In memoriam
In de nacht van woensdag 6 april is overleden Johanna van de Kolk-Franken, in de leeftijd
van 67 jaar; zij woonde met haar man aan De Loohof 4. Een geliefde vrouw, onze lieve
moeder, oma, zus, schoonzus en tante, zoals de rouwkaart vermeldt, is niet meer.
De laatste weken werd de ziekte steeds ernstiger en nam de pijn toe, haar lichaam werd
steeds zwakker en tenslotte is zij in alle rust heen gegaan. Tot op het laatst kon ze nog
praten, al werd het steeds moeilijker afscheid te nemen van haar man, de kinderen en
kleinkinderen, die zij zo lief had. Wat moest zij veel doorstaan, wat heeft zij geworsteld met
de ziekte, de pijn van haar lichaam en niet te vergeten met het geloof. Zij moest door een
dal van de schaduw van de dood, maar wist ook en dat mocht zij bij ogenblikken getuigen,
dat zij niet alleen was. Zij klaagde niet over haar ziekte. De Heere was bij haar en troostte
haar. Gedurende de laatste vier jaren, waarin ze aan De Loohof gewoond hebben, heeft ze
geregeld op bed en in het ziekenhuis gelegen, negen keer is ze geopereerd. Tussentijds is
haar man ook in het ziekenhuis geweest voor een operatie. De laatste jaren waren ze veel
samen, hebben ze elkaar ondersteund en gebeden. En zo hebben ze de kracht gekregen om
elkaar te verzorgen, vooral de man, die zijn vrouw altijd heeft bijgestaan, de Heere zegene
het alles.
Zij was één van zestien kinderen, waarvan er nu nog acht in leven zijn. Zelf had ze drie
kinderen en zes kleinkinderen. Ze mocht zesenveertig jaar getrouwd zijn. In het grootste
deel van die tijd hebben ze mogen genieten van een goede gezondheid en zijn ze met de
kinderen en kleinkinderen vaak op vakantie geweest.
In de rouwdienst hebben wij gemediteerd uit Mattheüs 11 vers 28, “Komt herwaarts tot
Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”. Zoals vermeld op de rouwkaart,
deze tekst heeft ze zelf uitgekozen voor de begrafenis, dat was haar belijdenis, al van de
zondagsschool af. In deze tekst denkt de Heere Jezus bij vermoeiden en belasten aan die
velen, die om Hem heen staan, die wel godsdienstig zijn naar de wet. En daarom maar geen
vrede kunnen vinden voor hun ziel. Volk om Mij heen, Ik heb u zo vaak gepredikt, Ik heb u
geroepen, maar gij hebt niet gewild! Gij hebt Mij verlaten. Tegen deze mensen roept Jezus:
“Komt herwaarts tot Mij, komt terug en belijdt je zonde en schuld en komt tot Mij met uw
smart, met uw ziekte, ja allen en Ik zal rust geven. Het is de rust van het geloof, van de
vergeving van de zonde, het rusten in Zijn Middelaarswerk, op Zijn kruisverdienste. Het is de
rust van het blij vooruitzicht. Het is die rust, die wij ontvangen, na het zoeken en er elke dag
weer om vragen en bidden. Hem zal ik straks dienen in pure volmaaktheid en in volkomen
harmonie. Dat wensen wij de man, nu hij alleen verder moet, de kinderen zonder moeder,
de kleinkinderen zonder oma en de families toe.
Pastoraal medewerker J.H. Stobbelaar.
Overleden
Na een moeilijke periode van afnemende gezondheid is door de Heere uit het midden van
de familie en de gemeente weggenomen Pieter Willem Dieleman (Steenbeekstraat 3); hij
mocht de gezegende leeftijd van 90 jaar bereiken. Hij, Die u roept, is getrouw: Hij zal het
ook doen (1 Thessalonicenzen 5 : 24), staat er bovenaan de rouwkaart.
Als u dit leest, hebben de rouwdienst en de begrafenis plaatsgevonden op dinsdag 26 april,
beide geleid door emeritus predikant Ds. H. Roseboom uit Kesteren.

Voor mevrouw Dieleman-den Hartog, de kinderen en de kleinkinderen bidden we om veel
sterkte en de nabijheid van de Heere bij het dragen van dit verlies. Zijn zegen toegewenst!
Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden feliciteren we hartelijk met hun komende verjaardag:
30-04(-1933): mevrouw P.W. van den Broek-van Duijvenbooden, De Loohof 96, 6671 AV
Zetten,
03-05(-1931): mevrouw W. Louters-Fintelman, Steenbeekstraat 9-7, 6671 AK Zetten en
06-05(-1940): mevrouw H.J. Verburgt-van Schaik, IJsbout 19, 6671 HA Zetten.
Alle jarigen in de gemeente een fijne verjaardag en bovenal een gezegend nieuw levensjaar!
Beroepingswerk
Inmiddels heeft op maandag 11 april het bezoek van dominee Mulder en zijn echtgenote
aan Zetten-Andelst plaatsgevonden, alsmede de ontmoeting met kerkenraad en gemeente.
Het was fijn, dat er een goede opkomst was. We hebben van de beroepen predikant
begrepen, dat de noodzaak van de overkomst naar de Hervormde Gemeente te ZettenAndelst hem op het hart gebonden is, zeker ook in de ontmoeting met de jongeren van de
gemeente en dat na de ontmoeting verschillende gemeenteleden richting de dominee
gereageerd hebben. Hij heeft dit zeer gewaardeerd. Helaas heeft dominee Mulder ons op
donderdag 21 april laten weten, dat hij toch niet naar de gemeente van Zetten-Andelst kan
overkomen. Het was een moeilijke beslissing voor hem, zoals hij in zijn begeleidende brief
schrijft: bedanken valt zwaar.
Hij eindigt zijn schrijven als volgt: “En nu, broeders, ik beveel u aan God en aan het Woord
van Zijn genade, Die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de
geheiligden” (Hand. 20:32).
Wij leggen u biddend in de handen van de Koning van de Kerk.
De teleurstelling voor kerkenraad en gemeente is groot, we hadden dominee Mulder en zijn
vrouw graag in Zetten-Andelst gehad. De kerkenraad heeft op woensdag 11 mei een extra
vergadering over het beroepingswerk afgesproken, we hopen dan te evalueren en tot een
aangepaste groslijst te komen. Daarbij zullen we een indringend gebed tot de Heere richten
om ons te helpen, bidt u met ons mee?
Bediening van de Heilige Doop
Emerituspredikant Ds. J. Belder uit Dordrecht heeft in de morgendienst van zondag 17 april
de Heilige Doop bediend aan Gerrit Evert Bastiaan Mulder; Bastiaan is de zoon van HarmJan en Corine Mulder, Bredeweg 7, 6668 AR Randwijk.
De dominee preekte naar aanleiding van Romeinen 6 : 3 en gaf de kleine Bastiaan mee als
dooptekst: Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn (Jesaja 43 : 1c).
Openbare geloofsbelijdenis
Amke van Heijkamp, Christinaplein 4, 6671 ZN Zetten,
Niek de Kat, Heldringstraat 6, 6671 DM Zetten en
Bernice Visser De Grip 11, 6671 GE Zetten
hopen op de Tweede Pinksterdag in het midden van de gemeente belijdenis van het
christelijk geloof af te leggen. Dat deze drie jonge mensen in een tijd, waarin de P.K.N.

krimpt, zich nog bewust als belijdende leden bij de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst
aansluiten is een reden om de Heere dankbaar voor te zijn. Vanaf oktober 2015 hebben ze
zich aan de hand van het Kort Begrip grondig verdiept in wat de christelijke kerk belijdt. Met
hun jawoord belijden ze de Drie-enige God – Vader, Zoon en Heilige Geest – als hun
persoonlijke Heere en God en beloven ze dat ze Hem zullen “vertrouwen en liefhebben met
heel hun hart, met heel hun ziel, in heel hun denken en met al hun krachten. Verder dat zij
zich van de wereld afkeren, hun oude natuur doden en in een nieuw, godvrezend leven
wandelen zullen” (Doopformulier HSV). Dat betekent tegen de stroom in roeien. Ik bedoel
de stroom van ontkerstening, Schriftkritiek, individualisme en materialisme. Dan moeten ze
er op rekenen, dat ze alleen komen te staan of op z’n best bij een achterlijke minderheid
gaan horen. Kortom, hun wacht geen makkelijk leven als ze de Heere mogen vrezen.
Integendeel, dat wordt strijd, en een zware! Echter, “zo God voor ons is, wie zal tegen ons
zijn?” (Romeinen 8:31). Dan hoeven ze niet te vrezen. Ja, meer nog: “In dit alles zijn wij
meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft” (Romeinen 8:37). Gemeente,
geef alstublieft blijk van uw betrokkenheid bij deze stap van Amke, Niek en Bernice. Draag
ze – voortdurend – op aan de Koning van de Kerk. Bemoedig ze persoonlijk door een woord
of bericht en wees er bij op maandag 16 mei in de kerk.
Ds. B. van Leeuwen.
4 mei-herdenkingsbijeenkomst in Zetten
Op woensdag 4 mei 2016 wordt weer door de gezamenlijke kerken van Zetten, Hemmen en
Indoornik de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst georganiseerd in de Gereformeerde Kerk
“De Rank” aan de Hoofdstraat te Zetten. Iedereen wordt daarvoor van harte uitgenodigd.
Het thema voor de nationale herdenking van 2016 luidt: “De vrijheid omarmd”. Het is erg
belangrijk om dit te blijven herinneren. Zolang er nog ooggetuigen zijn, moeten we luisteren
naar de verhalen en de ervaringen van deze mensen. Ook in deze tijd is vrijheid voor veel
mensen niet een gegeven. Evenals in de voorafgaande jaren dragen kinderen uit groep acht
van de basisscholen tijdens de herdenking gedichten voor en tonen ze met geschilderde
panelen hoe ze met het onderwerp bezig zijn geweest. Ds. C. Flobbe (Gereformeerde Kerk
“De Rank”) zal de overweging verzorgen. Een zanggroep van de Baptistengemeente zal
enkele liederen ten gehore brengen. De kerk is vanaf 18.30 uur geopend en de samenkomst
begint om 19.00 uur. Na afloop wordt er een korte stille tocht naar het monument
gehouden, waar om 20.00 uur de dodenherdenking plaats vindt en de twee minuten stilte
in acht worden genomen.
4 mei-herdenkingscomité Zetten-Hemmen-Indoornik, Oranjevereniging Zetten-Hemmen.
Zondagsschool “het Mosterdzaadje” viert jubileum
Al meer dan 60 jaar mag het Evangelie via zondagsschool “het Mosterdzaadje” verteld
worden aan de kinderen binnen en buiten de kerk. Zoals geschreven staat in Psalm 78 vers
6 en 7: Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen, die geboren zouden
worden; en zouden opstaan, en vertellen ze hun kinderen. En dat zij hun hoop op God
zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren; Hem ter eer en
tot zegen van onze kinderen. We zijn de Heere dankbaar voor Zijn trouw al die jaren,
Soli Deo Gloria! Samen met de kinderen en de leiding van de zondagsschool willen we dit
jubileum vieren. Dit hopen we te doen op zaterdag 14 mei, van 10.00 - 13.00 uur; we
organiseren dan een spelletjesmorgen in en rond “de Hoeksteen”.

Volgend kerkblad
Nota bene: degenen, die kopij willen inleveren voor het volgende kerkblad, maken we erop
attent, dat het kerkblad van 13 mei het eerste in een reeks zal zijn voor drie weken.
Het kerkblad van 26 augustus is pas weer voor twee weken.
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er komende week de volgende activiteiten:
vrijdag 29 april is er om 20.00 uur in “De Hoeksteen” de aannemingsavond voor de
belijdeniscatechisanten,
op donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag) begint de dienst in de Hervormde Kerk van Zetten
om 09.30 uur en
zaterdag 14 mei wordt in en rond “De Hoeksteen” het jubileum van de zondagsschool
gevierd met een spelletjesmorgen.
We wensen u goede samen- en bijeenkomsten!
Oppasrooster
1 mei Iris van Dodewaard, Anne Marleen de Kat, Jolijn Aalberts
5 mei, Hemelvaartsdag, Geurette Nijland, Hester van Deelen, Anne Ruth Lekkerkerker
8 mei Marjolein van Deelen, Esther Kuijpers, Soraya van den Bos
15 mei, 1e Pinksterdag, Hinke Blok, Dorieke de Kat, Imke van Rinsum
16 mei, 2e Pinksterdag, Petra van Beem, Annelies Boer, Huib Hendriks
Groet
Spannende weken liggen achter ons rond het beroep van Ds. Mulder, helaas kon hij niet
naar Zetten-Andelst overkomen. Als u dit leest, hebben we als volk van Nederland ook
Koningsdag mogen vieren. Komende donderdag is het zowel Hemelvaartsdag als
Bevrijdingsdag, daaraan voorafgaand gedenken we woensdag de gevallenen uit de Tweede
Wereldoorlog.
We bidden om Gods zegen over onze menselijke plannen.
Een hartelijke groet, namens de broeders van de kerkenraad,
Scriba Duijzer.
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