad al vermeld, is zondag 6 maart om 15.00 uur de intrededienst
van dominee J. Hogenhout; deze vindt plaats in de kerk aan de Dorpsstraat 16 te Meteren.
Kandidaat Hogenhout leidt in de gemeente van Zetten-Andelst de catechese onder de
jongeren en tevens de Jonge-Lidmatenkring.
Bediening Heilig Avondmaal
Zondag 6 maart hoopt dominee Roseboom het Heilig Avondmaal in het midden van de
gemeente te bedienen. Bidden we om Gods zegen op de dienst van het Woord en de
bediening van het sacrament.
Biddag (9 maart 2016)
Op de tweede woensdag van maart is het weer Biddag voor gewas en arbeid. Er zijn
opnieuw twee diensten in de kerk te Zetten en wel op de gebruikelijke tijden: 14.30 en
19.30 uur. De middagdienst wordt vooral belegd, opdat zoveel mogelijk kinderen met hun
ouders in de kerk kunnen zijn. U bent allen van harte welkom in beide diensten, laat u uw
plaats niet leeg?
Jonge-Lidmatenkring
Op vrijdag 18 maart is de laatste bijeenkomst dit winterseizoen van de Jonge-Lidmatenkring
onder leiding van kand. J. Hogenhout, dan Ds. J. Hogenhout, zo de Heere het geeft.
We danken de Heere voor zijn inzet en de jonge lidmaten voor hun aanwezigheid en
betrokkenheid. Ook op 18 maart van harte welkom, dat geldt ook voor jonge lidmaten, die
nog niet eerder de kring bezocht hebben!

Ouderenmiddag
Maandag 14 maart is er de volgende ouderenmiddag; deze middag, die in het teken van
Pasen staat, begint om 14.00 uur in “de Hoeksteen” te Zetten. We willen beginnen met een
meditatie en na de pauze gaan we dan verder met de paasliturgie. We willen stilstaan bij
het lijden en sterven van de Heere Jezus, ook voor onze zonden kwam Hij naar deze wereld.
Alle smart heeft Hij voor ons gedragen, opdat wij verlost kunnen worden van de zonden.
Mogen wij dan zo uitzien naar de komende Pasen en ook verlangend naar Zijn wederkomst.
We willen aan het eind van de middag afsluiten met een broodmaaltijd. Van harte welkom!
Het bestuur.
“Vast en zeker!” Kinderappèl -12
De kinderen van 6-12 jaar wijzen we op de mededeling hierover bij “Algemene Berichten”.
Op 19 maart organiseert het Hervormd Jeugdwerk een kinderappèl -12 in Waarder, het
begint om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 12.30 uur, waarna kosteloos meegegeten kan
worden. Opgeven kan bij de clubleiding van “De Toevlucht” 8-10 en 10-12.
Mannenvereniging Deo gratia
Beste leden/niet-leden,
Woensdag 16 maart 2016 is er om 20.00 uur mannenvereniging in “de Hoeksteen”. De stof,
die we dan hopen te behandelen, komt uit het januari nummer 2 van het jaar 2016 van de
Hervormde Vaan, Romeinen 8 : 18 – 30, De schepping en de Geest van Ds. C.H. Bijl.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.
Vrouwenvereniging Saron
Dinsdag 8 maart 2016 hebben we weer een bijeenkomst van vrouwenvereniging “Saron”.
Op deze morgen willen we Bijbelstudie 7 uit het decembernummer van de Hervormde
Vrouw behandelen. Er staat boven: Toon respect en liefde! Hoe is dit binnen de gemeente,
maar ook daarbuiten? De heiliging van ons leven is belangrijk, maar ook dat de vrucht van
de Geest uitgedragen wordt.
We willen hierover nadenken naar aanleiding van 1 Thess. 5 : 12 - 28. Ook willen we in deze
lijdenstijd stilstaan bij Pasen. Deze bijeenkomst wordt gehouden in “De Hoeksteen” te
Zetten. Het begint om 9:15 uur, vanaf 8:45 uur staat de koffie en thee klaar.
Iedereen hartelijk welkom!
Het bestuur.
Maaltijd Hongarije
We kijken terug op een mooie en fijne avond tijdens het “wereldrestaurant” op 13 februari
in “de Hoeksteen”. Er is voortreffelijk gekookt en er was een enthousiaste bediening. Na
afloop hebben we diverse positieve reacties ontvangen. Leuk om te horen, dat het goed
bevallen is. Hartelijk dank voor uw komst en de vele helpende handen. Fijn om ook op deze
manier als gemeente elkaar te ontmoeten. De maaltijd heeft ruim € 400,- opgebracht en is
bestemd voor onze werkvakantie naar Hongarije. Hartelijk dank daarvoor!
De projectcommissie.
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Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
dinsdag 8 maart komt de vrouwenvereniging “Saron” om 09.15 uur bijeen,
woensdag 9 maart zijn er op Biddag in de kerk te Zetten diensten om 14.30 en 19.30 uur,
donderdag 10 maart begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Dient elkander door
de Liefde” om 14.00 uur in “De Poort” te Andelst,
donderdag 10 maart zijn er vanwege Biddag geen catechisaties;
maandag 14 maart wordt er om 14.00 uur Ouderenmiddag gehouden,
woensdag 16 maart komt de mannenvereniging “Deo gratia” om 20.00 uur bijeen,
donderdag 17 maart begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om
14.15 uur, terwijl er op
vrijdag 18 maart om 20.00 uur Jonge-Lidmatenkring gehouden wordt.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “De Hoeksteen” plaats.
De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten toe!
Kerkenraad
Op dinsdag 8 maart komen de broeders van de kerkenraad in vergadering bijeen; één van
de agendapunten is dan opnieuw het beroepingswerk (hopen we, dat dan de overkomst
van de nieuwe herder en leraar besproken dient te worden). We bidden om de krachtige
werking van de Heilige Geest tijdens de vergadering.
Oppasrooster
6 maart Hinke Blok, Lotte van Deelen, Huib Hendriks
9 maart (Biddag) Anne Marleen de Kat, Sanne Hendriks

13 maart Petra van Beem, Hester van Deelen, Anne Ruth Lekkerkerker
20 maart Miranda de Jong, Dorieke de Kat, Soraya van den Bos
Groet
Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Scriba Duijzer.

