Meeleven
We leven mee met Abdul Aghamir, zijn vrouw en kinderen.
De rechtszitting van vorige week maandag is aangehouden, aangezien de IND om uitstel
gevraagd heeft voor nader onderzoek van feiten, die zijn ingebracht. Dit geeft aan, dat met
de nodige aandacht aan deze zaak gewerkt wordt, hetgeen als positief gezien kan worden.
Dit betekent voor de familie Aghamir wel een langere tijd van wachten…
We vragen u om uw persoonlijk gebed voor deze familie.
Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:
02-04(-1938) mevrouw H.J.M. Gerards-Vink, De Loohof 24, 6671 AT Zetten,
05-04(-1935) de heer P. van den Broek, De Loohof 96, 6671 AV Zetten,
06-04(-1940) mevrouw H.A.P. van Dijken, Marshallstraat 1, 6671 BH Zetten,
07-04(-1940) de heer C.B. Vink, Hoofdstraat 14, 6671 CB Zetten.
Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend
nieuw levensjaar gewenst!
Beroepingswerk
We zijn verheugd en dankbaar, dat dominee M. Noorderijk uit Tiendeveen - Nieuw-Balinge
zaterdag 18 maart 2017 kon mededelen, dat hij het beroep naar de Hervormde Gemeente
te Zetten-Andelst aannam! Na vijf “tevergeefse” beroepen en een vacatureperiode van ruim
anderhalf jaar was dit voor de gemeente een bijzonder goede boodschap.
’s Heeren goedheid kent geen palen;
God is recht, dus zal Hij door
onderwijziging hen, die dwalen,
brengen in het rechte spoor.
Hij zal leiden ‘t zacht gemoed
in het effen recht des HEEREN;
wie Hem need’rig valt te voet,
zal van Hem Zijn wegen leren.
We bidden de Heere om rust op de beslissing van de dominee voor hem en zijn gezin; ook
denken we aan de Hervormde Gemeente van Tiendeveen - Nieuw-Balinge, die over enkele
maanden vacant gaat worden. Moge de Heere ook daar op Zijn tijd en wijze voorzien in een
nieuwe herder en leraar.
Verkiezing diaken
In zijn vergadering van 21 maart 2017 heeft de kerkenraad in alfabetische volgorde het
volgende dubbeltal opgesteld in de vacature diaken Vaandering:
S.A.L. Blok
Stationsstraat 8 6671 AW Zetten
K.W. Brouwer
Heemraadlaan 59 6671 GK Zetten
Op donderdag 6 april wordt om 19.30 uur in “de Hoeksteen” de verkiezingsvergadering
gehouden. Moge de Heere deze verkiezing zegenen, zodat de vacature vervuld wordt!
U wordt gevraagd de broeders op dubbeltal in uw persoonlijke voorbede te gedenken.

Samen op weg naar Pasen
Het grote wonder van Pasen; dat willen wij graag met u delen. Daarom nodigen wij u -als
Jeugdkoor “De Kleine Lofstem” uit Randwijk onder leiding van Helena Vermeer en “Het
Christelijk gemengd koor Immanuel” uit Bennekom onder leiding van Evert van de Veen- uit
om op vrijdag 7 april 2017 aanwezig te zijn in de Hervormde kerk te Zetten.
Naast koorzang is er ook veel samenzang om met elkaar het wonder van Jezus Opstanding
te vertolken. Opening en sluiting zal gedaan worden door dominee E. Kroon uit Randwijk.
Medewerking wordt verleend door:
Mariëlle Evers, piano
Adriana van Meerten–Bor, panfluit
Bert Elbertsen, piano
Maarten van Dijk, orgel.
Van Harte Welkom! Aanvang: 19.30 uur, kerk open: 19.00 uur.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij: Ria Weijs, telefoon: 0488-452458.
HJW Jeugdappèl -16
Op zaterdag 8 april 2017 organiseert het “Hervormd JeugdWerk” een jeugdappèl -16 voor
onze jongeren van 12-16 jaar. Dit jaar klinkt het appèl “Begin bij het einde”! Maar welk
einde dan precies en waarom zou jij je daar als jongere druk om maken. Het leven loopt
zoals het loopt of toch niet? Dominee J.W. Hooydonk uit Kockengen is uitgenodigd om hier
iets over te zeggen en ook is er op deze appèldag gelegenheid voor ontmoeting. Het appèl
vindt plaats op landgoed “Nooitgedacht” in Waarder. Het programma begint om 15.30 uur
en aan het einde van de middag wordt een warme maaltijd aangeboden. Om 18.30 uur
wordt het Jeugdappèl -16 afgesloten. We moedigen alle jongeren van 12-16jaar (en hun
ouders / leidinggevenden) aan om deze dag bij te wonen. Vergeet je niet op te geven bij de
leiding van de club, anders vind je aan het einde van een mooi appèl mogelijk de hond in de
pot…!
Paasappèl
We bevinden ons in de lijdensweken en we zien uit naar het Paasfeest. Zoals gebruikelijk
willen we dan ook een Paasappèl houden in de kerk op Tweede Paasdag, maandag 17 april
2017. We willen met elkaar luisteren, zingen, declameren en mediteren rondom het thema
van het Paas-appèl: “Ik ben de Opstanding en het Leven”.
Dat Jezus opgestaan is en leeft in eeuwigheid weten we uit de Bijbel. Dat is een troost voor
diegene, die in Jezus gelooft, want Jezus zegt Zelf “… Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige
leven” (Joh. 6 : 47). De vraag is of wij in Hem geloven, of geloven we het wel . . .?
Om ons dat zaligmakende geloof te kunnen schenken, heeft God uit liefde Zijn Zoon
gegeven. Zullen we dan die liefde niet beantwoorden? Laten we daarom het Paasfeest
vieren, want die de opstanding viert, ziet uit naar de wederkomst van Christus en het leven
met Hem in eeuwigheid. Iedereen is van harte uitgenodigd op het Paasappèl 2017, de
aanvang is om 09.30 uur in de kerk.
In het kader van de voorbereiding zullen de kinderen van de zondagsschool op zondag 2 en
9 april 2017 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.

Bijbelkring
Voor de laatste keer dit winterseizoen hopen we als Bijbelkring bij elkaar te komen op
dinsdag 4 april om 20.00 uur in de “Hoeksteen”.
Aan de orde van behandeling is hoofdstuk 17 naar aanleiding van 1 Petrus 4 : 17 en 18.
Crisistijd - Gods tijd, crisistijd - kerkstrijd, crisistijd - geloofsstrijd.
Het is opvallend hoe de laatste tijd geschreven wordt over de kerk in verval. Er is een
innerlijke crisis aan de gang, een vermolming, van binnenuit. Wandelen we in gehoorzaamof ongehoorzaamheid in de weg van Gods Woord. Is er een gezamenlijk buigen voor God,
een roemen in het kruis, de enige roem en enige hoop? Als voorbereiding kunt u lezen:
Hebreeën 12 : 1 - 13, “Vermaning tot volharding naar het voorbeeld van Christus”.
Gesprekskring
Op donderdag 6 april is de laatste gesprekskring van dit seizoen. We maken een vervolg met
het boek: “Leven door de Geest”. Dit keer is hoofdstuk 2 aan de orde. We beginnen iets
later, aansluitend aan de verkiezingsvergadering, rond half negen. Van harte welkom!
Jonge-Lidmatenkring
Vrijdag 7 april is de laatste bijeenkomst dit winterseizoen van de Jonge-Lidmatenkring. Alle
jonge lidmaten worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! Aanvang is om
20.00 uur in “de Hoeksteen”.
Ouderenmiddag.
De ouderenmiddag is in de maand April niet op de derde maandag , want dan is het Pasen.
Maar deze bijeenkomst is maandag 10 April en begint om 11.00 uur.
We hopen deze bijeenkomst te gedenken aan de opstanding van de Heere Jezus.
We beginnen zoals gewoonlijk met een meditatie en daarna is er een broodmaaltijd.
Na de maaltijd willen we d.m.v. de liturgie stil staan bij het lijden en sterven van Gods Zoon.
U wordt weer van harte uitgenodigd voor deze middag.
We hopen op een fijne en gezegende middag met elkaar.
Het bestuur.
Jeugdvereniging
Op zondag 2 april hebben we als JV, na de avonddienst, een gezamenlijke avond met de
jeugdvereniging van Randwijk. Als je geen lid bent en toch graag wilt komen, ben je van
harte welkom, na de avonddienst in “de Hoeksteen”.
Vrouwenvereniging Saron
Op DV dinsdag 11 april 2017 hebben we alweer de laatste bijeenkomst van
vrouwenvereniging Saron van dit seizoen. Op deze morgen willen we bijbelstudie 8 uit het
januarinummer van de Hervormde Vrouw behandelen.
Er staat boven; Tegenbesluit! Dit n.a.v. Esther 8. Mordechai volgt Haman op. De wet tot
vernietiging van de Joden is nog steeds van kracht. Op aandringen van Esther komt er nog
een wet waarin staat dat de Joden zich mogen verdedigen. Bij de Joden heerst de blijdschap
en de vreugde. De HEERE is God, Hij heeft ons licht gegeven! Ook daarna heeft de HEERE de

geschiedenis geleid en doet Hij dat nog steeds. Wat een troost en verwachting mogen we
dan hebben van deze God!
Ook willen we deze morgen stilstaan bij Pasen, dit nav de paasliturgie uit het
februarinummer van de Hervormde vrouw.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in ‘De Poort’ te Andelst. Het begint om 9:15 uur, vanaf
8:45 uur staat de koffie en thee klaar.
Iedereen hartelijk welkom!
Het bestuur
Koffie drinken na de morgendienst
Op zondag 9 april 2017 is er in “de Hoeksteen” weer gelegenheid elkaar te ontmoeten
onder het genot van een kop koffie, thee of een glas fris. Allen hartelijk welkom!
Verkoopdag
Noteer vast in uw agenda: zaterdag 13 mei (de zaterdag voor moederdag) zal de inmiddels
traditionele verkoopdag worden gehouden. Zoals gebruikelijk wordt er ook weer een
(rommel)markt gehouden op het kerkplein. Er zal van alles en nog wat te koop zijn.
Wanneer u nog goede spullen heeft, waar u afstand van wilt doen (geen grote meubels) en
het heeft nog enige waarde, dan kunt u die aanbieden aan dhr. Ton van Voorthuijsen, tel:
453654, e-mail: Ton.van.voorthuijsen10@gmail.com. U kunt deze spullen ook afgeven op
zaterdag 6 mei van 10.00 tot 12.00 uur in “de Hoeksteen”. Wellicht wilt u meewerken, bent
u handig of creatief en wilt u iets maken voor de verkoop, neem dan contact met met dhr.
Kees Blokland, tel: 06-18125022, e-mail: cjblokland@hetnet.nl. We kunnen nog genoeg
mensen gebruiken. Misschien wilt u zelf iets verkopen tijdens de verkoopdag, neem dan
contact op, dan kunnen we bekijken of dat mogelijk is.
Verantwoording collecten en giften van diaconie
Gift via br. Stobbelaar (2*10+20+50)
Gift via Br Stobbelaar
Gift via Kerkenraad voor Diaconie

€
€
€

90,00
20,00
50,00

Verjaardagsfonds November 2016
Verjaardagsfonds December 2016

€
€

52,50
280,70

Kerkrentmeesters
Plaatselijk Kerkenwerk
Instandhouding Erediensten
Plaatselijk Kerkenwerk
Onderhoud Hoeksteen
Geluidsinstallatie

€
€
€
€
€

255,40
282,45
273,00
251,90
311,60

Biddag Collecte (waarvan € 505,- via bank)

€

2347,60

Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
op zondag 2 en 9 april oefenen de kinderen van de zondagsschool in de kerk voor het
Paasappèl (op 9 april oefenen ook de kinderen van de clubs mee),
dinsdag 4 april is er om 20.00 uur Bijbelkring,
donderdag 6 april komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om 14.00
uur bijeen in “De Poort” te Andelst,
donderdag 6 april begint de verkiezingsvergadering om 19.30, aansluitend is er dan
Gesprekskring,
vrijdag 7 april wordt er een zangavond in de kerk gehouden met het Christelijk Gemengd
Zangkoor Immanuël uit Bennekom, aanvang 19.30 uur,
eveneens op vrijdag 7 april is er om 20.00 uur Jonge-Lidmatenkring,
zaterdag 8 april is het Jeugdappèl -16 van het HJW;
zondag 9 april is er na de morgendienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot
van een kop koffie,
maandag 10 april begint de Ouderenmiddag om 14.00 uur,
dinsdag 11 april komt de vrouwenvereniging “Saron” om 09.15 uur bijeen in “de Poort” te
Andelst,
donderdag 13 april begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om
14.15 uur,
vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) begint de kerkdienst om 19.30 uur.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
De kerkenraad wenst u gezegende diensten en bijeenkomsten!
De kerkenraad
Woensdag 5 april komt de kerkenraad bijeen; we vragen u met ons te bidden om een
gezegende vergadering onder de krachtige werking van de Heilige Geest!
Oppasrooster
2 apr Jeanette Noordam, Sanne Hendriks, Esther van Bezooijen
9 apr Hinke Blok, Imke van Rinsum, Leonore Visser
16 apr (Eerste Paasdag) Marjolein van Deelen, Anne Marleen de Kat, Marjolijn Hamelink
17 apr (Tweede Paasdag) Petra van Beem, Hester van Deelen, Huib Hendriks
Huisvesting Peter Iklody
Binnenkort komt Peter Iklody, zoon van de familie Iklody uit Kisvarda, voor een paar
maanden naar Nederland. Peter studeert Nederlands aan de universiteit in Budapest. Hij wil
graag een aantal maanden in Nederland wonen en werken om zo beter de Nederlandse taal
en cultuur te leren kennen. Hij zoekt nog huisvesting, het liefst in of rondom Zetten.
Als u woonruimte weet voor hem, bij voorkeur zelfstandig wonen, neemt u dan contact op
met Kees Blokland, keesblokland67@gmail.com, 06 18125022. Het uitzendbureau is op
zoek naar werk voor hem maar als u wat weet kunt u ook contact opnemen met Kees
Blokland.

Groet
Wat was het fijn, dat dominee Noorderijk ons -al op zaterdag 18 maart- berichtte over zijn
beslissing, dat hij zijn beroep naar deze gemeente aannam. Dat we niet vergeten de Heere
hiervoor de dank te brengen!
De kerkenraad laat u hartelijk groeten.
Scriba Duijzer.

