2017
Namens de kerkenraad wens ik u allen veel heil en zegen in 2017! We danken de Heere, dat
we opnieuw een jaarwisseling beleefden en een nieuw jaar ingingen. Bidden we daarbij om
de zegen van onze goede God hierover, in het bijzonder op de verkondiging van Zijn Woord
en het beroepingswerk!
Overleden
Via het ledenregistratiesysteem van de PKN (LRP) en op dezelfde dag via een e-mail van één
van haar kinderen vernamen we, dat mevrouw Grietje Paulina Teunissen-Vleeming
overleden en begraven is. Zij woonde aan De Loohof 112 en bereikte de leeftijd van 84 jaar.
We wensen de familie de nabijheid van de Heere toe bij het dragen van dit verlies.
Memento mori
In het jaar onzes Heeren 2016 nam de Heere uit het midden van de gemeente weg:
21-02: Antje Wilhelmina Hendriks-van Dijken (80), Christinaplein 6, 6671 ZN
16-03: Willem Willemsen (77), Molenstraat 10, 6671 LB
06-04: Johanna van de Kolk-Franken (67), De Loohof 4, 6671 AT
22-04: Pieter Willem Dieleman (90), Steenbeekstraat 3, 6671 AK
23-07: Cornelis Johannes Zaaijer (76), De Loohof 15, 6671 AS
Door dominee Beens zijn deze namen in de kerkdienst op Oudejaar voorgelezen en de
familieleden in de voorbede opgedragen.
In het afgelopen jaar overleden nog drie gemeenteleden, waarvan de uitvaart niet onder de
verantwoordelijkheid van de kerkenraad geschiedde of waarbij de kerkenraad eerst na de
uitvaart op de hoogte gesteld werd van hun overlijden. Ook de familieleden van deze
overledenen trooste de Heere.
24-06: Tiemen Jan Sipman (89), Dr. A.R. Holstraat 24, 6671 XX
27-07: Albertha Romein-van Tintelen (91), Gouden Appel 122, 6681 WP Bemmel
xx-12: Grietje Paulina Teunissen-Vleeming (84), De Loohof 112, 6671 AV.
Het verdriet de kerkenraad, dat hij bij het overlijden en de uitvaart van meerdere
gemeenteleden niet gekend en betrokken is geweest en dit ondanks het feit, dat ze door de
pastoraal medewerker bezocht werden en huisbezoek ontvingen. We bidden de Heere, dat
dit onder ons geen gewoonte wordt…
Meeleven na overlijden
We leven mee met Leendert en Miranda de Jong (Het Wiep 11, 6671 GV) en de verdere
familie vanwege het overlijden van de moeder van Leendert op de donderdag voor Kerst,
tevens de verjaardag van Leendert. De Heere schenke jullie troost vanuit Zijn Woord en
door Zijn Geest.
Meeleven
We leven ook intensief mee met Abdul Aghamir en zijn gezin, nu een voornemen tot
afwijzing ontvangen is. Afgelopen week zal de uitslag van het daartegen ingediende verweer
bekend geworden zijn. We hopen en bidden, dat de dreigende uitwijzing van Abdul nog
afgewend kan worden. Het is onze bede, dat de Heere dit gezin nabij zal zijn en dat de
familie onder Zijn zegenende handen in Nederland mag verblijven.

.

Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:
09-01(-1941) de heer H.W. van Rinsum, Stationsstraat 50, 6671 AW Zetten,
18-01(-1937) de heer G. Schaap, De Loohof 38, 6671 AT Zetten,
19-01(-1931) mevrouw A.F. Ariese-van Burk, De Hoge Hof 1A, kamer 144, 6674 BR Herveld,
19-01(-1934) de heer J.G. Hendriks, Christinaplein 6, 6671 ZN Zetten,
20-01(-1936) mevrouw W. Bor-Kattenbroek, Hofstaete 121, 6674 GB Herveld.
We feliciteren de jarigen in de gemeente en wensen hen een fijne verjaardag, bovenal een
gezegend nieuw levensjaar!
Huwelijksjubileum
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met Zijne gunstbewijzen.
Dat schrijven Ton en Willy van Voorthuijsen op de kaart, waarmee gemeld wordt, dat ze op
10 januari 2017 vijfentwintig jaar getrouwd hopen te zijn. We wensen hen met hun
kinderen Jacco, Rick en Eline een fijne dag toe en Gods zegen op hun verdere levenspad.
Welkom
Kort voor de kerstdagen keerden Herald, Nicolet, Barend, Anna en Liene Vervoorn
(Veldstraat 57, 6671 BW) terug uit Sri Lanka. We hopen, dat jullie snel mogen wennen aan
het Nederlandse klimaat en het wonen in Zetten. Moge de Heere jullie zegenen, in het
bijzonder onder de verkondiging van Zijn Woord.
Beroepingswerk
Helaas ontving de gemeente op 17 december opnieuw een teleurstelling door het
bedanken van dominee A.C. de Kruijf uit Haaften. In zijn brief aan de kerkenraad schrijft hij,
dat de kennismakingsavond van 8 december als zeer goed ervaren was door zijn vrouw en
hem en dat ze beiden het idee hadden, dat hun weg naar Zetten-Andelst zou leiden. Maar
daarna groeide -in biddend overwegen van het beroep- echter toch gaandeweg de
overtuiging, dat zijn plaats nog in Haaften is.
Hoe nu verder?
Essentieel is, dat de gemeente in het gebed tot de Heere blijft smeken om de spoedige
komst van een nieuwe herder en leraar naar Zetten-Andelst. Verder komt de kerkenraad op
woensdag 11 januari in een extra vergadering bijeen om -in biddend opzien naar de Heerede juiste weg te vinden tot een volgend beroep. Van de vorderingen hopen we u -zoals
gebruikelijk- in het volgend kerkblad nader op de hoogte te brengen. Bidden we met u om
de zegen van de Heere op onze zoektocht!
Catechese
Donderdag 12 januari beginnen de catecheses weer op de gebruikelijke tijden, jullie worden
dan weer in “de Hoeksteen” verwacht. Graag je bij Jonathan Blok afmelden, als je een keer
echt niet kunt.

Preekbespreking jeugd 12+
Na de morgendienst van zondag 22 januari is er aansluitend in “de Hoeksteen” een
preekbespreking voor de jeugd van 12 jaar en ouder. Jullie zijn van harte welkom!
Bijbelkring
Voor de eerste maal in het jaar onzes Heeren 2017 hopen we weer als Bijbelkring samen te
komen op 10 januari in de “Hoeksteen”. Aan de orde van behandeling is -naar aanleiding
van 1 Petrus 3 : 21-22: “Teken en zegel van de Doop”.
De Heere heeft in het ene teken en zegel van de Heilige Doop Zijn handtekening zichtbaar
geschonken. Voordat we iets gingen beseffen van God en Zijn genade had de Heere al
zoveel gedaan door ons het zichtbaar teken en zegel van de afwassing van de zonden te
geven. Een mooi voorbeeld haalt Petrus aan uit de geschiedenis van Noach. Hoe meer we
gaan beseffen, dat God de eerste was in ons leven, des te meer gaan we ook ervaren de
volle rijkdom van de doop.
We hopen op een betere opkomst, zeer zeker vanwege bovengenoemd onderwerp;
oud en jong met al je vragen kom, al is het de eerste keer.
We kunnen in dezen onderling veel leren, elkaar tot een hand en een voet zijn.
Aanvang is om 20.00 uur, in biddend opzien tot de Heere.
Ouderenmiddag
Op maandag 16 januari is de eerste bijeenkomst van de Ouderenmiddag in het nieuwe jaar.
De middag begint om 14.00 uur in “De Hoeksteen” te Zetten. We beginnen zoals gewoonlijk
met een meditatie en na de pauze hoopt de heer de Jager ons dia’s te tonen over de natuur.
Wij hopen u allen in het nieuwe jaar weer te mogen begroeten.
Van harte uitgenodigd voor deze middag en dat we weer een fijne en gezegende middag
met elkaar mogen hebben.
Het bestuur.
Vrouwenvereniging “Saron”
Op dinsdag 10 januari 2017 hebben we weer een bijeenkomst van de vrouwenvereniging
“Saron”. Op deze morgen willen we bijbelstudie 5 uit het oktobernummer van “de
Hervormde vrouw” behandelen.
Boven deze bijbelstudie staat “Gelovige wijsheid en duivelse hoogmoed!” Esther en haar
volk richten zich volkomen op de Heere en onderwerpen zich aan Zijn leiding en hulp. Wat
een mooi voorbeeld voor ons. Esther wijst ons de weg van totale overgave. Maar Esther laat
ons ook zien dat geduld, beheersing en tact nodig kunnen zijn en dat we dat allemaal van
God mogen verwachten. Als iemand van u wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan
Hem. Hoe is dit bij ons? Wat kunnen wij van Esther leren? Hierover willen we samen in
gesprek gaan naar aanleiding van het bijbelgedeelte uit Esther 5.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in “De Hoeksteen” te Zetten. Het begint om 9.15 uur,
vanaf 8.45 uur staat de koffie en de thee klaar. Ben je niet eerder geweest, van harte
welkom! Er is kinderoppas.
Iedereen hartelijk welkom!
Het bestuur.

Verantwoording collecten en giften van kerkbeheer en diaconie
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Kerkbalans 2017
In tegenstelling tot hetgeen in het activiteitenrooster vermeld staat, is de start van de actie
Kerkbalans 2017 op maandag 23 januari (om 20.00 uur in “de Hoeksteen”); de vrijwilligers
worden daar verwacht om het materiaal op te halen. In de morgendienst van zondag 22
januari hopen we Kerkbalans in de voorbede op te dragen.
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
dinsdag 10 januari komt de vrouwenvereniging “Saron” om 09.15 uur bijeen,
eveneens op dinsdag 10 januari begint de Bijbelkring om 20.00 uur,
donderdag 12 januari komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om
14.00 uur bijeen in “De Poort” te Andelst,
ook op donderdag 12 januari beginnen de catecheses weer op de gebruikelijke tijden;
maandag 16 januari is er om 14.00 uur Ouderenmiddag,
donderdag 19 januari begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om
14.15 uur.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten!
Oppasrooster
8 jan Jeanette Noordam, Sanne Hendriks, Anne-Ruth Lekkerkerker
15 jan Hinke Blok, Imke van Rinsum, Carmen van den Bos
22 jan Marjolein van Deelen, Anne Marleen de Kat, Esther van Bezooijen
Groet
Helaas was er aan het einde van het afgelopen jaar opnieuw een teleurstelling vanwege het
bedanken van dominee de Kruijf.
Inmiddels zijn we in het nieuwe jaar, 2017, beland. We danken de Heere voor Zijn goedheid
en bidden om Zijn zegen in het juist begonnen jaar, in het bijzonder ook in het
beroepingswerk. Een hartelijke groet van de kerkenraad,
Scriba Duijzer.

