Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden feliciteren we hartelijk met hun komende verjaardag:
21-03(-1934): mevrouw G. Looijen-van de Bijl, Veldstraat 9, 6673 AJ Andelst en
26-03(-1934): de heer W.H. Verhoeff, Amaryllisstraat 9, 6674 GG Herveld.
Alle jarigen in de gemeente wensen we een fijne verjaardag, bovenal een gezegend nieuw
levensjaar!
Vertrek
De heer en mevrouw Petri (Calsstraat 12) hopen zaterdag 19 maart te verhuizen naar
verzorgingshuis Elim, Koenestraat 128, 3958 XB Amerongen. We danken de Heere voor
hetgeen ze voor de gemeente mochten betekenen en we hopen, dat ze in Amerongen snel
mogen wennen. Na een lange periode in Zetten gewoond te hebben zal deze overgang
groot zijn, maar hij is helaas noodzakelijk met het oog op de gezondheid van de heer Petri.
We bidden de Heere om Zijn zegen voor uw beiden in Amerongen.
De Heer’ zal u steeds gadeslaan,
opdat Hij in gevaar
uw ziel voor ramp bewaar’;
De Heer’, ’t zij g’ in of uit moogt gaan
en waar g’ u heen moogt spoeden,
zal eeuwig u behoeden.
Bediening Heilige Doop
In het kerkblad van 11 september 2015 is het volgende vermeld:
“De kerkenraad heeft besloten de Heilige Doop in de vacaturetijd in principe te laten
bedienen op de tweede zondag van de maand; indien dit niet mogelijk is (bij voorbeeld als
het Heilig Avondmaal bediend wordt of als er op de betreffende zondag een kandidaat
voorgaat), wordt de doopbediening naar de derde zondag van de maand verschoven (of
eventueel naar de tweede zondag van de volgende maand).”
Aangezien de familie Mulder (Bredeweg 7, Randwijk) hun zoon Bastiaan willen laten dopen,
wordt op zondag 17 april de Heilige Doop bediend. Indien er (andere) ouders zijn, die hun
kind(je) op deze dag willen laten dopen, dan kunnen zij zich tot 1 april melden bij de scriba,
zodat het in de kerkorde voorgeschreven doopgesprek voor 17 april kan plaatsvinden.
Beroepingswerk
Vanwege ziekte van dominee G. van Wijk moest de ontmoeting met de beroepen predikant
en zijn echtgenote op maandag 29 februari afgezegd worden; achteraf bleek het migraine te
zijn en kon het bezoek op woensdag 2 maart toch plaatsvinden. Mede door de afzegging
moest er heel wat geregeld worden, maar op genoemde woensdag liep vrijwel alles naar
tevredenheid. De ontmoeting met het predikantsechtpaar verliep in een ontspannen sfeer
en zoals dominee van Wijk bevestigde werd de band met de gemeente versterkt.
Na de ontvangst bij de scriba thuis werden de pastorie en de kerk bezichtigd, alsmede de
dorpen Zetten en Andelst en hun omgeving; daarna was er het gesprek met de leden van de
kerkenraad en hun echtgenotes tijdens een broodmaaltijd, gevolgd door de avond met de
gemeenteleden, waarbij dominee van Wijk en zijn vrouw met hen in gesprek gingen. Al met
al een gezegende ontmoeting! Het was dan ook een teleurstelling, toen de beroepen

predikant op zaterdag 5 maart moest melden, dat hij niet naar de Hervormde Gemeente te
Zetten-Andelst kon overkomen. Geve de Heere hem rust op zijn beslissing!
Kerkenraadsvergaderingen
Op dinsdag 8 maart was de tweede reguliere kerkenraadsvergadering van dit jaar en ook nu
stond het beroepingswerk hoog op de agenda. Na de teleurstelling van het bedanken van
dominee van Wijk verwerkt te hebben, is snel vooruit gekeken naar het uitbrengen van een
volgend beroep; in grote openheid en eensgezindheid is de weg daartoe geplaveid. Naar we
hopen, is in de ingelaste kerkenraadsvergadering van woensdag 16 maart opnieuw een
voornemen tot beroep vastgesteld, zodat op zondag 20 maart namens de kerkenraad een
hoorcommissie op pad kan.
Naar aanleiding van vragen uit de gemeente nog het volgende: het opvragen van een
advieslijst predikanten en proponenten bij de PKN en het indienen van namen voor het
vervullen van de vacature van predikant door de gemeente zijn volgens de kerkorde
eenmalig. Overigens gebruikt de kerkenraad voor het tweede en (mocht het nodig zijn)
derde beroep de groslijst, die met behulp van de ingediende namen is opgesteld.
De Heere zij dank voor alle steun, die we als kerkenraad en gemeente van Hem ontvangen;
moge Hij ons helpen om spoedig een nieuwe herder en leraar voor de gemeente te vinden!
Catechese
Op donderdag 24 maart is het alweer de laatste avond van het winterseizoen, waarop
dominee Hogenhout de jongeren van de gemeente catechese geeft. We danken de Heere
voor de inzet en de vreugde, waarmee hij de jeugd van de gemeente heeft onderwezen en
bidden de Heere om een zegen hierop en ook voor zijn ambtelijke bediening, daar hij op
zondag 6 maart tot predikant van Meteren en Est bevestigd werd.
In deze dienst was naast een afvaardiging van de kerkenraad ook een aantal jongeren van
de gemeente aanwezig, hetgeen de intredende predikant in zijn dankwoord memoreerde.
Bijbelkring
Op dinsdag 22 maart hopen we elkaar weer te ontmoeten op de Bijbelkring. Aan de orde
van behandeling is: hoofdstuk 9 uit de brief van Petrus 1 en 2: Nu “Uitverkoren!” Wat is
uitverkiezing: God de Vader het fundament, Jezus Christus de spiegel van de uitverkiezing.
Ter voorbereiding kunt u ook lezen: hoofdstuk 21 “Roeping en verkiezing” van het boekje en
ook Efeze 1. Kom ook, jong en oud, eens naar de Bijbelkring, zeer zeker wanneer dit
onderwerp, een levensles voor de gehele gemeente, behandeld wordt!
Gezegende ontmoeting, in biddend opzicht tot de Heere, om 20.00 uur in de “Hoeksteen”.
“Vast en zeker!” Kinderappèl -12
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. De kerkenraad hoopt op een goede opkomst en een gezegende ontmoeting!
Goede Vrijdag en Pasen
We zijn alweer bijna aan het einde van de lijdenstijd gekomen en de diensten op Goede
Vrijdag en Pasen komen snel naderbij. We nodigen een ieder uit hierbij aanwezig te zijn om

samen het lijden en sterven van onze Heiland te gedenken, maar ook Zijn opstanding. We
denken daarbij ook aan het Paasappèl op Tweede Paasdag, de viering met de kinderen van de
clubs en de zondagsschool, allen hartelijk welkom. Gezegende diensten!
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
zaterdag 19 maart begint het Kinderappèl -12 in Waarder om 10.00 uur,
dinsdag 22 maart wordt er om 20.00 uur Bijbelkring gehouden in “De Hoeksteen”,
donderdag 24 maart komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om 14.00
uur bijeen in “De Poort” te Andelst,
op Goede Vrijdag (25 maart) begint de dienst in de kerk te Zetten om 19.30 uur;
maandag 28 maart (Tweede Paasdag) is daar om 09.30 uur het Paasappèl van de jeugdclubs
en de zondagsschool, waarvoor u allen van harte uitgenodigd wordt!
De kerkenraad wenst u gezegende samen-/bijeenkomsten!
Oppasrooster
20 maart Miranda de Jong, Dorieke de Kat, Soraya van den Bos
27 maart, 1e Paasdag, Bernice Visser, Esther Kuipers, Jolijn Aalbers
28 maart, 2e Paasdag, Anne Co de Kat, Ashley van Bezooijen, Esther van Bezooijen
3 april Frederike Veldman, Anne van Rinsum, Sophie Derksen
Groet
Wat een teleurstelling, dat dominee van Wijk het beroep naar de Hervormde Gemeente te
Zetten-Andelst niet kon aannemen. Maar we mogen vertrouwen, dat de Heere ons op Zijn
tijd en wijze een nieuwe herder en leraar zal schenken; bidt u met ons, dat Hij dit spoedig
zal doen?
De kerkenraad wenst u allen gezegende Paasdagen.
Scriba Duijzer.

