Meeleven
Inmiddels is bekend, dat de rechtszitting voor Abdul Aghamir op donderdag 18 mei om
09.45 uur gehouden wordt in het Gerechtsgebouw aan de Schuurmanstraat 49 te Zwolle.
Het is aan te bevelen om circa 09.15 uur aanwezig te zijn bij het Gerechtsgebouw, zodat er
voldoende tijd is voor de toegangscontrole. Als u Abdul en zijn familie wilt steunen door bij
de zitting aanwezig te zijn, kunt u contact opnemen met de familie Sterk via het mailadres:
jsterk@buntgroep.nl of telefonisch: 06-26212821. Het is de bedoeling -zo veel mogelijkgezamenlijk te reizen en rond 08.00 uur uit Zetten te vertrekken.
Bidden we de Heere om zijn steun voor Abdul, zijn familie en allen, die betrokken zijn bij de
rechtsgang!
Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:
20-05(-1941) mevrouw H. Schaap-Breunissen, De Loohof 38, 6671 AT Zetten,
23-05(-1940) de heer G.C. Hommersom, Damstraat 16, 6671 AD Zetten,
27-05(-1934) de heer A. Akkerman, Hyacintenstraat 53, 6666 BT Heteren,
30-05(-1940) mevrouw F.E. van Schaik-Cornelissen, Schweitzerpark 8, 6671 BR Zetten.
Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend
nieuw levensjaar gewenst!
Verhuizing
Op zaterdag 6 mei is Harm Lijbers verhuisd van Hemmensestraat 8 te Randwijk naar
Teresaplein 22, 6671 GD Zetten. We wensen hem een goede tijd daar en hopen, dat hij er
snel mag wennen.
Verkiezing diaken
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van woensdag 3 mei 2017 in alfabetische volgorde
het volgende dubbeltal opgesteld in de vacature diaken Vaandering:
S.A.L. Blok
Stationsstraat 8
6671 AW Zetten
J.J. Kalisvaart
Teresaplein 5
6671 GD Zetten
U wordt gevraagd de broeders op dubbeltal in uw persoonlijke voorbede te gedenken.
De verkiezingsvergadering is op woensdag 17 mei om 19.45 uur in “de Hoeksteen”.
Het is het gebed van de kerkenraad, dat de vacature spoedig vervuld zal zijn.
Bediening Heilig Avondmaal
Op zondag 14 mei 2017 staat de dis van het verbond weer aangericht; bidden we de Heere
om een goede opkomst en een gezegende viering van het Heilig Avondmaal!
Hemelvaartsdag
Op donderdag 25 mei 2017 komen we als gemeente gewoontegetrouw bijeen om het
belangrijke heilsfeit van Hemelvaart met elkaar te gedenken. De aanvang van deze dienst is,
zoals gebruikelijk, om 09.30 uur. Allen heel hartelijk welkom!

Koffiedrinken
Na de morgendienst van zondag 28 mei is er weer gelegenheid elkaar in “de Hoeksteen” te
ontmoeten onder het genot van een kop koffie, thee of een glas fris. U bent allen van harte
uitgenodigd, een gezegende bijeenkomst gewenst!
Verkoopdag
U wordt eraan herinnerd, dat op zaterdag 13 mei vanaf half tien tot ongeveer half twee de
verkoopdag van de gemeente gehouden wordt.
De opbrengst van de verkoopdag is bestemd voor het projekt van Woord en Daad:
“Cashew: de noot aan de man”.
Komt u tenminste allemaal even kijken? Kopen mag ook…
Pastorie
De werkzaamheden in de pastorie vorderen goed, maar ze zijn duidelijk omvangijker dan
vooraf gedacht. Daarom zijn er zeker nog vrijwilligers gevraagd, hoewel zich al een
behoorlijk aantal opgegeven heeft en meewerkt. Aangezien we allemaal met verlangen
uitzien naar de “nieuwe” dominee, willen we toch ook, dat het gezin Noorderijk straks
comfortabel woont in een fraaie pastorie. Schroom dus niet en geef u op als vrijwilliger bij
Ben van de Kieft of bij Aart Nijkamp!
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
zaterdag 13 mei wordt van 09.30 - 13.30 uur de verkoopdag van de gemeente gehouden op
het kerkplein,
woensdag 17 mei begint de verkiezingsvergadering om 19.45 uur,
donderdag 18 mei wordt om 20.00 uur de slotavond voor de leidinggevenden gehouden;
donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) begint de kerkdienst om 09.30 uur,
zondag 28 mei is er na de morgendienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot
van een kop koffie.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten plaats in “de Hoeksteen”.
Namens de kerkenraad gezegende diensten en bijeenkomsten gewenst!
Kerkenraad
Op woensdag 17 mei komen de broeders van de kerkenraad in vergadering bijeen. U wordt
gevraagd te bidden om de krachtige werking van de Heilige Geest in hun midden en om een
gezegende bijeenkomst!
Oppasrooster
14 mei Nicolet Vervoorn, Elly-Anne Zoutewelle, Jolijn Aalberts
21 mei Willy van Voorthuijsen, Dorieke de Kat, Anne-Ruth Lekkerkerker
25 mei (Hemelvaartsdag) Frederike Veldman, Sophie Derksen, Carmen van den Bos
28 mei Geurette Nijland, Annelies Boer, Marjolijn Hamelink
4 juni Corine Mulder, Ashley van Bezooijen, Leonore Visser
5juni (Tweede Pinksterdag) Iris van Dodewaard, Soraya van den Bos,
Esther van Bezooijen

Groet
De broeders van de kerkenraad laten u hartelijk groeten.
Scriba Duijzer.

