Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:
30-04(-1933) mevrouw P.W. van den Broek-van Duijvenbooden, De Loohof 96, 6671 AV
Zetten,
03-05(-1931) mevrouw W. Louters-Fintelman, Steenbeekstraat 9 / 7, 6671 AK Zetten,
04-05(-1942) de heer J.G. Derksen, Goudreinet 2, 6671 ED Zetten,
06-05(-1940) mevrouw H.J. Verburgt-van Schaik, IJsbout 19, 6671 HA Zetten.
Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend
nieuw levensjaar gewenst!
Gesprek met dominee en mevrouw Noorderijk
Op woensdag 19 april had het moderamen van de kerkenraad een gesprek met dominee
Noorderijk in de pastorie te Tiendeveen; samengevat is het resultaat van deze bespreking
als volgt: de bevestiging en intrede vindt plaats op zondag 2 juli, achtereenvolgens om 10.00
en 14.30 uur; op donderdag 6 en / of vrijdag 7 juli hoopt het gezin Noorderijk te verhuizen
naar Zetten.
Verkiezing diaken
Helaas had de tot diaken verkozen broeder K.W. Brouwer (Heemraadlaan 59, 6671 GK) niet
de vrijmoedigheid het ambt te aanvaarden. We wensen hem rust op zijn beslissing.
Inmiddels is de gemeente op zondag 23 april opnieuw opgeroepen om namen in te dienen
voor de vacature diaken Vaandering. Uw schrijven dient -voorzien van uw naam, adres en
handtekening- uiterlijk maandag 1 mei, 18.00 uur, ingeleverd te zijn bij scriba Duijzer,
Stationsstraat 54. De verkiezingsvergadering is in “de Hoeksteen” op woensdag 17 mei om
19.45 uur. Bidden we de Heere om een spoedige vervulling van de vacature!
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.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!
Het 4 mei-comité Zetten.
Preekbespreking 7 mei
Na de avonddienst van zondag 7 mei is er in “de Hoeksteen” een preekbespreking voor de
gehele gemeente; dominee J.W. Hooydonk uit Kockengen hoopt de bespreking te leiden.
Allen hartelijk welkom!
Kerkenspeurtocht 9 mei
Dinsdag 9 mei brengen de leerlingen uit groep 6 van de drie basisscholen van Zetten weer
een bezoek aan de kerken van Zetten en Hemmen. Namens de Hervormde gemeente van
Zetten-Andelst zal dominee van Leeuwen ze weer ontvangen; hij zal hen de zaken rond de
kerkdienst uitleggen en hun -soms verrassende- vragen beantwoorden. Zegene de Heere
zijn inzet!

Belijdenis
Op verzoek van de belijdeniscatechisanten is na overleg tussen dominee van Leeuwen en de
kerkenraad besloten de belijdenisdienst van 4 juni 2017 naar het najaar te verplaatsen.
Winterwerk
Ook dit winterseizoen hebben enkele broeders de gemeente van Zetten-Andelst weer
terzijde gestaan vanwege de predikantsvacature. We danken de Heere voor de tijd, die ze
ervoor vrijgemaakt en voor de inzet, die ze getoond hebben:
dominee H. Roseboom uit Kesteren voor het spreken tijdens de Avondmaalskring,
dominee P. Molenaar uit Lunteren voor het leiden van de Bijbelkring,
dominee L. Kruijmer uit Ede voor zijn inbreng bij de mannenvereniging en
Jonathan Blok uit Randwijk voor het geven van catechese en het leiden van de JongeLidmatenkring.
Moge de Heere Zijn zegen gebieden over hen en hun werkzaamheden!
Reactie dominee P. Molenaar
Leden van de Bijbelkring,
Nogmaals bedankt voor de attenties, die mij werden gegeven op de laatste Bijbelkring in
Zetten. Ook namens mijn vrouw bedankt voor de bloemen, die geruime tijd mooi op de
vaas stonden. Al was de Bijbelkring wel eens klein, we hebben het toch als heel verrijkend
ervaren. We hopen, dat collega Noorderijk tot een rijke zegen gesteld mag worden voor de
gemeente te Zetten-Andelst. Het is een zegen, dat de goede traditie in Zetten nog bewaard
mocht blijven. Groet de Bijbelkringleden van ons.
Hartelijke groeten van huis tot huis,
Dominee P. Molenaar.
Winterwerk (2)
Met dominee Noorderijk is voorlopig het volgende overeengekomen met betrekking tot het
winterwerk in het komend seizoen:
de catecheses worden op de maandagavond gehouden,
de Bijbelkring en de mannenvereniging blijven op de dinsdag en
de Avondmaalskring op de woensdag.
Over verdere bijzonderheden hopen we u op een later tijdstip verder te informeren.
Avondmaalskring
Zo de Heere het geeft, staat op zondag 14 mei de dis van het Verbond weer gereed en
wordt het Heilig Avondmaal bediend in het midden van de gemeente.
In verband hiermee is er op woensdag 10 mei om 19.45 uur in “de Hoeksteen”
Avondmaalskring, geleid door dominee H. Roseboom uit Kesteren.
U bent allen hartelijk uitgenodigd!
Verantwoording collecten en giften
Kerktelefoon eerste kwartaal
Zendingsbussen eerste kwartaal
Giften via pastoraal medewerker Stobbelaar (2x10 + 5 + 2x20)

€
€
€

266,75
323,88
65,00

Diaconie
Project 1027 GZB
Bond tegen het vloeken
Stichting HOE Oltalom
GZB voorjaarszendingscollecte
Plaatselijk diaconaal werk
HJW
Stichting Op Weg met de Ander
Evangelisatie Uden
Kerkrentmeesters
Onderhoud Kerk
Instandhouding Erediensten
Plaatselijk Kerkenwerk
Onderhoud Hoeksteen
Instandhouding Erediensten
Plaatselijk Kerkenwerk
Geluidsinstallatie

€
€
€
€
€
€
€
€

356,00
228,19
452,55
406,25
192,61
301,72
303,80
308,60

€
€
€
€
€
€
€

291,87
395,15
317,25
253,55
290,00
318,20
282,20

Collecte voor stichting “de ondergrondse kerk”
Op 30-04-2017 willen we collecteren voor stichting “de ondergrondse kerk”. De SDOK is een
interkerkelijke, christelijke organisatie, die zich inzet voor vervolgde christenen. Wereldwijd
wordt 1 op de 11 christenen vervolgd, wij niet, voor ons is dit een mooie gelegenheid om
hier weer eens bij stil te staan, in gedachten, gebed en met een financiële bijdrage.
Daarnaast wil SDOK christenen in eigen land in verbinding brengen met vervolgde
christenen wereldwijd. SDOK is een onderdeel van de internationale organisatie
International Christian Association, die in meer dan 50 landen vertegenwoordigd is.
Voor meer informatie verwijzen we u naar www.sdok.nl
Collecte voor de hongersnood in Afrika
Op 07-05-2017 willen we collecteren voor Afrika.
Door aanhoudende droogte lijden 20 miljoen mensen in bepaalde delen van Afrika aan
honger. Een dodelijke combinatie van klimaatverandering, droogte, armoede en geweld
brengt miljoenen mensenlevens in gevaar. Vooral kinderen, zieken en de allerarmsten zijn
in acuut levensgevaar. Er is heel veel geld nodig. Uw steun is hard nodig.
Voor meer informatie verwijzen we naar de website van Woord en Daad.
Helpt u mee?
Het college van diakenen.
Verkoopdag
Op zaterdag 13 mei vanaf half 10 tot ongeveer half 2 zal de verkoopdag weer worden
gehouden. Zoals gebruikelijk is er ook weer een (rommel)markt en een veiling op het
kerkplein. Voor de (kleine) kinderen staat er weer het springkussen. 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 de heer 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, creatief en wilt u iets maken voor de verkoop, neem dan
contact met met de heer 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.
Tijdens de verkoopdag is de kerk open. Het is dan mogelijk om het kerkorgel te bespelen.
Als u intersse heeft, neem dan contact op met één van bovengenoemde personen.
Tijdens de markt, zal er ook een kledingsinzamelingsactie worden gehouden voor stichting
“Hulp Oost Europa”. In het bijzonder zustergemeente “Oltalom” kan altijd kleding
gebruiken.
De opbrengst van de verkoopdag is bestemd voor het projekt van Woord en Daad:
“Cashew: de noot aan de man”.
Samen met zeven andere organisaties uit Nederland en West-Afrika werkt Woord en Daad
de komende jaren aan versterking van de cashewnotensector in Benin en Burkina Faso. Dit
gebeurt door boeren met krediet en trainingen te helpen hun inkomsten te verhogen en
door de cashewnoten lokaal te verwerken. Dit betekent direct extra werkgelegenheid! Met
dit project worden 10.000 cashewboeren (en hun gezin!) geholpen hun inkomsten te
verhogen. Daarnaast stijgt het aantal banen in de verwerking van de cashew van 1.000 naar
2.500. Een baan biedt perspectief.
Pastorie
De werkzaamheden in de pastorie zijn in volle gang, maar nog steeds zijn er vrijwilligers
nodig. Als u zich nog niet opgegeven heeft, dan kunt u dit alsnog doen 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:
donderdag 4 mei komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om 14.00 uur
bijeen in “De Poort” te Andelst,
zondag 7 mei is er na de avonddienst een preekbespreking voor de gehele gemeente,
dinsdag 9 mei wordt de kerkenspeurtocht gehouden voor de kinderen uit groep 6 van de
basisscholen van Zetten, daarbij wordt ook de Hervormde kerk bezocht;
in verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 14 mei wordt op
woensdag 10 mei om 19.45 uur Avondmaalskring gehouden; aansluitend is er van 20.45 21.15 uur gelegenheid tot censura morum.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten plaats in “de Hoeksteen”.
De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten!
Kerkblad
Het volgende kerkblad (van 12 mei 2017) is het eerste uit een reeks van vijf, dat een periode
van drie weken zal beslaan; het eerstvolgende kerkblad voor twee weken komt pas weer op
25 augustus 2017 uit. U gelieve daar met uw kopij rekening mee te houden!

Oppasrooster
30 apr Bernice Visser, Anne van Rinsum, Jannemijn de Kat
7 mei Mariëlle Boer, Reijer Hendriks, Marjolijn de Kat
14 mei Nicolet Vervoorn, Elly-Anne Zoutewelle, Jolijn Aalberts
Groet
Een hartelijke groet van de kerkenraad,
Scriba Duijzer.

