In memoriam
Op zaterdag 23 juli 2016 is overleden: Cornelis Johannes Zaaijer, in de leeftijd van 76 jaar;
hij woonde met zijn vrouw aan De Loohof 15. Zaterdagmorgen zou hij zijn vrouw ophalen,
maar het was niet meer nodig, de buren vonden hem dood in zijn stoel.
Een sterke man, altijd behulpzaam om mensen te helpen, al had hij maar één been. Altijd
heeft hij in het tuindersvak bezig mogen zijn. Ook was hij zelf altijd aanwezig, soms met
stemverheffing, consequent en eerlijk.
Samen mochten ze veel zegeningen ontvangen, altijd de gezondheid geweest, drie
kinderen, acht kleinkinderen. Drieënvijftig jaren getrouwd geweest.
Hij wist waar hij voor stond. En zo was het ook in de gesprekken rondom de Bijbelse
boodschap. Hij wist waar hij zoeken moest. Niet in de wereld, maar bij het zoen- en
borgwerk van onze Heere Jezus Christus, die gekomen is om zondaren zalig te maken.
In de rouwdienst in de kerk hebben wij stilgestaan bij Psalm 23: “De Heere is mijn Herder”.
Hij wil onze Herder zijn, als wij maar een schaap of een lammetje willen zijn van de Heere
Jezus. En onze zonden belijden en ons leven uit handen geven, dan mogen wij een schaap
van de kudde zijn. Dan hebben wij toekomst op het Vaderhuis, dat ons wacht… Dat wensen
we mevrouw Zaaijer, de kinderen, de kleinkinderen, de oude moeder en verdere familie.
Pastoraal medewerker J.H. Stobbelaar.
Overleden
Via het Leden Registratie Systeem van de Protestantse Kerk in Nederland (LRP) ontvingen
we het bericht, dat op 27 juli 2016 overleden is:
Albertha Romein-van Tintelen, in de leeftijd van 91 jaar;
zij werd de laatste jaren verzorgd in verpleeghuis Lingehof te Bemmel.
Via de familie zijn we niet over het overlijden of de uitvaart van mevrouw Romein-van
Tintelen geïnformeerd. Niettemin wensen we al haar dierbaren sterkte en troost vanuit
Gods Woord.
Meeleven
We leven mee met Herald, Nicolet, Barend, Anna en Liene Vervoorn (Veldstraat 57), die
binnenkort weer naar Sri Lanka gaan voor de resterende periode van vier maanden. Eind
van het jaar hopen ze dan weer in Zetten te zijn. Gods bewaring en zegen toegebeden voor
jullie verder verblijf in Sri Lanka!
Jarigen (75 jaar en ouder)
Op 3 september 2016 hoopt mevrouw H.J.C. den Hartog-den Hartog, Waalstraat 19, 6673
MB Andelst, de gezegende leeftijd van 91 jaar te bereiken. We feliciteren u van harte met
uw aanstaande verjaardag en we hopen, dat u deze thuis mag vieren.
We wensen alle jarigen in de gemeente een fijne verjaardag en een gezegend nieuw
levensjaar toe!
Beroepingswerk
Op 31 augustus en 14 september komen de broeders van de kerkenraad bijeen om het
beroepingswerk weer op te pakken. Bidt u met ons om gezegende vergaderingen en om de
spoedige vervulling van de vacature?!

Bediening Heilige Doop
Op zondag 4 september 2016 hoopt dominee J. Geene uit Katwijk aan Zee de Heilige Doop
te bedienen aan Eva van Rinsum (Stationsstraat 23). We wensen in het bijzonder Roelof en
Bertine, maar ook de verdere familie en de gehele gemeente een gezegende dienst toe.
Start winterwerk
Op zaterdag 10 september is er de startdag van het winterwerk, die om 13.00 uur begint in
“De Hoeksteen”; het programma vindt u vermeld in het vorige kerkblad. In de avonddienst
van zondag 11 september volgt dan de opening van het winterwerk met aansluitend de
preekbespreking voor de gehele gemeente, geleid door proponent E. Boogert uit
Driebruggen, eveneens in het verenigingsgebouw. Allen van harte welkom!
Belijdeniscatechese
Aan de gemeenteleden, die in het komend winterseizoen belijdeniscatechese willen volgen,
wordt gevraagd dit voor het eind van de maand door te geven aan de scriba; dit kan
telefonisch via nummer 420059 of per e-mail: jan.duijzer@gmail.com
Openingsavond Saron
Op donderdagavond 8 september willen we het Saron-seizoen openen. We verzamelen om
18.30 uur bij “de Poort” te Andelst, waarna we (bij droog weer) langs/bij de Waal een
Amerikaanse picknick zullen houden. Verder willen we met elkaar zingen en is het mogelijk
om te volleyballen of iets dergelijks.
Als het geen “buiten”weer is, hebben we een binnenprogramma, de avond begint dan om
19.30 uur in “de Poort”. Iedereen hartelijk welkom! Ben je nog nooit bij Saron geweest?
Dan ben je ook van harte welkom op deze avond!
Het Saron bestuur.
Dabar op Camping Zuidduinen in Katwijk
Met nog zeven jongeren mocht ik twee weken actief zijn op camping Zuidduinen voor
Dabar. Vanuit Psalm 37 : 3 - 6 wil ik u daar iets over meegeven: “Vertrouw op de HEERE en
doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de HEERE, dan zal
Hij u geven wat uw hart verlangt. Vertrouw uw weg aan de HEERE toe en vertrouw op Hem:
Hij zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid te voorschijn doen komen als het morgenlicht, uw
recht doen stralen als de middagzon.”
Wat mij het meeste aanspreekt in deze tekst is: “Schep vreugde in de HEERE”. Ik heb
ervaren, dat wij in die twee weken op de camping vreugde hebben mogen scheppen voor
de Heere door daar Dabarwerk te doen, twee weken actief te zijn voor Hem. En Hij gaf wat
wij vroegen. Mooi weer, veel kinderen op de kinderclub, een sterk team tijdens de
activiteiten, een hecht team om te stralen voor God en persoonlijke groei.
Maar ook vers 6: “Uw recht doen stralen als de middagzon”. Ik geloof, dat we daar hebben
gestraald op de camping voor God. Tieners, die durfden te komen met al hun vragen en
problemen, gesprekken met ouderen, kinderen, die over de camping liepen en de liedjes
van de kinderclub zongen en zo ook onbewust straalden. Dit alles hadden wij niet alleen
kunnen doen, wij zien hier bovenal Gods grootheid, Zijn liefde en Zijn zegen in over deze

periode. Graag wil ik uw bedanken voor uw bemoedigende berichtjes, zowel in het
gastenboek als persoonlijk, maar ook voor het meenemen van dabarwerk in uw gebed.
Hartelijke groet, Bernice.
Werkvakantie Hongarije
We zien dankbaar terug op een onvergetelijke werkvakantie. Hoofdzakelijk bestonden de
werkzaamheden uit het opknappen van het vluchtelingenverblijf. Het werd bijzonder
gewaardeerd, dat in een land als Hongarije, waar vluchtelingen niet welkom zijn, een groep
jongelui uit Nederland kluswerk komt doen. Verder hebben we een aantal keren daklozen
op straat bezocht. ‘s-Zondags zijn we naar de kerk in Kisvarda geweest en ‘s-middags
hebben we de Roma families in Mandok bezocht. Dankbaar zien we terug op de liefdevolle
gastvrijheid van de families Iklódy en Ivanyi. Dankbaar zijn we ook voor uw betrokkenheid
en gebed. Het was onvergetelijk!
Leiding werkvakantie Hongarije.
Kerkblad
Vele jaren heeft Cor Brouwer meegewerkt aan de opzet van het kerkblad, niet alleen in de
tijd, dat hij ouderling en scriba was, maar ook daarna. Op zijn verzoek is daar inmiddels een
einde aan gekomen. We danken de Heere voor zijn inzet, trouw en nauwgezetheid om één
maal per twee weken het nodige te doen in de voorbereiding op het komende kerkblad.
We wensen hem van harte Gods zegen.
De taken van broeder Brouwer zullen voorlopig waargenomen worden door de scriba, die in
de vacaturetijd een deel van de inhoud van het kerkblad verzorgt en het redigeert.
Het is de bedoeling na het aantreden van een nieuwe predikant of bij de overdracht van het
scribaat de werkwijze rond het maken van het kerkblad opnieuw te analyseren en aan te
passen. Voor degenen, die kopij aanleveren, hierbij het verzoek dit uitsluitend te doen via
het e-mailadres: info@hervormdzetten-andelst.nl Indien u de kopij onverhoopt (te) laat
aanlevert, kunt u de scriba in kopie zetten: jan.duijzer@gmail.com
Verantwoording collecten en giften van kerkbeheer
Giften via pastoraal medewerker Stobbelaar (6x € 10,00)
€
60,00
Kerkbeheer (juli)
Onderhoud Kerkgebouw
€
287,25
Instandhouding Erediensten
€
274,65
Instandhouding Predikantsplaats
€
359,60
Onderhoud Hoeksteen
€
295,65
Plaatselijk Kerkenwerk
€
197,55
Geluidsinstallatie
Zoals iedereen heeft kunnen horen, had de bestaande geluidsinstallatie nogal eens last van
verstoringen. Met name de microfoon, die af en toe uitviel, kraakte en soms piepjes gaf.
Ook het geluid van de kerktelefoon was zeer slecht en ondanks pogingen van de leverancier
is het niet gelukt dit te verhelpen. Daarom hebben de kerkrentmeesters besloten de
complete geluidsinstallatie te vernieuwen, zodat we hopelijk in één keer van alle problemen
af zijn. Vorige week heeft deze vervanging daadwerkelijk plaatsgevonden en is de nieuwe
geluidsapparatuur geïnstalleerd.

De zichtbare veranderingen zijn: nieuwe geluidszuilen beneden en grotere luidsprekers op
de galerij, een nieuwe vaste microfoon met verlichting op de kansel (het oude lampje is dus
weg) en -voor degenen, die goed opletten- de sfeermicrofoon is op een andere plaats
gehangen. In de consistorie is een nieuwe versterker en mix-unit geplaatst en er zijn
microfoons vervangen. Tevens is de kast opgeruimd en alle oude apparatuur verwijderd.
De complete ringleiding is vervangen, waardoor ook dit geluid nu zeer goed is. Al met al is
er een hoop werk verzet met als doel de verstaanbaarheid zowel in de kerk als via de
kerktelefoon maximaal te krijgen en de verstoringen minimaal.
Uiteraard moet de hele installatie goed afgestemd worden. Dit is initieel gebeurd, maar het
zal de komende weken -waar nodig- nog verbeterd worden. Mocht u een kerkrentmeester
bezig zien met een kleine “tablet”, dan weet u, dat hij daarmee bezig is. De bediening van
de installatie is namelijk draadloos.
Afgelopen zondag waren de eerste diensten met de nieuwe installatie. We hopen dat het
goed bevallen is. Helaas bleek de kerkradio afgelopen zondag niet te functioneren. Het is de
bedoeling, dat de problemen komende zondag opgelost zijn en dat ook de kerkradio dan
goed te beluisteren is. Mochten er vragen of opmerkingen zijn over de kwaliteit van het
geluid, dan kunt u terecht bij kerkrentmeester van de Kieft, tel. 453761.
Mag het alles een middel zijn om onze God te verheerlijken, zijn Woord en de verkondiging
daarvan komen hiervoor op de eerste plaats.
Het college van kerkrentmeesters.
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
donderdag 1 september komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” de eerste maal dit
nieuwe seizoen bijeen, daarom is de aanvangstijd 17.30 uur,
eveneens donderdag 1 september is er om 20:00 uur een vergadering van “De Toevlucht”;
donderdag 8 september begint de startavond van de vrouwenvereniging “Saron” om 18.30
uur in “De Poort” te Andelst,
zaterdag 10 en zondag 11 september is het startweekend van het winterwerk met de
startdag op zaterdag (vanaf 13.00 uur) en de opening van het winterwerk in de avonddienst
van zondag met aansluitend de preekbespreking voor de gehele gemeente.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
Bidden we om gezegende bijeenkomsten!
Oppasrooster
28 aug Miranda de Jong, Hester van Deelen, Esther van Bezooijen
4 sep Anne Co de Kat, Esther Kuijpers, Marjolein Hamelink
11 sep Frederike Veldman, Ashley van Bezooijen, Jannemijn de Kat
Groet
Hopelijk heeft iedereen een ontspannende vakantie gehad, in binnen- of buitenland.
We danken de Heere voor Zijn bewaring daarbij en voor de behouden terugkomst.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet van
scriba Duijzer.

