ZETTEN-ANDELST
Overleden
Op woensdag 16 maart overleed Willem Willemsen op de leeftijd van 77 jaar in het CWZ te
Nijmegen; hij woonde aan de Molenstraat 10 te Zetten.
In het ziekenhuis werd de gezondheid steeds minder en werd hij ernstig ziek, slokdarmkanker en tenslotte kwam zijn sterfdag. Zo heeft mevrouw Willemsen haar man niet meer
teruggezien. Ze was om psychische redenen niet in staat hem te bezoeken. Haar nicht heeft
haar steeds bijgestaan en geholpen.
Mevrouw Willemsen-Cornelissen willen we in het bijzonder de kracht en de troost van de
Borg en Zaligmaker toe bidden. Zo kan het leven snel zijn einde hebben, binnen een week is
Willem heengegaan, voor die tijd was hij nog bij zijn vrienden aan het marktplein. Hij was
ook vaak bezig met zijn duiven en kipjes, hij was veel in de natuur. We hebben hem nog
bezocht, maandagmorgen en dinsdagavond, maar hij was niet meer aanspreekbaar.
Willem was gesloten met betrekking tot zijn geestelijk leven; hij vond het wel goed, als wij
ze bezochten, ook zijn vrouw luisterde altijd met aandacht. Wij hopen dat het tot zegen is
geweest.
In de rouwdienst hebben we gesproken vanuit Psalm 23: “De Heere is mijn Herder”. In
dagen van vreugde en smart wordt deze Psalm veel gelezen. De eerste woorden van deze
Psalm geeft het ook al aan: “De Heere is mijn Herder”. Als wij maar een schaapje willen zijn
van de goede Herder, dan wil Hij onze Herder zijn. Zonder de Herder verdwalen wij in de
wereld en uiteindelijk in de duisternis, maar wie de Heere Jezus nodig leert krijgen, die mag
tot de kudde behoren van de Goede Herder. Want zo eindigt deze Psalm: “Immers zullen
mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens”.
We hopen dat mevrouw Willemsen thuis kan blijven wonen met de nodige zorg, verder
wensen we haar Gods zegen toe, samen met de twee broers, twee zusters en verdere
familie.
Pastoraal medewerker Stobbelaar.
Geboren
Zoals we lazen is er groot nieuws uit Sri Lanka: Paulina Christina Lydia is geboren. God gaf
Herald en Nicolet Vervoorn opnieuw een dochter en Barend en Anna een lief zusje, dat
Liene genoemd wordt.
Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden feliciteren we hartelijk met hun komende verjaardag:
02-04(-1938): mevrouw H.J.M. Gerards-Vink, De Loohof 24, 6671 AT Zetten,
05-04(-1927): mevrouw C. de Boer-Elbertsen, Stationsstraat 27, 6671 AW Zetten,
05-04(-1935): de heer P. van den Broek, De Loohof 96, 6671 AV Zetten,
06-04(-1940): mevrouw H.A.P. van Dijken, Marshallstraat 6, 6671 BH Zetten en
07-04(-1940): de heer C.B. Vink, Hoofdstraat 14, 6671 CB Zetten.
We wensen u en alle andere jarigen in de gemeente een fijne verjaardag en bovenal een
gezegend nieuw levensjaar!

Nieuw adres
Hierbij het volledige adres van de familie M. Petri:
Zorgcentrum Elim, appartement 141, Koenestraat 128, 3958 XB Amerongen.
Tel. 0343-459612
Beroepingswerk
In zijn vergadering van woensdag 16 maart heeft de kerkenraad -in biddend opzien tot de
Heere- uit de eerder opgestelde groslijst opnieuw een keuze gemaakt; nadat de gekozene
hiervan op de hoogte gebracht is, heeft een hoorcommissie namens de kerkenraad op
zondag 20 maart een avonddienst bezocht, waarin de te beroepen predikant voorging. In de
vergadering van woensdag 23 maart heeft de kerkenraad het voornemen tot beroep
vastgesteld. Daarna werd in de morgendienst op Eerste Paasdag 27 maart de naam van de
predikant bekend gemaakt: het betreft Ds. J.J. Mulder, sinds 22 januari 2012 predikant van
de Hervormde Gemeente te Hedel; dominee Mulder is 28 jaar en gehuwd.
Kerkordelijk heeft de gemeente de gelegenheid tot vrijdag 1 april, 18.00 uur, om bezwaar in
te dienen tegen de door de kerkenraad gevolgde procedure; een bezwaar dient schriftelijk,
gemotiveerd en voorzien van uw naam, adres en handtekening, ingediend te worden bij
scriba J.W. Duijzer, Stationsstraat 54.
De kerkenraad is voornemens het beroep op zaterdag 2 april “weg te brengen”; bij dit
bezoek wordt met de beroepen predikant besproken wanneer hij in Zetten op beroep komt
preken en wanneer de ontmoetingsavond met de gemeente zal plaatsvinden. De beslissing
dient te beroepene dan uiterlijk zaterdag 23 april te nemen.
Wij mensen maken vele plannen en zeker ook in dit geval zijn wij steil afhankelijk van onze
goede God en zal het alleen Deo volente (als God het wil) gelukken! Bidden we de Heere
om Zijn steun bij het beroepingswerk en geve Hij de gemeente spoedig een nieuwe herder
en leraar!
Catechese
In tegenstelling tot hetgeen in het vorig kerkblad vermeld stond, was al op donderdag 17
maart de laatste catecheseavond van het winterseizoen. We zijn dankbaar voor de inzet van
dominee Hogenhout in de afgelopen maanden, hij zal node gemist worden.
Gesprekskring
Donderdag 7 april is er de laatste keer dit seizoen gesprekskring. Hoofdstuk 6 staat centraal:
“Goedertierenheid en goedheid”. U bent van harte welkom, 20.00 uur in de “Hoeksteen”.
Slotavond leidinggevenden
Op donderdag 14 april 2016 wordt om 20.00 uur in “De Hoeksteen” de slotavond voor de
leidinggevenden gehouden. Het thema, waar we over na willen denken is:
Op weg met…Marloes en Jeroen -Tussen gewetensvorming en kerkverlatingMarcel Vroegop van het HJW zal de gespreksleider van de avond zijn. We bidden om een
gezegende avond en we hopen op een ruime opkomst.

Vrouwenvereniging Saron
Dinsdag 12 april hebben we alweer de laatste bijeenkomst van vrouwenvereniging “Saron”
van dit seizoen. Op deze morgen willen we bijbelstudie 8 uit het januarinummer van de
Hervormde Vrouw behandelen.
Er staat boven: Een bloeiende gemeente: een wonder!
Dit naar aanleiding van 2 Thessalonicenzen 1. Paulus begint bij het begin, namelijk bij God.
Wat geeft het rust te weten, dat de gemeente niet alleen van God is, maar dat zij ook, zoals
Paulus schrijft, in God en de Heere Jezus is. Bij Hem vindt de gemeente geborgenheid en
houvast. Hij zal de gemeente bewaren en beschermen. God de Vader is de bron van
genade, Christus is Degene, door Wie de gemeente daar deel aan krijgt. De genade en vrede
zijn betaald met Zijn bloed!
Deze bijeenkomst wordt gehouden in “De Poort” te Andelst. Het begint om 9:15 uur, vanaf
8:45 uur staan de koffie en de thee klaar.
Iedereen hartelijk welkom!
Het bestuur.
Verantwoording collecten en giften van kerkbeheer en diaconie
Kerkbeheer
Instandhouding erediensten
Onderhoud Hoeksteen
Instandhouding predikantsplaats
Biddagcollecte, waarvan via bank: 3*50+100+75+35+200
Diaconie
Bond tegen het vloeken
Friedensstimme
Stichting HOE / Oltalom
Plaatselijk diaconaal werk
Giften
Giften via pastoraal medewerker Stobbelaar: 2*10 + 50

€
€
€
€

351,31
309,18
270,30
2.658,58

€
€
€
€

334,12
309,03
408,95
221,30

€

70,00

Verkoopdag
Noteer vast in uw agenda: zaterdag 28 mei zal de inmiddels traditionele verkoopdag weer
worden gehouden. Dit keer zal ook de gemeente Horst met een kraam aanwezig zijn. Zoals
gebruikelijk, wordt er ook weer een (rommel)markt gehouden op het kerkplein. Er zal van
alles en nog wat te koop zijn. Wanneer u nog goede spullen heeft, waar u afstand van wilt
doen (geen grote meubels) en het heeft nog enige waarde, dan kunt u die aanbieden aan de
heer T. van Voorthuijsen, tel: 453654, e-mail: ton.voorthuysen@planet.nl. U kunt deze
spullen ook afgeven op zaterdag 21 mei van 10.00 tot 12.00 uur in “de Hoeksteen”.
Wellicht wilt u meewerken, bent u handig of creatief en wilt u iets maken voor de verkoop,
neem dan contact met met de heer Kees Blokland, tel: 06-18125022, e-mail:
cjblokland@hetnet.nl. We kunnen nog genoeg mensen gebruiken. Misschien wilt u zelf iets
verkopen tijdens de verkoopdag, neem dan eveneens contact op, zodat we kunnen bekijken
of dat mogelijk is.
Speciaal voor de kinderen is er een activiteit, die nu nog een verrassing is. Houd het
kerkblad in de gaten!

Statiegeldbonnen
Wanneer u bij Aldi, Albert Heijn of Jumbo flessen heeft ingeleverd, hoeft u niet eerst naar
de kassa om uw bonnetje in te leveren. Maar u kunt het bewaren en ‘s-zondags deponeren
in de doos bij de uitgang van de kerk. Makkelijker kunnen we het u niet maken.
De opbrengst is bestemd voor de werkvakantie naar Hongarije.
Bedankt alvast!
De projectcommissie.
Koffie drinken na de dienst
Op zondag 10 april is er na de morgendienst weer gelegenheid elkaar in “De Hoeksteen” te
ontmoeten onder het genot van een kop koffie, thee of een glas fris. Dat de inhoud van de
preek van die ochtend daarbij niet vergeten zal worden; een gezegende ontmoeting
gewenst!
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
donderdag 7 april is er om 20.00 uur Gesprekskring,
dinsdag 12 april komt de vrouwenvereniging “Saron” om 09.15 uur bijeen in “De Poort” te
Andelst en
donderdag 14 april begint de slotavond van de leidinggevenden om 20.00 uur.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
Gezegende bijeenkomsten gewenst!
Vanwege de vroege Pasen gaat het seizoen alweer ten einde lopen. We bidden, dat het
winterwerk door de Heere op Zijn wijze gebruikt is om de gemeente te bouwen in het
allerheiligst geloof.
Kerkenraad
Voor de broeders van de kerkenraad is het vergaderseizoen nog lang niet voorbij…
Op woensdag 13 april komen ze bijeen voor de derde reguliere vergadering van dit jaar.
Het is onze bede, dat de Heilige Geest krachtig in hun midden zal werken. Bidt u met ons
mee?
Oppasrooster
3 april Frederike Veldman, Anne van Rinsum, Sophie Derksen
10 april IJke Maria Hendriks, Annelies Boer, Imke van Rinsum
17 april Willy van Voorthuijsen, Lotte van Deelen, Huib Hendriks
Groet
We hopen, dat u als gemeente een goed winterseizoen ontvangen heeft (er waren
bijeenkomsten genoeg om het Woord van onze God uitgelegd te krijgen) en dat u
gezegende Paasdagen had. Komende drie weken gaat het beroepingswerk weer een
beslissende fase in. Ons aller gebed tot de Heere is daarvoor nodig, Hij wil op het gebed nog
wonderen doen.
Scriba Duijzer.

