Overleden
Via het ledenregistratiesysteem van de PKN (LRP) vernamen we, dat Neeltje Helena
Florijntje van Dusschoten-Drost overleden is, uit andere bron 1 maart 2017 als datum van
overlijden en dat de begrafenis al heeft plaatsgevonden.
Mevrouw van Dusschoten-Drost woonde voorheen aan de Hoofdstraat 45 in Zetten, ze
werd de laatste weken van haar leven verpleegd in “De Hoge Hof” en ze bereikte de leeftijd
van 82 jaar. We wensen de kinderen en kleinkinderen sterkte om dit verlies te dragen en
daarbij Gods nabijheid.
Meeleven
Jaap en Sabine Kalisvaart (Teresaplein 5, 6671 GD) en de verdere familie bedanken de
gemeente voor het meeleven na het overlijden van de oma van Sabine, mevrouw T.G.
Huibers-Derksen (op 21 januari 2017).
Meeleven
We leven mee met Abdul Aghamir, zijn vrouw en kinderen. Aanstaande maandag 20 maart
dient de gang naar de rechter gemaakt te worden, de zitting is om 09.45 uur in het
Gerechtsgebouw aan de Schuurmanstraat 2 te Zwolle. U dient een half uur van tevoren in
het gerechtsgebouw aanwezig te zijn. Als u de familie Aghamir wilt steunen met uw
aanwezigheid bij de rechtszitting kunt u zich aanmelden bij de familie Sterk, tel. 452484 of
0626212821, mail: jsterk@buntgroep.nl Er wordt geprobeerd met zo weinig mogelijk auto’s
naar Zwolle te gaan. Graag even opgeven of u mee wilt gaan en of u eventueel wilt rijden. In
principe is het de bedoeling om 08.00 uur te vertrekken.
Ook als u niet in de gelegenheid bent om mee te gaan, kunt u de familie Aghamir steunen
met uw gebed.
Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:
21-03(-1934) mevrouw G. Looijen-van de Bijl, Veldstraat 9, 6673 AJ Andelst,
23-03(-1938) de heer H. Willemsen, De Loohof 104, 6671 AV Zetten,
26-03(-1934) de heer W.H. Verhoeff, Amaryllisstraat 9, 6674 GG Herveld,
28-03(-1940) mevrouw J. Willemsen-Leeuwis, De Loohof 104, 6671 AV Zetten,
28-03(-1942) mevrouw R.G. van Rinsum-Derksen, Stationsstraat 50, 6671 AW Zetten.
Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend
nieuw levensjaar gewenst!
Vertrek
Zoals al eerder vermeld, gaat de familie H. Vaandering (Marijkestraat 6) de gemeente per
donderdag 23 maart verlaten; in de morgendienst van zondag 19 maart hopen we als
gemeente van hen afscheid te nemen.
We vinden het heel jammer, dat ze gaan vertrekken, maar we respecteren hun besluit.
De Heere zij dank voor alles, wat ze voor ons mochten betekenen: Henri als diaken en
plaatsvervangend scriba, Alie actief in het jeugdwerk; we zullen hen node missen.
Onder de zegenende handen van onze goede God wensen we Henri, Alie, Rik, Jos, Kim en
Noa een goede tijd in Kesteren.

Dat ’s-Heeren zegen op u daal’;
Zijn gunst uit Sion u bestraal’;
Hij schiep ’t heelal, Zijn naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER’.
Het nieuwe adres van de familie H. Vaandering is:
Prinsenhof 15, 4041 BM Kesteren.
Beroepingswerk
Zondag 5 maart heeft dominee M. Noorderijk uit Tiendeveen - Nieuw-Balinge in de
morgendienst op beroep gepreekt. Donderdag 9 maart vond de ontmoeting van de
gemeente met het predikantsechtpaar plaats in “de Hoeksteen”. Er was een verheugend
goede opkomst en er waren openhartige en geanimeerde gesprekken met de dominee en
zijn echtgenote. We danken de Heere voor de positieve bijdrage van de gemeente en
bidden Hem, dat hij dominee Noorderijk Licht en Wijsheid mag schenken om de juiste
beslissing te nemen. We hopen en vertrouwen, dat de gemeente tevens een vurig gebed tot
de Heere zal opzenden om de overkomst van de predikant naar de gemeente van ZettenAndelst te bepleiten! De beroepen predikant dient uiterlijk aanstaande dinsdag (21 maart)
te beslissen.
Verkiezing diaken
De heer R. van Rinsum (Stationsstraat 23, 6671 AW) had niet de vrijmoedigheid het ambt
van diaken te aanvaarden. Een teleurstelling voor kerkenraad en gemeente, een worsteling
voor de verkozen broeder. De Heere geve hem rust op zijn beslissing!
Aangezien het vertrek van diaken Vaandering -zoals u eerder gelezen hebt- snel nadert,
heeft de kerkenraad besloten een volgende verkiezingsronde te houden. De gemeente
wordt daarom opgeroepen namen in te dienen in de vacature diaken Vaandering: uw
schrijven dient voorzien van uw naam, adres en handtekening uiterlijk maandag 20 maart,
18.00 uur, in het bezit te zijn van scriba J.W. Duijzer, Stationsstraat 54.
De verkiezingsvergadering wordt op donderdag 6 april om 19.30 uur in “de Hoeksteen”
gehouden. Bidden we om Gods zegen over de vervulling van de vacature!
De Toevlucht
Hallo allemaal,
Graag stellen we ons aan u voor; wij zijn de tienerclub in de leeftijd van 12 tot en met 15
jaar. We vinden het leuk om u te vertellen, hoe een clubavond van ons eruit ziet.
Om de week op vrijdagavond komen wij als tieners bij elkaar in “de Hoeksteen” voor een
gezellige clubavond. Als iedereen er is en dat is meestel wel het geval, hebben we een groep
van 17 tieners. We starten altijd om 20.00 uur, maar vanaf 19.30 uur is de deur open en
druppelt iedereen binnen en staat de thee, koffie, fris, koek en chips klaar.
Nadat we begonnen zijn met zingen en bidden, houden we een Bijbelstudie. In de eerste
helft van het seizoen hebben we enkele gedeelten uit Daniël behandeld en vanaf januari
onderzoeken we het Bijbelboek Ruth. Daarnaast doen we veel leuke dingen, zoals een spel,
(ook buiten), een kwis en dergelijke. Ook zijn we al een keer met zijn allen naar “de
Wanmolen” geweest voor een gezellige bowlingavond en staat er nog een schaatsavond in

Nijmegen gepland. Al met al zijn het hele leerzame en gezellige clubavonden en maken we
veel plezier met elkaar.
Groeten van alle tieners en ook van onze clubleiding:
Jaap Kalisvaart, Niek de Kat en Miranda de Jong.
Paasappèl
Op Tweede Paasdag, maandag 17 april 2017, wordt om 9.30 uur in de kerk van Zetten het
Paasappèl gehouden, waarover we u in het volgend kerkblad nader hopen te berichten.
In het kader van de voorbereiding zullen de kinderen van de zondagsschool op 2 en 9 april
van 14.15 uur tot 15.15 uur het programma oefenen in de kerk. De kinderen van de clubs
oefenen mee op 9 april.
De Paascommissie.
Ouderenmiddag
Op maandag 20 maart is de volgende bijeenkomst van de ouderenmiddag. Deze begint om
14.00 uur in “de Hoeksteen” te Zetten. We beginnen met een meditatie en na de pauze
gaan we creatief aan de slag. U bent van harte uitgenodigd voor deze middag, wij hopen u
dan allen weer te ontmoeten. Dat we een gezegende en gezellige middag met elkaar mogen
hebben!
Het bestuur.
Samen zingen met de JV
Op zondag 26 maart is er na de morgendienst gelegenheid om samen met de JV te zingen in
de kerk. Hopelijk zingen inderdaad veel gemeenteleden mee, allen hartelijk welkom!
Mannenvereniging “Deo gratia”
Op dinsdag 28 maart 2017 is er om 20.00 uur mannenvereniging in “de Hoeksteen”.
De stof, die we dan hopen te behandelen komt uit het maartnummer 3 van 2017 vanuit “de
hervormde vaan”. We willen dan Habakuk 3 behandelen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur.
Met Hart en Handen
Na het vertrek van Henri Vaandering is diaken D. Hendriks van Warbij de nieuwe voorzitter
van MH&H. Hij is bereikbaar via tel. 0622776168.
Kerkradio
Voor storingen of technische vragen met betrekking tot kerkradio kunt u contact opnemen
met ouderling kerkrentmeester A. Nijkamp (tel. 452004). Aanvragen voor kerkradio graag
richten aan één van de diakenen.
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
zaterdag 18 maart is er het Kinderappèl -12 van het HJW in Waarder,
maandag 20 maart begint de Ouderenmiddag om 14.00 uur,

donderdag 23 maart komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om 14.00
uur bijeen in “De Poort” te Andelst;
zondag 26 maart wordt er na de morgendienst -samen met de JV- in de kerk gezongen,
dinsdag 28 maart komt de mannenvereniging “Deo gratia” om 20.00 uur bijeen,
donderdag 30 maart begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om
14.15 uur.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
Namens de kerkenraad gezegende bijeenkomsten gewenst!
Oppasrooster
19 mrt Corine Mulder, Ashley van Bezooijen, Anne-Ruth Lekkerkerker
26 mrt Geurette Nijland, Soraya van den Bos, Carmen van den Bos
2 apr Jeanette Noordam, Sanne Hendriks, Esther van Bezooijen
Groet
De komende dagen gaat de spanning weer stijgen, hopelijk horen we binnenkort een
positief bericht. Laten we de Heere onophoudelijk bidden om Zijn zegen over het
beroepingswerk en om de overkomst van dominee Noorderijk!
Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Scriba Duijzer.

