Overleden
Op zaterdag 23 juli heeft de Heere -voor ons mensen- onverwachts uit het midden van de
gemeente weggenomen:
Cornelis Johannes Zaaijer, De Loohof 15, in de leeftijd van 76 jaar.
Hij is op zaterdag 30 juli ter aarde besteld op de begraafplaats te Zetten na een rouwdienst
in de kerk, die geleid werd door pastoraal medewerker Stobbelaar; hij hoopt hier in het
volgend kerkblad nader op in te gaan.
Wat een schok voor mevrouw Zaaijer, de kinderen en de kleinkinderen! We bidden voor
hen om de nabijheid van de Heere en de Troost vanuit Zijn Woord. U wordt gevraagd de
familie Zaaijer in uw persoonlijke voorbede te gedenken.
Jarigen (75 jaar en ouder)
We feliciteren de volgende gemeenteleden van harte met hun komende verjaardag:
08-08(-1929): mevrouw G. de Wit-van der Meijde, Brittanjesingel 25, 6671 AX Zetten,
08-08(-1931): mevrouw F. Vink-Boele, De Loohof 6, 6671 AT Zetten,
11-08(-1936): de heer H. de Kok, Steenbeekstraat 9/4, 6671 AK Zetten,
12-08(-1932): de heer J.G. Homan, Teresaplein 4, 6671 GD Zetten,
13-08(-1934): de heer J. Veldhuizen, De Veldse Hofstede 104, 6671 HH Zetten,
14-08-(1930): de heer D. Cornelissen, De Loohof 9, 6671 AS Zetten,
18-08-(1937): mevrouw E. Hoek-Bakker, De Veldse Hofstede 17, 6671 HD Zetten en
21-08-(1936): de heer J. Verburgt, IJsbout 19, 6671 HA Zetten.
Vele ouderen, die de komende weken -zo God het geeft- hun verjaardag mogen vieren.
De Heere alleen zij daarvoor de dank. We wensen alle jarigen in de gemeente een fijne
verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe!
Beroepingswerk
In zijn vergadering van 6 juli heeft de kerkenraad besloten op 31 augustus en 14 september
opnieuw bijeen te komen om te spreken over het beroepingswerk. We hopen in de
laatstgenoemde vergadering dan opnieuw het voornemen tot beroep te kunnen vaststellen.
Uw en ons aller gebed is daarvoor nodig.
Bediening Heilige Doop
In de morgendienst van zondag 17 juli heeft dominee P. van der Kraan de Heilige Doop
bediend aan Paulina Christina Lydia Vervoorn (Veldstraat 57). Zij kreeg de volgende
dooptekst mee: "Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben
wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van
alle zonde." (1 Johannes 1 : 7). Liene werd op 24 maart 2016 geboren in Colombo op Sri
Lanka. Met haar bijna vier maanden keek ze tijdens de doopplechtigheid al heel wijs rond in
de kerk. Dat de Heere haar in de loop der jaren wijs maakt in de zaken van zijn koninkrijk is
onze bede. Hij geve de ouders van Liene ook de wijsheid om haar en de beide andere
kinderen daarin te doen en te helpen onderwijzen.
Inmiddels hebben Roelof en Bertine van Rinsum (Stationsstraat 23) bediening van de Heilige
Doop aangevraagd voor hun dochter Eva; zij werd op 28 januari in Reinach, Zwitserland,
geboren. De kerkenraad is de Heere dankbaar, dat er opnieuw ouders in de gemeente zijn,

die hun kindje in Gods verbond willen laten opnemen. Indien er (andere) ouders zijn, die
hun kind(je) willen laten dopen, kunnen zij zich tot 13 augustus melden bij de scriba, zodat
het in de kerkorde voorgeschreven doopgesprek tijdig kan plaatsvinden. In het volgend
kerkblad hopen we u verder over de doopdatum en de dopelingen te informeren.
Roelof en Bertine wensen we samen met Eva welkom in de gemeente, die hen bekend is.
Een goede tijd in Zetten en bovenal gezegende diensten gewenst!
Start winterwerk
Zoals u heeft kunnen lezen, zijn we begonnen met het inrichten van het programma van het
startweekend. Op zaterdag 10 september willen we als gemeente met elkaar de start van
het winterwerk maken met en rondom het Woord van God en een activiteitenprogramma.
Op zondag 11 september zal de preekbespreking plaatsvinden. Het thema is “Wijsheid voor
jong en oud” n.a.v. Spreuken 3:13, dat door kand. E. Boogert aangereikt is voor -onder
andere- de preekbespreking. De voorbereidingen hebben in het volgende basisprogramma
geresulteerd:
Zaterdag 10 september
13.00 uur gezamenlijke start in “De Hoeksteen”
13.30 uur vertrek ouders en zondagsschoolkinderen naar activiteit: naar de sportvelden
van het HPC (bij regen is sporthal “De Mammoet” beschikbaar),
vertrek JV voor mountainbike tour
14.00 uur start Sport & Spel
15.30-17.30 uur gezelligheid voor de ouderen “in De Hoeksteen”, met medewerking van
een spreker
16.00 uur einde Sport & Spel (in verband met opruimen velden / opfrissen en omkleden
voor de BBQ)
17.00-17.30 uur terugkomst ouders en zondagsschoolkinderen / JV
18.00 uur start BBQ
Zondag 11 september
vanaf 20.00 uur preekbespreking met de hele gemeente 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,
daarom nodigen we u / jou van harte uit, komt u / kom jij ook weer?
De startdagcommissie.
Belijdeniscatechese
Aan de gemeenteleden, die in het komend winterseizoen belijdeniscatechese willen volgen,
wordt gevraagd dit in de loop van deze maand door te geven aan de scriba; dit kan
telefonisch via nummer 420059 of per e-mail: jan.duijzer@gmail.com
Belijdenis doen is een belangrijke stap in je leven; één, waarvan onze God wil, dat je hem
zet. Hij zal het maken, ook voor jou!

Dabarwerk
Zoals in het vorig kerkblad gemeld, heeft Bernice Visser de afgelopen twee weken
Dabarwerk gedaan op Recreatiecentrum De Zuidduinen in Katwijk; morgen hoopt zij weer
thuis te komen. Hopelijk heeft ze daar memorabele en bovenal gezegende weken gehad!
Vakantiebijbelweek: Kom je Aan Tafel?
Van dinsdag 23 augustus tot en met vrijdag 26 augustus wordt van 9.30 tot 12.15 uur de
vakantiebijbelweek gehouden in “de Wanmolen”. De deur is al open vanaf 9.15 uur en de
kosten bedragen €1 per dag. Vrijdag is -zoals gebruikelijk- weer de slotavond met de ouders.
Gezegende dagen gewenst!
Werkvakantie Hongarije
Aanstaande maandag, 8 augustus, is het zover. Dan hopen we af te reizen naar Boedapest.
Het afgelopen seizoen is er, mede dankzij u, veel geld ingezameld: in totaal bijna € 6.500,-,
inclusief € 1.600,- van de verkoopdag. We zijn blij en dankbaar voor uw betrokkenheid.
In Boedapest zullen we hoofdzakelijk onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in het
daklozencentrum “Oltalom”. We overnachten in het internaat van “Oltalom”. Tijdens ons
verblijf in Hongarije kunt u ons volgen op: www.jongerenzettenhelpenhongarije.nl.
Gedenk onze jongeren ook in uw voorbede!
Jaarrekening 2015
De jaarrekening over het jaar 2015 is in concept door de kerkenraad vastgesteld in zijn
vergadering van 6 juli. Degenen, die de stukken willen inzien, hebben hiertoe de gelegenheid
van 8 tot 12 augustus. Graag vooraf een telefonische afspraak maken met penningmeester
van de Kieft, M.L. Kingplantsoen 4 (tel. 453761).
College van kerkrentmeesters.
Kopij kerkblad
Dit kerkblad is voorlopig het laatste voor drie weken, het kerkblad van 26 augustus is dus weer
voor twee weken. U gelieve hier met het aanleveren van kopij rekening mee te houden.
Oppasrooster
7 aug Hinke Blok, Lotte van Deelen, Anne Ruth Lekkerkerker
14 aug Jeanette Noordam, Reijer Hendriks, Jolijn Aalberts
21 aug Petra van Beem, Anne Marleen de Kat, Soraya van den Bos
28 aug Miranda de Jong, Hester van Deelen, Esther van Bezooijen
Groet
Midden in de vakantietijd denken we aan de gemeenteleden, die op vakantie zijn in binnenof buitenland. We hopen, dat iedereen een tijd van ontspanning mag hebben om straks de
dagelijkse werkzaamheden weer op te nemen. De Heere beware u allen en brenge u ook
weer veilig thuis.
Een hartelijke groet, mede namens de broeders van de kerkenraad, van
scriba Duijzer.

