Overleden
Op woensdag 8 april is na een lange periode van ziekte overleden mevrouw Johanna van de
Kolk-Franken; zij woonde met haar man, de heer C.J. van de Kolk, aan De Loohof 4, 6671 AT
Zetten en zij werd 67 jaar. Maandag 11 april heeft haar begrafenis plaatsgevonden na een
rouwdienst in “De Hoeksteen”. De Heere trooste haar man, kinderen en verdere familie.
Pastoraal medewerker Stobbelaar, die de rouwdienst leidde, hoopt hierop komend kerkblad
nog terug te komen.
Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden feliciteren we hartelijk met hun komende verjaardag:
19-04(-1930): de heer E. van Broekhuijze, De Loohof 11, 6671 AS Zetten,
19-04(-1931): mevrouw A.E. van den Brandt-Stunnenberg, Brittanjesingel 31, 6671 AW
Zetten,
26-04(-1926): mevrouw H. van Arnhem-van der Veen, Hofstaete 95, 6674 GB Herveld en
26-04(-1931): de heer J. Hendriks, Sterappel 26, 6671 EC Zetten.
We wensen u en alle andere jarigen in de gemeente een fijne verjaardag en bovenal een
gezegend nieuw levensjaar!
Geboren (1)
Hans, Fanny en Ralph van den Berg zijn dankbaar en gelukkig met de geboorte van hun zoon
en broertje Jesse Kenji (roepnaam: Jesse). Zij schrijven op het geboortekaartje onder
andere: God, die alles maakte, de zon, de luchten blauw, de hemel, zee en aarde, zorgt ook
voor jou.
Jesse werd op 22 maart 2016 geboren; de familie van den Berg woont op het volgende
adres: De Grip 10, 6671 GG Zetten. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Jesse en
Gods zegen gewenst voor hem en de andere gezinsleden.
Geboren (2)
Zoals in het vorig kerkblad al kort vermeld, verblijdde God de familie Vervoorn op 24 maart
met een dochter en zusje: Paulina Christina Lydia (roepnaam: Liene).
De Heere is goed, Zijn liefde duurt eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie (Ps. 100:5)
schrijven Herald, Nicolet, Barend en Anna op het geboortekaartje. Hun adres is: 10, Skelton
Road, Colombo 05, Sri Lanka, e-mailadres: nicoletvervoorn@hotmail.com
Ook jullie feliciteren we hartelijk met de geboorte van Liene! Zoals jullie zelf schreven: “dat
ze haar leven aan Jezus’ hand zal gaan”. Ook veel zegen toegebeden bij de opvoeding van
de kinderen.
Koningsdag
Woensdag 27 april hopen we weer Koningsdag te vieren. Het is onze bede, dat de Heere
koning Willem Alexander, tezamen met koningin Máxima en hun drie dochters nog lang zal
sparen voor het volk van Nederland. We bidden de Heere om Zijn zegen over het koninklijk
gezin en om een fijne, ongestoorde feestdag.
Zoals gebruikelijk zingen we in de morgendienst na de verjaardag van de koning, in dit geval
op zondag 1 mei, staande het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus.

Bediening van de Heilige Doop
In de morgendienst van zondag 17 april hoopt emerituspredikant Ds. J. Belder uit Dordrecht
de Heilige Doop te bedienen aan een klein kindje van de gemeente.
We bidden om een gezegende dienst.
Dat ’s-Heeren zegen op u daal’,
Zijn gunst uit Sion u bestraal’;
Beroepingswerk
Op zaterdag 2 april heeft een drietal broeders uit de kerkenraad dominee J.J. Mulder te
Hedel de beroepsbrief overhandigd. Afgelopen zondag 10 april heeft hij in een dienst in de
Hervormde kerk te Zetten, die om 16.30 uur begon, op beroep gepreekt. De beroepen
predikant sprak over het gedeelte uit Johannes 21 : 15 – 19, waarbij hij de gemeente
indringend de vraag van de Heere Jezus aan het hart legde: “Hebt gij Mij lief”?
Bij het schrijven van dit gedeelte voor het kerkblad op maandag 11 april zijn we in
afwachting van het bezoek van dominee Mulder en zijn echtgenote aan Zetten-Andelst en
van de ontmoeting met de kerkenraad en de gemeente later deze dag.
De beslissing over de overkomst naar de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst dient de
beroepen predikant zaterdag 23 april te nemen. Laat u hem weten, dat hij hier dringend
gewenst is? Zijn gegevens zijn: Ds. J.J. Mulder, Kerkstraat 7, 5321 TM Hedel, tel. 0735991536, zijn e-mailadres: jjmulder@live.nl
Bidden we de Heere om Zijn licht en wijsheid voor dominee Mulder bij deze moeilijke
beslissing tussen twee gemeenten. Ook uw voorbede daarvoor wordt gevraagd!
Ouderenmiddag
Op maandag 18 april is alweer de laatste bijeenkomst van dit seizoen voor de ouderen van
de gemeente. Deze middag wordt gehouden in “De Hoeksteen” te Zetten en de aanvang is
14.00 uur. We beginnen zoals gewoonlijk met een meditatie en na de pauze komt de heer
Leendertsen een presentatie geven over het Koningshuis. We nodigen u allen hiervoor uit
en rekenen op uw komst. We hopen zo weer op een gezegende middag met elkaar!
Het bestuur.
Mannenvereniging “Deo gratia”
Op woensdag 20 april om 20.00 uur houdt de mannenvereniging “Deo gratia” haar
jaarvergadering. De inloop -met koffie- is die avond vanaf 19.45 uur. U bent allen van harte
welkom in het verenigingsgebouw “De Hoeksteen”, Damstraat 15 te Zetten; deze
uitnodiging geldt ook voor niet-leden en voor de dames van de gemeente!
Ook is er deze avond een collecte.
Ds. M. Goudriaan uit Ede verzorgt een inleiding; het thema luidt: Opwassen in de genade.
Vriendelijke groeten,
Het bestuur.

“Je bent jong en je wilt wat?”
Dat is het aansprekende thema van het -16 jeugdappèl van
van het HJW op zaterdag 23 april in het Revius Lyceum in
Doorn. Tja, wat wil jij eigenlijk, nu je naar het voortgezet
onderwijs gaat? Waar leef jij voor? Hoge cijfers en al volop
bezig met de droombaan, die je wilt bereiken? Of wil je nog
beter worden in de sport, die je doet? En je wilt bij die groep
horen, vrienden en vriendinnen hebben… Je bent jong en je
wilt wat? Tja, wat wil jij? Wat heeft nu ècht waarde? En
welke plek heeft de Heere God in jouw leven? Tijdens dit
Jeugdappèl zal dominee J. Th. Pronk uit Sirjansland met jullie
nadenken over dit thema. En je hoeft niet alleen maar te
luisteren, jullie gaan ook met elkaar in gesprek! Daarnaast is
er natuurlijk genoeg tijd om samen te zingen en om elkaar te
ontmoeten! En we sluiten gezellig af met een gezamenlijke lunch! Het jeugdappèl start om
10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en wordt om 13.00 uur afgesloten. En dat allemaal voor
niets… Wel is er een collecte voor de onkosten. Dus zorg, dat je er bij bent! Spreek af met je
vriend(inn)en van de tienerclub en vraag de leiding en/of ouders of ze meegaan.
En ‘s-middags kun je met elkaar nog mooi het seizoen afsluiten met een gezellig uitje…
Meer informatie over het jeugdappèl en wat suggesties voor de middag kun je vinden op
www.hervormdjeugdwerk.nl. We zien uit naar je komst!
Geluidsinstallatie
Vorige week is een grondige analyse gemaakt van alle apparatuur, die in gebruik (of niet
meer in gebruik) is voor de geluidsinstallatie, zowel voor het geluid in de kerk, bij de
kerkradio of in het verenigingsgebouw. Duidelijk kwam naar voren, dat er ook enkele zaken
nieuw aangeschaft dienen te worden; zoals gebruikelijk worden daarvoor eerst offertes
opgevraagd, alvorens tot bestelling overgegaan wordt.
U kunt aannemen, dat we de problemen met het geluid graag willen oplossen en dat we
denken, dat dit ook mogelijk is; zoals u zult begrijpen uit het bovenstaande, moet daarvoor
nog wel wat geduld betracht worden…
Kerkbalans 2016
In de eerste drie maanden van dit jaar heeft de gemeente € 16.184,- bijgedragen in het
kader van de actie Kerkbalans, terwijl in januari voor deze periode € 16.063,- was
toegezegd: een positieve start! Zoals u bekend zal zijn, gebruiken de kerkrentmeesters uw
bijdrage uitsluitend voor het pastoraat en het kerkenwerk in de gemeente. Door deze
financiële ondersteuning geeft de gemeente duidelijk aan, dat het mogelijk is een nieuwe
herder en leraar (voor de volledige werktijd) te onderhouden. Vanzelfsprekend vragen we
ook om uw gebed om deze predikant spoedig te vinden.
Het college van kerkrentmeesters.

Talentenjacht

Talentenjacht
Tijdens de verkoopdag van 28 mei zal er ook een talentenjacht gehouden worden
Wat houdt dat in? U/ je kunt zich inschrijven voor iets wat uw / jouw talent is. Dit talent
wordt dan vervolgens tijdens de verkoopdag geveild. Bijvoorbeeld: je kunt goed met
kinderen overweg en je bent goed in organiseren. Je talent is dan: een kinderfeestje
organiseren. Dit talent wordt dan tijdens de verkoopdag geveild. Of u bent goed in bakken
of tuinieren. Uw talent is dan bijvoorbeeld een taart bakken voor iemand of een keer bij
iemand de tuin verzorgen. Dit talent wordt dan vervolgens tijdens de verkoopdag geveild.
Wanneer u uw talent wilt inzetten en daarmee een ander een dienst wilt bewijzen, dan kunt
u de onderstaande strook invullen en voor uiterlijk 21 mei deponeren in één van de dozen
bij de uitgang van de kerk. Of u geeft uw talent door via de mail: cjblokland@hetnet.nl

Ik doe mee met de talentenjacht,
Naam:
Adres:
Tel:
mijn talent is:
Uw talent wordt geveild tijdens de verkoopdag op 28 mei. De veiling begint
om 11.00 uur.

Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er komende week in “De Hoeksteen” de volgende
activiteiten:
maandag 18 begint de Ouderenmiddag om 14.00 uur, terwijl
woensdag 20 april om 20.00 uur de jaarvergadering van de mannenvereniging “Deo gratia”
gehouden wordt; daarbij zijn ook dames en niet-leden van harte welkom.
De jongeren van de gemeente en hun ouders worden herinnerd aan het Jeugdappèl -16 van
het HJW op zaterdag 23 april om 10.00 uur in Doorn.
Namens de kerkenraad wensen we u gezegende bijeenkomsten!
Oppasrooster
17 april Willy van Voorthuijsen, Lotte van Deelen, Huib Hendriks
24 april Mariëlle Boer, Reijer Hendriks, Sanne Hendriks
1 mei Iris van Dodewaard, Anne Marleen de Kat, Jolijn Aalbers
5 mei, Hemelvaartsdag, Geurette Nijland, Hester van Deelen, Anne Ruth Lekkerkerker
Groet
Het tweede beroep in deze vacaturetijd gaat de beslissende fase in. Als u dit leest, heeft
dominee Mulder op beroep gepreekt en is de ontmoeting met de gemeente ook al achter

de rug. Zaterdag 23 april dient hij de beslissing te nemen of hij zal overkomen. Moge de
Heere op ons aller gebed nog wonderen doen!
Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Scriba Duijzer.

