In memoriam
In de nacht van 22 april is op de leeftijd van 90 jaar overleden Pieter Willem Dieleman, 23
jaar gewoond hebbend aan de Steenbeekstraat 3. Geboren was hij in Kamperland, in
Zeeland. We leven mee met zijn vrouw. Samen hebben zij bijna 60 jaar lief en leed gedeeld
in het huwelijk. Het zal voor haar een groot gemis zijn, maar de Heere zij haar tot steun en
toeverlaat. Ook denken we aan zijn dochter en schoonzoon, zoon en schoondochter en de
kleinkinderen. Zij missen een vader en opa, die aandacht voor hen had. Omgekeerd hadden
zij ook hem hartelijk lief. God zij u en jullie als Vader een Behoeder.
Een bewogen leven ligt achter hem. In oorlogstijd doodsangsten uitgestaan, maar op een
wonderlijke wijze is zijn leven gespaard. Later in Nederlands Indië gediend als militair, waar
hij ook het nodige heeft meegemaakt en met zich mee gedragen heeft. Na veel
omzwervingen kwam hij in de Betuwe terecht en daar hebben zij elkaar leren kennen en
zijn zij in 1956 getrouwd en hebben ze gewerkt op de boerderij aan de Hemmenseweg in
Randwijk. Een goede tijd hebben zij daar samen beleefd en ook later in Zetten. Bij het
kerkelijk, politieke en sociale leven was hij betrokken en heeft er veel werk voor verzet. Ook
later in Zetten veel vrijwilligerswerk gedaan. Zestien jaar geleden begon hij te tobben en dat
is de laatste jaren erger geworden. Tot het laatste toe was hij echter helder van geest.
Op verzoek van de kerkenraad en via mevrouw Dieleman en ook nog op verzoek van
hemzelf heb ik de rouwdienst geleid. Zelf had hij aangegeven, welke psalmen er gezongen
moesten worden en welke tekst er op de rouwkaart moest staan, nl. 1 Thess. 5:24 “Hij, Die
u roept is getrouw, Die het ook doen zal.” Ook verzocht hij mij de woensdag voor zijn
sterven over deze tekst te mediteren. Dat is ook gebeurd. Roepstemmen hebben er
geklonken in zijn jonge leven, maar ook later door middel van Gods Woord en Geest. Deze
vonden weerklank in zijn hart, ook al waren er de nodige aanvechtingen. De roepende God
is als de God van de vrede getrouw. Hij maakt Zijn werk af. Zelfs zo ver gaat Hij, dat
degenen, die Hij roept, geheiligd worden en onberispelijk bewaard worden in de toekomst
van onze Heere Jezus Christus. Op deze wijze hebben wij het Woord overdacht en het
lichaam op de begraafplaats bij de kerk toevertrouwd aan de schoot der aarde tot de dag
der opstanding.
Ds. H. Roseboom, Kesteren.
Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden feliciteren we van harte met hun komende verjaardag:
20-05(-1941): mevrouw H. Schaap-Breunissen, De Loohof 38, 6671 AT Zetten,
23-05(-1940): de heer G.C. Hommersom, Damstraat 16, 6671 AD Zetten,
27-05(-1934): de heer A. Akkerman, Margrietstraat 24, 6671 ZS Zetten en
30-05(-1940): mevrouw F.E. van Schaik-Cornelissen, Schweitzerpark 8, 6671 BR Zetten.
Alle jarigen in de gemeente een fijne verjaardag en bovenal een gezegend nieuw levensjaar!
Bevestigings- en intrededienst van proponent J.A.J. Pater
Op zondag 22 mei 2016 hoopt oud-vicaris van deze gemeente, Adriaan Pater, tot predikant
van de wijkgemeente Ichthus te Noordwijk bevestigd te worden; deze dienst, die geleid
wordt door dominee C.H. Hogendoorn uit Katwijk aan Zee, begint om 10.00 uur, om 14.30
uur volgt dan de intrededienst, beide in de Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44 te NoordwijkBinnen. We wensen broeder Pater, die in de gemeente van Zetten-Andelst catechese gaf en

het laatste seizoen ook de mannenvereniging leidde, van harte een gezegende intrededag
en bidden voor hem om Gods zegen en nabijheid, nu hij de wens van zijn hart verkregen
heeft!
Winterwerk
De kerkenraad is de Heere zeer dankbaar voor de voortgang van het winterwerk in de
vacaturetijd en voor de inzet van de dominees Molenaar (Bijbelkring), Hogenhout
(catechese en Jonge-Lidmatenkring) en Roseboom (Avondmaalskring), van proponent Pater
(mannenvereniging) en pastoraal medewerker Stobbelaar (Ouderenkring).
We bidden om Gods zegen op al het genoten onderwijs, om de opbouw van Zijn gemeente
in Zetten-Andelst en de uitbreiding van Zijn koninkrijk.
Pinksteren / belijdenisdienst
Op zondag 15 en maandag 16 mei hopen we de uitstorting van de Heilige Geest op het
Pinksterfeest te gedenken; een moeilijke materie, daarom is het noodzakelijk, dat we zoveel
als mogelijk de diensten bijwonen om door de Heere geleerd te worden.
Tijdens de dienst op Tweede Pinksterdag is er tevens openbare belijdenis van het geloof
door een drietal jongeren van de gemeente, zoals u in het vorig kerkblad al hebt kunnen
lezen; Amke, Niek en Bernice, van harte wensen we jullie een gezegende dienst, moed en
krachten om jullie ja-woord te geven!
Koffie drinken
Zondag 22 mei is een ieder na de morgendienst welkom in “de Hoeksteen”; koffie, thee en
fris staan dan weer klaar. Vergeten we niet de grote daden van de Heere te vermelden?
Heilig Avondmaal
Zo de Heere het geeft, zal op zondag 5 juni de tafel weer gereed staan voor de viering van
het Heilig Avondmaal; in verband hiermee is de gemeente uitgenodigd om aanwezig te zijn
bij de Avondmaalskring, die op woensdag 1 juni om 19.45 uur begint in “De Hoeksteen”;
aansluitend is er zoals gebruikelijk weer gelegenheid tot censura morum.
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
zaterdag 14 mei van 10.00 – 13.00 uur viert de zondagsschool het zestigjarig bestaan met
een spelletjesmorgen in en rond “de Hoeksteen”,
maandag 16 mei, Tweede Pinksterdag, begint de dienst in de Hervormde kerk te Zetten om
09.30 uur,
zondag 22 mei is er na de morgendienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot
van een kop koffie in “De Hoeksteen”,
zaterdag 28 mei vindt op het kerkplein de verkoopdag van de gemeente plaats en
woensdag 1 juni begint de Avondmaalskring om 19.45 uur in “De Hoeksteen”, dit in verband
met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 5 juni; aansluitend is er van 20.45 –
21.15 uur gelegenheid tot censura morum.
De kerkenraad bidt om gezegende samen- en bijeenkomsten!
Kerkenraad

De broeders van de kerkenraad hopen op woensdag 25 mei bijeen te komen voor de vierde
reguliere vergadering van dit jaar; ook nu staat het beroepingswerk weer hoog op de
agenda. Bidt u met ons om de werking van de Geest, zeker als waarschijnlijk ook weer een
predikant gekozen zal worden?
Verkoopdag
Zaterdag 28 mei, vanaf half 10 tot half 2 is er weer de traditionele verkoopdag, waar van
alles te koop zal zijn, zoals fruit, gebak, boeken en nog veel meer. Dit keer zal ook de
gemeente Horst present zijn met een kraam. Voor de (kleine) kinderen staat er weer het
springkussen en is er een creatief programma! Om 11.00 uur is er de veiling, waar dit keer
ook een aantal “talenten” worden geveild. U kunt uw talent tot uiterlijk 21 mei deponeren
in één van de dozen bij de uitgang van de kerk. In dezelfde doos kunt u ook nog steeds uw
statiegeldbonnetjes deponeren.
Wanneer u nog spullen heeft, waar u afstand van wilt doen en het heeft nog enige waarde,
dan kunt u deze spullen in “De Hoeksteen” afgeven op zaterdag 21 mei van 10.00 tot 12.00
uur. Ook (tweedehandse) boeken zijn van harte welkom. U kunt ook contact opnemen met
dhr. T. van Voorthuijsen, tel: 453654, e-mail: ton.voorthuysen@planet.nl.
Als u slecht ter been bent en u wilt graag de verkoopdag bezoeken dan wordt er vervoer
voor u geregeld. U kunt dan met dhr. T. van Voorthuijsen of met dhr. K. Blokland, tel: 0618125022 contact opnemen.
Tijdens de verkoopdag is de kerk open. Het is dan mogelijk om het kerkorgel te bespelen.
Als u interesse heeft, neem dan contact op met een van bovengenoemde personen.
De opbrengst van de verkoopdag is bestemd voor de werkvakantie naar Honagrije en de
gemeente Horst. Van harte welkom op 28 mei!
Eindexamenkandidaten
Deze week zijn de eindexamens van de verschillende scholen weer begonnen, zij zullen de
komende twee weken de scholieren nog de nodige angst inboezemen. We bidden, dat jullie
al het geleerde kunnen reproduceren, maar bovenal dat jullie het -biddend- van de Heere
zullen verwachten. Graag horen we later in het seizoen of jullie geslaagd zijn. Veel sterkte!
Solidariteitskas
“Gemeenten helpen elkaar” is het uitgangspunt voor het werk van de Commissie
Steunverlening, die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert. De Commissie
behandelt aanvragen van gemeenten, die voor noodzakelijk grote uitgaven staan en die ze
zelf even niet volledig kunnen financieren of die om andere redenen tijdelijk financiële hulp
nodig hebben.
Belijdende leden van de gemeente hebben de verplichting € 10,00 per persoon bij te
dragen; de plaatselijke gemeente is verplicht € 5,00 per belijdend lid aan de landelijke kas af
te dragen, de resterende inkomsten zijn voor eigen gebruik.
De komende week kunt u een schrijven met acceptgiro van de Solidariteitskas tegemoet
zien; we danken u alvast hartelijk voor uw medewerking en voor uw spoedige betaling!
Oppasrooster
15 mei, 1e Pinksterdag, Hinke Blok, Dorieke de Kat, Imke van Rinsum
16 mei, 2e Pinksterdag, Petra van Beem, Annelies Boer, Huib Hendriks

22 mei, Jeanette Noordam, Lotte van Deelen, Esther van Bezooijen
29 mei, IJke Maria de Jong, Ashley van Bezooijen, Sophie Derksen
5 juni, Miranda de Jong, Anne van Rinsum, Anne Ruth Lekkerkerker
Groet
Biddend om gezegende Pinksterdagen laat de kerkenraad u hartelijk groeten!
Scriba Duijzer.

