Overleden
Op zaterdag 21 januari heeft de Heere uit het midden van de gemeente weggenomen:
Theodora Geertruida Huibers-Derksen; zij werd verzorgd in “De Liefkenshoek” te Heteren,
ze woonde voorheen aan de Damstraat en bereikte de leeftijd van 92 jaar.
Haar teraardebestelling heeft vorige week donderdag plaatsgevonden op de begraafplaats
van Zetten na een rouwdienst in “De Hoeksteen”. We condoleren de familie en wensen
veel sterkte om dit verlies te dragen en bovenal de nabijheid van de Heere!
Pastoraal medewerker Stobbelaar schrijft: “Na het overlijden van haar man in 1994 werd
haar leven er niet gemakkelijker op. De blijdschap was weg en ze kreeg lichamelijke
klachten, diverse keren werd de gang naar het ziekenhuis gemaakt. Tenslotte kon ze niet
meer thuis blijven en ging de weg naar “De Liefkenshoek” in Heteren. Daar werd ze goed
verzorgd en mocht ze nog een goede tijd hebben. De laatste weken werden de krachten
minder en mocht ze rustig heengaan. Hierbij condoleren we de kinderen, klein- en
achterkleinkinderen van mevrouw Huibers-Derksen.
Zowel thuis als in “De Liefkenshoek” hebben we haar dikwijls bezocht. Dan was ze altijd
verwonderd, dat ze er nog mocht zijn op zo’n hoge leeftijd. Ik krijg de tijd nog om het van de
Heere te verwachten, Die het beloofd heeft: “allen, die het van Mij verwachten, zal ik
genade bewijzen”. Daar kon ze aan vast houden.
In de rouwdienst in “de Hoeksteen” hebben we gesproken uit Deuteronomium 33 : 27a,
“De eeuwige God zij u een Woning en van onder eeuwige armen”.
Mozes spreekt de zegen uit, het is een afscheidsrede tot het volk namens de Heere, omdat
het volk eraan herinnerd moet worden, dat de Heere het door alles geleid heeft. Hij heeft
het gezegend, van de vijanden verlost, Hij heeft het de wet gegeven, ja het was Zijn
Bondsvolk. Zo was de Heere voor het volk een Woning geweest en had Hij het gedragen
met de eeuwige armen van Zijn genade. Die troost wensen we Ria en Jan, Gerda en Dirk, de
klein- en achterkleinkinderen toe.”
Meeleven
We leven mee met Jaap en Sabine Kalisvaart en hun kinderen (Teresaplein 5, 6671GD), nu
een lieve oma van Sabine overleden is. Het zal niet meevallen dit verlies te dragen. Het is
onze bede, dat de Heere jullie Zijn troost schenkt vanuit Zijn Woord en door Zijn Geest. Van
harte Gods nabijheid gewenst!
Memento mori
Via het ledenregistratiesysteem van de PKN (LRP) vernamen we dat mevrouw C. de BoerElbertsen overleden is; zij werd verpleegd in “Het Witte Huis”, Stationsstraat 27 en bereikte
de leeftijd van 89 jaar. Ook haar familie wensen we Gods nabijheid bij het verwerken van
het verlies.
Meeleven
We leven mee met Abdul Aghamir, die in afwachting is van de rechtszitting, die inmiddels al
twee maal verschoven is. Het wachten valt zwaar… We bidden om een goede uitslag voor
hem en zijn gezin!

Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:
04-02(-1935) mevrouw W. Franken-Wien, Veldstraat 9, 6671 BV Zetten,
06-02(-1939) de heer S. van Bleek, Heemraadlaan 74, 6671 GM Zetten,
07-02(-1932) mevrouw M.H. Elings-Coenen, Spoorstraat 5, 6674 DA Herveld,
08-02(-1929) mevrouw G. van Reeden-van Dijk, Kerkstraat 15, 6671 AP Zetten,
08-02(-1941) de heer A. van Stralen, Steenbeekstraat 9-1, 6671 AK Zetten,
11-02(-1938) de heer D.H. Knoop, Gandhistraat 53, 6671 BC Zetten,
12-02(-1941) mevrouw C.A. Kalisvaart-van Voorthuijsen, Hyacintenstraat 23a-11, 6666 BR
Heteren,
13-02(-1935) mevrouw H.J. van Schaik-Janssen, De Veldse Hofstede 78, 6671 HH Zetten,
14-02(-1927) mevrouw J.C.M. Eijgenraam-Wijnmaalen, Stationsstraat 27, 6671 AW Zetten,
16-02(-1933) de heer H. Noorlander, De Veldse Hofstede 13, 6671 HD Zetten.
Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend
nieuw levensjaar gewenst!
Verhuizing
Vorige maand is mevrouw W. Bor-Kattenbroek verhuisd van Hofstaete naar De Hoge Hof,
kamer 208 (het adres is: De Hoge Hof 1a, 6674 BR Herveld). Qua afstand niet ver, maar toch
een hele verandering. Hopelijk mag u in uw nieuwe woning wennen, een gezegende tijd!
Vertrek
Vorige week zaterdag zijn Dirk, IJke Maria en Melody Hendriks verhuisd naar een tijdelijke
woning op een chaletpark in Voorthuizen, ze hopen dit jaar een woning te betrekken in
Nijkerk. We danken de Heere voor hetgeen Dirk en IJke Maria voor de gemeente betekend
hebben en we hopen, dat ze spoedig een huis vinden, bovenal dat ze weten van het
eeuwige huis. De Heere zegene hen in hun verdere leven!
Hun correspondentieadres is: Van Furstenburchstraat 15, 3862 AW Nijkerk.
Beroepingswerk
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 25 januari het beroepingswerk besproken en
opnieuw een voornemen tot beroep vastgesteld; afgesproken is, dat zondag 5 februari een
hoorcommissie namens de kerkenraad de gekozene gaat “horen”. In het volgend kerkblad
hopen we u over het voorgenomen beroep nader te berichten. Zegene de Heere het
beroepingswerk!
Verkiezing diaken
Aangezien diaken Vaandering en zijn vrouw een huis gekocht hebben in Kesteren, gaan ze
komende maand verhuizen. Aan hun afscheid zullen we later nog de nodige aandacht
besteden.
In verband hiermee is de gemeente in de morgendienst van zondag 29 januari opgeroepen
namen in te dienen in de komende vacature voor diaken. Uw schrijven -voorzien van uw
naam, adres en handtekening- dient uiterlijk maandag 6 februari 2017, 18.00 uur, in het
bezit te zijn van scriba J.W. Duijzer, Stationsstraat 54.
De verkiezingsvergadering is op woensdag 22 februari om 20.00 uur in “De Hoeksteen”.

We bidden de Heere om een spoedige vervulling van de vacature.
Avondmaalskring
Op zondag 19 maart hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. In verband hiermee wordt er
op woensdag 15 februari om 19.45 uur Avondmaalskring gehouden in “De Hoeksteen”,
aansluitend is er van 20.45 - 21.15 uur gelegenheid tot censura morum. Zoals u weet, is de
Avondmaalskring een bezinningsuur, waarbij niet alleen “Avondmaalgangers” welkom zijn.
Een gezegende bijeenkomst gewenst!
Bijbelkring
Op dinsdag 14 februari om 20.00 uur hopen we weer Bijbelkring te houden. De laatste keer
hebben we naar aanleiding van de Petrusbrief enkele vragen over de Heilige Doop
besproken. We hebben nu afgesproken, gezien het belang van het onderwerp, op de
volgende Bijbelkring verdere vragen rondom de Heilige Doop te bespreken. We willen dat
vooral doen naar aanleiding van het doopformulier. Graag willen we onder andere de vraag
bespreken, waarom de doop aan de kleine kinderen der gelovigen zo belangrijk is.
We willen het onderwijs van het doopformulier centraal stellen. We lezen een gedeelte uit
Kolossenzen 2. Verder nemen we gedeelten uit het doopformulier, die we met elkaar hopen
te bespreken. Graag het doopformulier aandachtig lezen. Wanneer u of jullie vragen vooraf
willen stellen, dan kan dat via de mail pmolenaar@kliksafe.nl Jong en oud hartelijk welkom!
Ds. P. Molenaar
Jonge-lidmatenkring
Op vrijdag 3 februari 2017 is de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar van de Jongelidmatenkring; alle jonge lidmaten van harte welkom om 20.00 uur in “De Hoeksteen”!
Ouderenmiddag
De volgende bijeenkomst van de Ouderenmiddag is niet op maandag, maar op woensdag 15
februari 2017. Er is een gezamenlijke middag met Randwijk, we worden als gast verwacht in
“de Voorhof” in Randwijk; de middag begint om 14.30 uur.
We hopen, dat u allen aanwezig kunt zijn; van harte uitgenodigd.
Het bestuur.
Vrouwenvereniging “Saron”
Op dinsdag 14 februari 2017 hoopt de vrouwenvereniging “Saron” weer bijeen te komen in
“de Poort” te Andelst, van 09.15 - 11.15 uur. Samen willen we bijbelstudie 6 uit het
novembernummer van “de Hervormde vrouw” behandelen. Er staat boven: “Hoogmoed
komt voor de val”! Esther 6 is vol van ironie. Goddelijke spot! De mens, die zichzelf wil
verhogen, wordt vernederd, terwijl een ander rechtvaardig wordt verhoogd. De Heere laat
ons door dit hoofdstuk veel zien, wat ons ook vandaag mag bemoedigen. Achter de
schermen gebeurt er meer dan wij denken en vermoeden. Hij “speelt” met de vijanden,
machten en invloeden, die Zijn volk bedreigen. De plannen, die zij beramen, leiden
onherroepelijk tot hun eigen vernedering en ondergang. Wij willen naar aanleiding van
Esther 6 hierover in gesprek gaan.
Deze morgen willen we ook de jaarvergadering houden. We mochten weer een jaar met
elkaar optrekken, samen rondom Gods Woord. Dank aan God, die dit heeft gegeven!
Er is kinderoppas; ook als je niet eerder bent geweest, van harte welkom!

Het bestuur.
Verantwoording collecten en giften
Collectebussen vierde kwartaal
Kerktelefoon vierde kwartaal
Gift via pastoraal medewerker Stobbelaar
Gift via ouderling van Voorthuijsen
Diaconie
Noodhulp Haïti
Mercy Ships
Comité Woord en Daad
Leerstoelfonds Gereformeerde Bond
Zondagsschool / adoptie
Stichting “de Hoop”

€
€
€
€

386,20
280,00
10,00
10,00

€
€
€
€
€
€

872,50
346,48
300,25
331,30
284,40
152,85

Begrotingen 2017
De begrotingen van de diaconie en het kerkbeheer zijn door de kerkenraad in concept
vastgesteld, ze liggen van 6 tot en met 10 februari 2017 ter inzage bij de penningmeesters.
Als u de stukken wilt inzien, wordt u gevraagd vooraf telefonisch een afspraak te maken:
met diaken J. Bitter (tel. 442961) of kerkrentmeester B.G. van de Kieft (tel. 453761).
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
vrijdag 3 februari begint de Jonge-Lidmatenkring om 20.00 uur,
dinsdag 7 februari wordt er om 20.00 uur Bijbelkring gehouden,
donderdag 9 februari komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om
14.00 uur bijeen in “De Poort” te Andelst;
dinsdag 14 februari begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Saron” om 09.15 uur
in “De Poort” te Andelst,
woensdag 15 februari is er om 14.30 uur Ouderenmiddag in “de Voorhof” te Randwijk,
in verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 19 februari is er op
woensdag 15 februari om 19.45 uur Avondmaalskring, aansluitend is er van 20.45 - 21.15
uur gelegenheid tot censura morum,
donderdag 16 februari komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur bijeen.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten!
Oppasrooster
5 feb Bertine van Rinsum, Esther Kuijpers, Marjolijn Hamelink
12 feb Bernice Visser, Anne van Rinsum, Huib Hendriks
19 feb Mariëlle Boer, Reijer Hendriks, Floris Zoutewelle
Groet
Een hartelijke groet, mede namens de broeders van de kerkenraad.
Scriba Duijzer.

