Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:
20-02(-1940) de heer L. van Dijken, Marshallstraat 29, 6671 BG Zetten,
21-02(-1940) de heer R.U. Ehrencron, Stationsstraat 34, 6671 AW Zetten,
21-02(-1942) de heer W. Peperkamp, Damstraat 18, 6671 AD Zetten,
24-02(-1929) mevrouw G.P.E. van de Water-Bosma, De Loohof 28, 6671 AT Zetten,
26-02(-1939) mevrouw M.C. de Kok-van den Berg, Steenbeekstraat 9-4, 6671 AK Zetten,
29-02(-1940) de heer H.J. Stunnenberg, Bachstraat 29, k. 116 6661 CP Elst,
02-03(-1931) mevrouw H.G. van de Kolk-de Kat, Julianaplein 4A, 6671 CA Zetten.
Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend
nieuw levensjaar gewenst!
Huwelijksjubileum / verhuizing
De heer A. Akkerman en mevrouw C.H. Akkerman-Lourens (Margrietstraat 24, 6671 ZS)
mochten op 2 februari gedenken, dat ze 60 jaar geleden in het huwelijk getreden zijn.
Hiermee feliciteren we hen hartelijk en we wensen hen Gods zegen voor de komende jaren.
Enkele dagen na het huwelijksjubileum zijn ze verhuisd naar De Liefkenshoek,
Hyacintenstraat 23, 6666 BR Heteren (kamer 53). Hopelijk kunnen ze daar spoedig wennen!
Welkom
We verwelkomen als nieuwe leden de heer H. Willemsen en mevrouw J. Willemsen-Leeuwis
(De Loohof 104, 6671 AV); zij komen over van de Protestantse Gemeente te Herveld en
Slijk-Ewijk.
Overgekomen van de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden is de familie Wünsch
(Magdalena 29, 6671 CP); het betreft de heer G.J. Wünsch en mevrouw C. Wünsch-van
Drunen en hun dochtertje en zoontje.
We wensen beide gezinnen een goede tijd onder ons en bovenal Gods zegen in de diensten
van het Woord!
Beroepingswerk
Zoals de gemeente in de morgendienst van 12 februari 2017 vernam, heeft de kerkenraad
in zijn vergadering van 8 februari jongstleden een voornemen tot beroep vastgesteld op
dominee M. Noorderijk uit Tiendeveen - Nieuw-Balinge; de predikant is 38 jaar en aan de
huidige gemeente negen jaar verbonden. Het gezin Noorderijk heeft vier kinderen en een
pleegkind.
Indien de gemeente geen gebruik heeft gemaakt van de kerkordelijke mogelijkheid om
bezwaar in te dienen tegen de door de kerkenraad gevolgde procedure, wordt op dinsdag
28 februari de beroepsbrief aan dominee Noorderijk overhandigd en gaat de termijn van
drie weken in voor het nemen van de beslissing. De dominee en zijn gezin zijn van zaterdag
18 tot en met zaterdag 25 februari met vakantie. Bidden we als gemeente om de zegen van
de Heere op het beroepingswerk!
Moderamen in 2017
In de kerkenraadsvergadering van 25 januari 2017 is het navolgende moderamen gekozen:
ouderling D.J. de Kat, preses

ouderling J.W. Hendriks, eerste assessor
diaken D. Hendriks van Warbij, tweede assessor
ouderling kerkrentmeester J.W. Duijzer, scriba
Het college van diakenen heeft Hendriks van Warbij tot voorzitter van de diaconie gekozen.
Van harte Gods zegen!
Verkiezing diaken
In zijn vergadering van 8 februari 2017 heeft de kerkenraad -in alfabetische volgorde- het
volgende dubbeltal opgesteld in de komende vacature diaken Vaandering:
R. van Rinsum
Stationsstraat 23
6671 AW Zetten
J.E. Sterk
Goudreinet 4
6671 ED
Zetten
De verkiezingsvergadering wordt gehouden in “De Hoeksteen” op woensdag 22 februari om
20.00 uur. We vragen u de broeders op dubbeltal in uw persoonlijke voorbede te gedenken!
Jonge-lidmatenkring
Vrijdag 3 maart 2017 is de tweede bijeenkomst in het nieuwe jaar van de Jongelidmatenkring; alle jonge lidmaten worden om 20.00 uur in “De Hoeksteen” verwacht!
Mannenvereniging “Deo gratia”
In verband met de vakantie van dominee L. Kruijmer is de eerstvolgende bijeenkomst van
de mannenvereniging niet op dinsdag 28 februari, maar op dinsdag 7 maart.
Koffiedrinken
Zondag 26 februari is er na de morgendienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het
genot van een kop koffie, thee of een glas fris in “de Hoeksteen”. De kerkenraad hoopt op
een goede opkomst!
Gezamenlijke maaltijd alleenstaanden
Op dinsdag 21 februari wordt er weer een maaltijd georganiseerd voor alleenstaanden.
Deze wordt gehouden in “de Hoeksteen”. Aanvang om 17.30 uur. U kunt zich opgeven bij
één van de volgende personen: mevrouw Sabine Kalisvaart, 06-47009627 of de heer Kees
Blokland, 06-18125022. Neem gerust uw alleenstaande buurvrouw of buurman mee. Van
harte welkom! Ook wanneer u opgehaald wilt worden (en weer thuisgebracht) kunt u dit
doorgeven bij één van de genoemde personen. De maaltijd voor alleenstaanden wordt
iedere keer weer enorm gewaardeerd. Als ook u graag een keer wilt koken, neem dan
contact op met mevrouw Sabine Kalisvaart, 06-47009627. Uw medewerking wordt zeer op
prijs gesteld!
Verantwoording giften en collecten
Gift via de kerkenraad
Kerkrentmeesters
Instandhouding erediensten
Plaatselijk kerkenwerk
Verwarmen kerkgebouw

€

10,00

€
€
€

332,65
151,70
260,06

Kerkbalans 2017
Zoals op zondag 5 februari in de kerk afgekondigd, bedroeg de voorlopige stand van de
toezeggingen voor Kerkbalans 2017 € 57.139, hetgeen € 1.598 meer is dan vorig jaar. De
kerkenraad is de Heere zeer dankbaar voor de betrokkenheid van de gemeente en hij ziet
mede daardoor de (financiële) toekomst met vertrouwen tegemoet. Ook een woord van
dank voor de daadkrachtige inzet van een twintigtal vrijwilligers uit de gemeente voor het
bezorgen en ophalen van Kerkbalans!
OPA
De Oud Papier Actie (OPA) verzamelt het oud papier in de gemeente en levert daarmee een
bijdrage aan het onderhoud van “de Hoeksteen”. Daarom roepen we u allen op uw oud
papier op de laatste zaterdag van iedere maand klaar te zetten voor de OPA. Zo kunnen de
kosten voor het onderhoud van het verenigingsgebouw met uw aller hulp verlaagd worden!
Ontruimingsplan
In het kerkblad van 16-12-2016 meldden we u het actualiseren van het ontruimingsplan
voor het kerkgebouw en deden we een oproep voor bedrijfshulpverleners, EHBO’ers en
verpleegkundigen. Zes gemeenteleden hebben zich hiervoor aangemeld, waarvoor dank.
De kerkrentmeesters hopen in de komende maanden verder aan het ontruimingsplan te
werken en ze zullen daarbij contact opnemen met hen, die zich aangemeld hebben.
Het college van kerkrentmeesters.
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
dinsdag 21 februari staat er om 17.30 uur een maaltijd gereed voor de alleenstaanden van
de gemeente,
woensdag 22 februari begint de verkiezingsvergadering voor een diaken om 20.00 uur,
donderdag 23 februari komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om
14.00 uur bijeen in “De Poort” te Andelst;
zondag 26 februari is er na de morgendienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het
genot van een kop koffie,
donderdag 2 maart komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur bijeen,
eveneens op donderdag 2 maart is er om 20.00 uur Gesprekskring en
vrijdag 3 maart wordt er om 20.00 uur Jonge-lidmatenkring gehouden.
De bijeenkomst van de mannenvereniging “Deo gratia” is vanwege de vakantie van
dominee L. Kruijmer verschoven van 28 februari naar dinsdag 7 maart.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten!
Kerkenraad
Dinsdag 28 februari komen de broeders van de kerkenraad bijeen voor de tweede reguliere
vergadering van dit jaar. Ons aller gebed om de hulp en de leiding van de Heilige Geest
daarbij is gevraagd.
Oppasrooster
19 feb Mariëlle Boer, Reijer Hendriks, Floris Zoutewelle

26 feb Willy van Voorthuijsen, Elly-Anne Zoutewelle, Jannemijn de Kat
5 mrt Nicolet Vervoorn, Dorieke de Kat, Marjolijn de Kat
8 mrt (Biddag) Iris van Dodewaard, Sophie Derksen
Groet
Mede namens de broeders van de kerkenraad een hartelijke groet van
Scriba Duijzer.

