Meeleven
We leven mee met Abdul Aghamir en zijn gezin, nu de datum van de rechtszitting van de
meervoudige kamer bekend is: maandag 20 maart in de ochtend. Plaats en tijdstip zijn nog
niet bekend.
We hopen, dat veel mensen bij deze zitting aanwezig zullen zijn. Meegaan doe je natuurlijk
vooral om de familie Aghamir te ondersteunen en aan de rechters te laten zien, dat deze
familie een hele kring van mensen om zich heen heeft, die hen van harte een goede uitslag
toewenst! Als u mee wilt gaan, kunt u zich melden bij de familie Sterk.
Heeft u niet de gelegenheid om mee te gaan, dan vragen we u de familie Aghamir in uw
persoonlijk gebed te gedenken.
Dankwoord
Beste gemeente, hierbij willen wij iedereen, die ons op welke manier dan ook gefeliciteerd
heeft met ons 25-jarig jubileum hartelijk bedanken, de reacties waren hartverwarmend.
Met hartelijke groet,
Ton en Willy van Voorthuijsen.
Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:
04-03(-1926) mevrouw W.H.W. Sipman-Frentz, Dr. A.R. Holstraat 24, 6661 XX Zetten,
10-03(-1938) de heer A. Verwoert, De Loohof 32, 6671 AT Zetten.
Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend
nieuw levensjaar gewenst!
Beroepingswerk
Afgelopen dinsdag 28 februari is de beroepsbrief aan dominee Noorderijk overhandigd en is
de termijn van drie weken voor het nemen van de beslissing ingegaan. Zondag 5 maart
preekt de predikant in de morgendienst op beroep en donderdag 9 maart begint de
ontmoeting met de gemeente om 20.00 uur in “De Hoeksteen”. Allen hartelijk welkom!!
Voor contact met de beroepen predikant kunt u gebruik maken van de volgende gegevens:
Dominee M. Noorderijk, Kerkweg 1, 7936 PC Tiendeveen, e-mail: mnoorderijk@kliksafe.nl
en telefoon: 0528-342129. De Heere zegene het beroepingswerk!
Verkiezing diaken
In de verkiezingsvergadering van 22 februari 2017 heeft de gemeente de heer R. van
Rinsum (Stationsstraat 23, 6671 AW) gekozen tot diaken in de vacature Vaandering. Het is
onze bede, dat de Heere zijn hart mag neigen tot Zijn dienst in de kerkelijke gemeente. In
principe heeft hij uiterlijk woensdag 1 maart de kerkenraad medegedeeld of hij het ambt
kan aanvaarden. Indien dit het geval is, kan de gemeente bezwaren tegen leer en leven van
genoemde broeder schriftelijk, voorzien van naam, adres, motivatie en handtekening, tot
uiterlijk vrijdag 10 maart, 18.00 uur, indienen bij scriba J.W. Duijzer, Stationsstraat 54.
Broeder van Rinsum en ook de niet-verkozen broeder Sterk wensen we van harte Gods
zegen toe!

Biddag
Op de tweede woensdag van maart, dit jaar dus 8 maart, is het Biddag voor gewas en
arbeid. Zoals gebruikelijk zijn er twee diensten in de Hervormde Kerk te Zetten en wel om
14.30 en 19.30 uur. De middagdienst is vooral bedoeld voor ouders met kleine kinderen.
Allen van harte welkom in beide diensten!
“Kijk omhoog!” Kinderappel -12
Op zaterdag 18 maart 2017 organiseert het Hervormd Jeugdwerk voor de derde keer een
kinderappel -12 in Waarder. Het thema van deze ontmoeting, met kinderclubs uit het hele
land, zal zijn: “Kijk omhoog!”
Samen zingen, bidden, luisteren en creatief of sportief aan de slag. Ds. G.H. Molenaar hoopt
ons in een Bijbelse vertelling uit te leggen waarom de Israëlieten tijden de woestijnreis om
hoog moesten kijken en waarom ook jij omhoog moet kijken.
De ochtend begint om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 12.30 uur, waarna kosteloos
meegegeten kan worden. Kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar zijn van harte uitgenodigd
samen met hun clubleiding.
Opgeven en meer informatie op de website: www.hervormdjeugdwerk.nl.
Catechisaties
Op donderdag 9 maart zijn er geen catechisaties, wel worden alle catechisanten op
woensdag 8 maart in de biddagdiensten en op donderdag 9 maart bij de ontmoeting van de
gemeente met de beroepen dominee en zijn vrouw verwacht!
Bijbelkring
Op dinsdag 14 maart hopen we als gemeente weer samen te komen op de Bijbelkring
en te behandelen: “Voor God”, volgens 1 Petrus 4 : 11. Hoofdstuk 16, onderverdeeld in:
In woorden: “Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden van God”.
In dienst: “Indien iemand dient, die diene als uit kracht, die God verleent”.
Tot eer van God: “Opdat God in alles geprezen wordt door Jezus Christus”.
Petrus heeft in zijn brief alle nadruk gelegd op de grote verantwoordelijkheid in het leven
van alle dag en de verantwoordelijkheid voor Gods aangezicht. Dan zijn we er toch ook op
de Bijbelkring? We rekenen dan ook op een goede opkomst, in biddend opzien, in de
“Hoeksteen”. Aanvang 20.00 uur.
Jonge-lidmatenkring
Vrijdag 3 maart 2017 is de tweede bijeenkomst in het nieuwe jaar van de Jongelidmatenkring; we verachten alle jonge lidmaten om 20.00 uur in “De Hoeksteen”.

Mannenvereniging “Deo gratia”
Dinsdag 7 maart 2017 is er om 20.00 uur mannenvereniging in “de Hoeksteen”. De stof, die
we dan hopen te behandelen, komt uit het februarinummer 2 van 2017 van “de hervormde
vaan”. We willen dan Habakuk 2 behandelen. We willen op deze avond een stemming
houden voor een nieuwe penningmeester. De stemming gaat tussen broeder Speijers en
broeder Noordam. We geven u deze namen ter kennisgeving en we hopen dan ook op jullie
aanwezigheid, zodat we de stemming door kunnen laten gaan.
Nieuwe leden zijn van harte welkom! Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.
Vrouwenvereniging “Saron”
Dinsdag 14 maart 2017 hebben we weer een bijeenkomst van vrouwenvereniging “Saron”.
Op deze morgen willen we bijbelstudie 7 uit het decembernummer van “de Hervormde
Vrouw” behandelen. Op een bepaalde manier en tot op zekere hoogte is Esther in dit
hoofdstuk een (vrouwelijke) voorafschaduwing van de Middelaar! Christus heeft Zijn leven
verbonden aan het leven van Zijn volk en offert zichzelf op, zodat een heel volk in het leven
behouden zal worden. Een belangrijk verschil is echter dat de Heere Jezus Zichzelf
daadwerkelijk opoffert om Zijn volk, dat zichzelf verkocht heeft aan de boze, vrij te kopen.
Voor Esther zal het zover niet komen, maar ze legt haar leven en dat van haar volk wel in de
handen van de koning. Het keerpunt van deze geschiedenis is de zelfopoffering van Esther,
waarbij door haar de oer-vijand van haar volk ten val komt. We willen hierover nadenken
naar aanleiding van Esther 7.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in “De Hoeksteen” te Zetten. Het begint om 9.15 uur,
vanaf 8.45 uur staan de koffie en de thee klaar. Iedereen hartelijk welkom!
Het bestuur.
Verantwoording giften en collecten
Gift via de kerkenraad
Gift via pastoraal medewerker Stobbelaar (2 x 10,00 + 100,00)

€
€

40,00
120,00

Kerkrentmeesters
Instandhouding Erediensten
Plaatselijk Kerkenwerk
Onderhoud Hoeksteen
Instandhouding Erediensten
Verwarmen Kerkgebouw

€
€
€
€
€

257,80
291,55
274,85
261,06
254,85

Kerkbalans 2017
De eindstand van de toezeggingen voor Kerkbalans 2017 bedraagt € 57.794, dat is € 2.079
of wel 3,7% meer dan vorig jaar. Bidden we de Heere, dat de gemeenteleden hun
toezeggingen gestand zullen doen. We zijn Hem zeer dankbaar, dat de inkomsten uit
Kerkbalans in de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst -tegen de landelijke trend inieder jaar nog stijgen.

Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
vrijdag 3 maart begint de Jonge-Lidmatenkring om 20.00 uur,
dinsdag 7 maart komt de mannenvereniging “Deo gratia” om 20.00 uur bijeen,
woensdag 8 maart beginnen de biddagdiensten in de Hervormde kerk van Zetten om 14.30
en 19.30 uur,
donderdag 9 maart komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om 14.00
uur bijeen in “De Poort” te Andelst,
eveneens donderdag 9 maart begint de ontmoeting met dominee M. Noorderijk en zijn
echtgenote om 20.00 uur;
dinsdag 14 maart komt de vrouwenvereniging “Saron” om 09.15 uur bijeen,
eveneens dinsdag 14 maart wordt er om 20.00 uur Bijbelkring gehouden
donderdag 16 maart begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om
14.15 uur,
eveneens donderdag 16 maart zijn er weer catechisaties op de gebruikelijke tijden,
zaterdag 18 maart wordt in Waarder het kinderappèl -12 van het HJW gehouden.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
De kerkenraad wenst u gezegende diensten en bijeenkomsten!
Oppasrooster
5 mrt Nicolet Vervoorn, Dorieke de Kat, Marjolijn de Kat
8 mrt (Biddag) Iris van Dodewaard, Sophie Derksen
12 mrt Frederike Veldman, Annelies Boer, Jolijn Aalberts
19 mrt Corine Mulder, Ashley van Bezooijen, Anne-Ruth Lekkerkerker
Groet
De kerkenraad bidt om een goede ontmoeting met de beroepen predikant, dominee
Noorderijk, onder het Woord en met het predikantsechtpaar in “de Hoeksteen”.
Biddend om Zijn zegen, groet de kerkenraad u hartelijk!
Scriba Duijzer.

