Dankwoord
Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, die ik gekregen heb en voor de
telefoontjes en de bezoekjes. Met mij gaat het goed, al ben ik wel snel moe. Gelukkig hoef
ik geen chemo of bestraling, maar slechts per dag een hormoontablet.
Ria Romein, Damstraat 4-A.
Jarigen (75 jaar en ouder)
We feliciteren de volgende gemeenteleden van harte met hun komende verjaardag:
25-06(-1928): de heer H. Looijen, Veldstraat 9, 6671 AJ Andelst,
30-06(-1935): mevrouw P. van Eldik-Roest, Marijkestraat 2, 6671 ZX Zetten,
03-07(-1934): mevrouw D.C. Veldhuizen-Bos, De Veldse Hofstede 104, 6671 HH Zetten,
04-07(-1937): mevrouw W. Hovestad-van Dijk, De Loohof 5, 6671 AS Zetten,
08-07(-1937): de heer G.H.A. van de Kolk, Julianaplein 4-A, 6671 CA Zetten,
11-07-(1939): mevrouw N.E.J. van Gestel-Franken, Bellefleur 40, 6671 DT Zetten en
12-07-(1932): mevrouw G. van Meerten-Vink, Marijkestraat 15, 6671 ZW Zetten.
Alle jarigen in de gemeente wensen we een fijne verjaardag en een gezegend nieuw
levensjaar.
Beroepingswerk
Nadat de hoorcommissie op zondag 29 mei een middagdienst had bezocht, die geleid werd
door de verkozen voorganger en aansluitend met hem een gesprek gevoerd had, gaf ze de
kerkenraad op woensdag 1 juni een positief advies. Daarop werd het voornemen tot beroep
vastgesteld. Zondag 5 juni is de gemeente vanaf de kansel afgekondigd, dat het gaat om
dominee M. Maas, de zoon van wijlen oud-predikant van de gemeente dominee J. Maas.
Als u dit leest, heeft de beroepen predikant op zondag 19 juni op beroep gepreekt en heeft
op dinsdag 21 juni de ontmoeting met kerkenraad en gemeente plaatsgevonden. Dominee
Maas hoopt uiterlijk op 2 juli te beslissen of hij naar Zetten-Andelst gaat overkomen.
Ons aller gebed daarvoor is gevraagd, de Heere wil op het gebed nog grote wonderen doen!
Bediening Heilige Doop op 17 juli 2016
Aangezien de familie Vervoorn (Veldstraat 57) hun dochter Liene willen laten dopen, wordt
in de morgendienst van zondag 17 juli de Heilige Doop bediend.
Indien er (andere) ouders zijn, die hun kind(je) op deze dag willen laten dopen, kunnen zij
zich tot 1 juli melden bij de scriba, zodat het in de kerkorde voorgeschreven doopgesprek
tijdig kan plaatsvinden. Plaats en tijd hiervan wordt de gemeente te zijner tijd van de kansel
en via de website medegedeeld.
Theologische Vorming Gemeenteleden
Meer leren over de Bijbel en de belijdenissen?
Persoonlijke geloofsvragen verwerken?
Ethische en dogmatische vragen doordenken?
Toegerust worden voor dienst aan de gemeente?
Het nieuwe studiejaar van de cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden begint weer
op 3 september 2016. De stichting verzorgt cursussen in Gouda, Harderwijk, Houten,
Middelharnis en Rijssen.

Een cursus voor jong en oud, iedereen is welkom!
De vakken, die aan de orde komen: Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis,
Dogmatiek, Ethiek, Praktische theologie, Missiologie en Oecumene.
Het betreft een driejarige cursus met tweewekelijks onderwijs op zaterdag (vanaf
september); de kosten bedragen: € 175,- per jaar (echtparen € 275,-).
Meer informatie vindt u op de website: www.cursustvg.nl
Start(weekend) winterwerk seizoen 2016/2017
Graag maken we nu al melding van het feit, dat op 10 en 11 september we als gemeente
met elkaar de start van het winterwerk willen gaan maken. Noteert u alvast de data in uw
agenda? Zoals bekend, willen we op de zaterdag een activiteitenprogramma organiseren en
op zondag een preekbespreking na de avonddienst. Het doel van het startweekend is, dat
we elkaar na een periode van rust weer willen ontmoeten als opmaat naar het winterwerk.
Dat geldt dus voor de gehele gemeente, we willen daarom u / jou van harte uitnodigen,
komt u / kom jij ook weer?
De startdagcommissie.
Activiteitenrooster
Het opstellen en gebruiken van een activiteitenrooster voor het winterseizoen is een goede
gewoonte in onze gemeente. Misschien vindt u het nog maar vroeg om hiermee een start te
maken, maar de ervaring van het verleden leert, dat ter voorbereiding geruime tijd nodig is.
Daarom vragen we de leidinggevenden en de contactpersonen van verenigingen, kringen en
het jeugdwerk de data en tijden voor het gehele winterseizoen aan ons door te geven tot
uiterlijk 31 juli 2016. U wordt gevraagd dit zo mogelijk per e-mail te doen via het bekende
adres: info@hervormdzetten-andelst.nl
Overleg met de burgelijke gemeente
Op 25 mei 2016 had burgemeester van Asseldonk alle voorgangers van de Overbetuwse
geloofsgemeenschappen uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg in Elst. Dertien van de
zestien genodigde kerkelijke gemeenten waren vertegenwoordigd, waarvan ongeveer de
helft door predikanten. Aangezien Zetten-Andelst vacant is, was uw scriba gevraagd om bij
de bespreking aanwezig te zijn.
Hoofdthema van de bijeenkomst was de opvang van de vluchtelingen in de gemeente
Overbetuwe; daarnaast kwam ook de WMO en de participatiemaatschappij aan de orde.
Bij de bespreking van deze thema’s kwam vanzelfsprekend ook de taak van de plaatselijke
kerkelijke gemeenten aan de orde, alsmede hun mogelijkheden.
Vakantiebijbelweek: Kom je Aan Tafel?
Hallo jongens en meiden,
Kom jij meteen Aan Tafel als je vader of moeder je roept? Alleen als je trek hebt? Weet je
wat zo leuk is als je samen aan tafel zit? Nou, dan leer je elkaar goed kennen. Samen eten
zorgt voor een band! Zo’n smakelijk thema…. Dat belooft wat!! Je zult merken, dat met
elkaar Aan Tafel gaan ook veel met Jezus te maken heeft, Hij roept jou Aan Tafel, omdat hij
graag deel wil zijn van je leven!
Vier ochtenden wordt er aan de hand van het jaarthema liederen gezongen, toneelstukjes

gespeeld, wordt er geknutseld en natuurlijk een Bijbelverhaal verteld. Op donderdag
hebben we weer een leuke spelochtend en op vrijdag, onze slotavond, zijn ook alle ouders
van harte Aan Tafel uitgenodigd! Deze smakelijke VBW is dit jaar weer in de laatste week
van de schoolvakantie van dinsdag 23 augustus t/m vrijdag 26 augustus van 9.30-12.15 uur
in “de Wanmolen”. De deur is al open vanaf 9.15 uur en de kosten bedragen €1 per dag. Zet
de datums maar vast op de kalender! Op dit moment hebben we nog een tekort aan
medewerkers. Alle hulp is welkom, al is het maar een ochtend.
Neem nog een kijkje op onze website: www.vbw-zetten.nl
En heb je vragen, dan kun je terecht bij Hinke Blok, email: hinkeblok@gmail.com
Groetjes van het VBW-team.
Verantwoording collecten en giften van kerkbeheer en diaconie
Kerkbeheer
Instandhouding Erediensten
Instandhouding Predikantsplaats
Orgelfonds
Plaatselijk Kerkenwerk
Onderhoud Kerkgebouw
Giften
Giften via br. Stobbelaar (10+20)

€
€
€
€
€

183,90
311,23
289,87
299,91
283,52

€

30,00

Collectemunten in de zomervakantie
Tijdens de zomervakantie kunnen er geen collectemunten worden afgehaald in de periode van
15 juli tot en met 20 augustus. Graag uw attentie hiervoor!
Oppasrooster
26 juni Bernice Visser, Hester van Deelen, Soraya van den Bos
3 juli Willy van Voorthuijsen, Dorieke de Kat, Esther van Bezooijen
10 juli Mariëlle Boer, Esther Kuijpers, Sophie Derksen
17 juli Geurette Nijland, Ashley van Bezooijen, Imke van Rinsum

Groet
Biddend, dat de Heere de overkomst van dominee Maas naar de Hervormde Gemeente te
Zetten-Andelst in Zijn raad heeft voorzien, groet ik u, mede namens de kerkenraad.
Scriba Duijzer.

