Bedankje
Graag wil ik iedereen hartelijk danken voor het medeleven tijdens en na mijn opname in het
ziekenhuis. Voor de bemoediging, het gebed, de bloemen, kaarten en telefoontjes, enz.
Ook “Met Hart en Handen” dank voor de tijd, aan mij besteed.
Met vriendelijke groet,
Flora de Wit.
Meeleven (1)
We leven mee met de familie Hendriks vanwege het overlijden op dinsdag 28 maart 2017
van zuster, schoonzuster en tante, mevrouw Theodora Wilhelmina (Mientje) Crum-Hendriks
op de leeftijd van 58 jaar; haar teraardebestelling heeft op maandag 3 april plaatsgevonden
op de begraafplaats te Andelst. De Heere vertrooste de families Crum en Hendriks vanuit
Zijn Woord en door Zijn Geest.
Meeleven (2)
Inmiddels is bekend geworden, dat de nieuwe voorlopige zittingsdatum van de Rechtbank
zal zijn op donderdag 18 mei 2017 in de ochtend; verdere details hieromtrent zullen later
bekend worden. Laten we Abdul Aghamir en zijn familie blijven ondersteunen door ons
meeleven, gebed of te zijner tijd door onze aanwezigheid bij de rechtszitting.
Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:
19-04(-1930) de heer E. van Broekhuijze, De Loohof 11, 6671 AS Zetten,
19-04(-1931) mevrouw A.E. van den Brandt-Stunnenberg, Brittanjesingel 31, 6671 AX
Zetten,
26-04(-1926) mevrouw H. van Arnhem-van der Veen, Hofstaete 95, 6674 GB Herveld,
26-04(-1931) de heer J. Hendriks, Sterappel 26, 6671 EC Zetten.
Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend
nieuw levensjaar gewenst!
Geboren
Dankbaar en blij mochten Arie en Iris van Dodewaard (Johan Frisostraat 20, 6668 CB
Randwijk) uit Gods hand een zoon en een broertje voor Louise ontvangen: David Arie;
ze noemen hem David. Hiermee feliciteren we hen hartelijk.
Een geboorte is altijd een bijzondere gebeurtenis, maar voor Arie en Iris is dit zeker het
geval na het overlijden van hun twee kindje, Benjamin. De Heere zij dank voor Zijn sparende
en bewarende hand over moeder en kind; dat David en Louise mogen opgroeien onder Zijn
zegen!
Beroepingswerk
Op woensdag 19 april heeft het moderamen van de kerkenraad een gesprek met dominee
M. Noorderijk in de pastorie te Tiendeveen; daarbij gaat het -onder andere- over de
bevestiging en intrede, alsmede de verhuizing van het gezin Noorderijk naar Zetten. Ook
gaat er met de dominee gesproken worden over de invulling van het winterwerk in het

komende seizoen. In het volgende kerkblad hopen we u over een aantal zaken nader te
berichten en de datum van de intrede en bevestiging aan u bekend te maken.
Verkiezing diaken
In de verkiezingsvergadering van 6 april 2017 heeft de gemeente broeder K.W. Brouwer
(Heemraadlaan 59, 6671 GK) gekozen tot diaken in de vacature Vaandering. We wensen
hem van harte Gods zegen op de beslissing, die hij uiterlijk donderdag 13 april 2017 heeft
moeten nemen. We denken ook aan de niet-gekozen broeder Blok.
Bij een positieve beslissing heeft de gemeente de gelegenheid bezwaren tegen leer en leven
van de verkozen broeder in te dienen tot uiterlijk vrijdag 21 april 2017, 18.00 uur; uw
schrijven dient -voorzien van uw naam, adres, motivatie en handtekening- ingeleverd te
worden bij scriba Duijzer, Stationsstraat 54.
Gedenkt u de genoemde broeders in uw persoonlijke voorbede?
Goede Vrijdag en Pasen
In de laatste lijdensweek mogen we uitzien naar de herdenking van de opstanding van de
Heere Jezus Christus tijdens de viering van het Paasfeest. De diensten op Goede Vrijdag en
Pasen, alsmede het Paasappèl op Tweede Paasdag beginnen op de gebruikelijke tijden,
zoals ook vermeld op pagina 2 van het kerkblad. Allen bij alle vieringen van harte welkom!
Paasappèl
Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar op Tweede Paasdag, maandag 17 april 2017, om 09.30
uur in de kerk het Paasappèl gehouden; het thema is: “Ik ben de Opstanding en het Leven”.
U bent allen hartelijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!
De Paascommissie.
Bericht van het 4 mei-comité Zetten, dodenherdenking
Op donderdag 4 mei is er weer de jaarlijkse dodenherdenking, dit jaar te beginnen in de
Hervormde Kerk aan de Kerkstraat om 19.00 uur en daarna in een stille tocht naar het
vrijheidsmonument op het Wilhelminaplein, waar om 20.00 uur de “Last Post” en het
Wilhelmus zullen klinken en er een kranslegging zal zijn.
Een vertegenwoordiger van de gemeente Overbetuwe zal enkele woorden spreken en er
worden weer panelen bij het monument geplaatst, waarop leerlingen van de groepen 8 van
de basisscholen het jaarthema hebben verbeeld.
Ook de gedichten van de leerlingen zullen worden voorgedragen in de kerk en bij het
monument. Het doorlopende thema van de 4 mei dodenherdenking is “Vrijheid geef je
door” en het thema van dit jaar is “de persoonlijke verhalen”.
Er zijn steeds minder mensen in leven, die de oorlog bewust zelf hebben meegemaakt en
daarover kunnen vertellen; daarom is het thema de persoonlijke verhalen gekozen. Over de
gebeurtenissen in Zetten in de periode na de slag om Arnhem, toen de Betuwe frontgebied
werd, is een dagboek geschreven door Ans van Leeuwen, die in de oorlogsjaren woonde en
werkte in Zetten; het is getiteld “Lieve vader”. Het zijn eigenlijk brieven, geschreven aan
haar vader en het gezin van haar zuster Miep. Er zal bij de herdenkingsbijeenkomst in de
kerk een passage worden voorgelezen uit dit boek, die gaat over de angst, over schuilen en

de strijd in Zetten, maar ook over de gewone dingen als eten en drinken en de humor, die er
ook nog was, ondanks alles. Verder is er mooie muziek en een overdenking over het thema.
Rond 19.45 uur wordt er buiten bij de kerk een stoet gevormd, die daarna als een stille
tocht richting monument gaat. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd voor de
herdenking in de kerk of om mee te lopen in de stille tocht en/of een plekje te zoeken bij
het monument voor de ceremonie aldaar.
Het 4 mei-comité Zetten.
“De Toevlucht 10-12”
Hallo allemaal,
Elke dinsdagavond komt “De Toevlucht 10-12” bij elkaar voor een gezellige clubavond. Het
eerste deel van de avond luisteren we naar een Bijbelverhaal en de week erop maken we
hier een verwerking bij. Het afgelopen seizoen hebben we het gehad over Paulus en de
gelijkenissen van Lukas. Het tweede deel van de avond doen we iets leuks. We hebben
geknutseld, spellen gespeeld, een speurtocht gedaan en speculaas gebakken. Op de laatste
clubavond hebben we met de hele club kleine pizzaatjes gemaakt en gegeten! We kunnen
serieus zijn, maar we hebben het ook gezellig. Met vriendelijke groet,
De clubleiding.
Mannenvereniging “Deo gratia”
Op dinsdag 25 april 2017 om 20.00 houdt de mannenvereniging “Deo Gratia” een
afsluitings-/gemeenteavond. Inloop is vanaf 19.45 uur met koffie. U bent die avond van
harte welkom in het verenigingsgebouw “De Hoeksteen”, Damstraat 15 te Zetten. Deze
uitnodiging is voor iedereen. Ook is er deze avond een collecte, die bestemd is voor de
mannenvereniging. Dominee A. Snoek uit Kesteren verzorgt op deze avond een inleiding,
het thema luidt: “De Prediking”. Van harte uitgenodigd, we hopen op een goede opkomst!
Het Bestuur.
Kerkbalans 2017
In het eerste kwartaal van dit jaar heeft de gemeente € 16.962, - bijgedragen in het kader
van Kerkbalans 2017, hetgeen circa € 550.- minder is dan in januari toegezegd. Niettemin is
het college van kerkrentmeesters de Heere dankbaar voor de financiële inzet van de
gemeente. Laten we er ook dit jaar met elkaar de schouders onder zetten dan zal het -met
Gods hulp- zeker lukken!
Verantwoording giften
Nagekomen giften biddag via collecte

€ 165,00

Pastorie
U zult het allemaal wel meegemaakt hebben: een ander huis, er hoeft niet veel aan te
gebeuren. Maar als het huis dan betrokken kan worden, moet er toch nog veel aan gedaan
worden, zo is het ook met de pastorie… Inmiddels zijn de kerkrentmeesters klaar met de
inventarisatie van de te verrichten werkzaamheden, waaraan deels al begonnen is.

Om de kosten te drukken, willen we graag gebruik maken van vrijwilligers uit de gemeente;
dus als u een beetje handig bent, kunt schilderen of behangen, schroom niet en meldt u
aan; vele handen maken licht werk!
U kunt zich opgeven bij Ben van de Kieft (tel. 453761, e-mail: ben.van.de.kieft@vemedia.nl)
of bij Aart Nijkamp (tel. 452004, e-mail: aartnijkamp@hotmail.com).
Het college van kerkrentmeesters.
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
vrijdag 14 april begint de kerkdienst op Goede Vrijdag om 19.30 uur,
maandag 17 april wordt op Tweede Paasdag om 09.30 uur het Paasappèl van de clubs en de
zondagsschool gehouden in de kerk,
donderdag 20 april komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om 14.00
uur bijeen in “De Poort” te Andelst,
dinsdag 25 april begint de jaarvergadering van de mannenvereniging “Deo gratia” om 20.00
uur in “de Hoeksteen”.
Gezegende diensten en bijeenkomsten gewenst!
Oppasrooster
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
23 apr Bertine van Rinsum, Esther Kuijpers, Floris Zoutewelle
30 apr Bernice Visser, Anne van Rinsum, Jannemijn de Kat
Groet
U zult met ons allen uitkijken naar de viering van Pasen de komende dagen. Geve de Heere
daarover Zijn zegen!
Een hartelijke groet van de kerkenraad,
Scriba Duijzer.

