Overleden
De kerkenraad kreeg bericht dat op 18 mei ons oud-lid de heer Matthijs Petri op 84-jarige
leeftijd is overleden in “Elim” te Woudenberg. Vele jaren was hij trouw op de Bijbelkring en
was hij lid van de mannenvereniging. De Heere zij mevrouw Petri en kinderen nabij.
Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:
05-06(-1938) de heer K. Floor, Kerkstraat 21A, 6671 AP Zetten,
09-06(-1942) mevrouw H.J. Scholtz-Henzen, Gieser Wildeman 27, 6671 HC Zetten,
09-06(-1942) mevrouw G.G. van Dijken-de Haas, Marijkestraat 27, 6671 ZW Zetten,
14-06(-1929) mevrouw T. Vink-de With, Steenbeekstraat 1, 6671 AK Zetten,
14-06(-1934) mevrouw A.M.J. Dieleman-den Hartog, Steenbeekstraat 3, 6671 AK Zetten,
23-06(-1929) mevrouw E.J. Kwint-de Kat, Saturnus 17, 6674 EE Herveld.
Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend
nieuw levensjaar gewenst!
Jubileum
Op maandag 8 mei mocht De Fam. Visser – van de Zwan (De Grip 11) samen met hun
kinderen herdenken dat ze 25 jaar aan elkaar verbonden zijn in de band van het huwelijk.
De Heere zij dank en Zijn zegen voor de komende jaren toegewenst!
Verhuizing
We kregen bericht van Dirk en IJke Maria Hendriks die na een tijdelijk plek een nieuw huis
hebben gevonden per 15 mei:
Kompas 5
3863 TA Nijkerk
Verkiezing diaken
De gemeente heeft in de verkiezingsvergadering van woensdag 17 mei 2017 broeder J.J.
Kalisvaart (Teresaplein 5) tot diaken verkozen in de vacature Vaandering. Na een week
bedenktijd heeft hij tot onze vreugde en dank aan God de kerkenraad mogen meedelen dat
hij het ambt mag aanvaarden. U wordt gevraagd de verkozen broeder in uw persoonlijke
voorbede te gedenken!
Volgens de kerkorde heeft de gemeente de gelegenheid bezwaren tegen leer en leven van
de gekozen broeder in te dienen. Uw schrijven -voorzien van uw naam, adres, motivatie en
handtekening- dient uiterlijk vrijdag 9 juni, 18.00 uur, in het bezit te zijn van scriba Duijzer,
Stationsstraat 54.
Pinksteren
De diensten op de Pinksterdagen zijn op de gebruikelijke tijden, dus Tweede Pinksterdag om
09.30 uur. We hopen, dat u in groten getale opkomt om dit belangrijke heilsfeit van de
uitstorting van de Heilige Geest samen te gedenken en de Heere de dank en de eer te
brengen. Allen hartelijk uitgenodigd!

Heilige Doop
Arie en Iris van Dodewaard (Johan Frisostraat 20, 6668 CB Randwijk) hebben bediening van
de Heilige Doop aangevraagd voor hun zoon David, die op 28 maart 2017 geboren werd.
In overleg met dominee Noorderijk is de morgendienst van zondag 23 juli hiervoor gekozen.
Indien er (andere) ouders zijn, die hun kind(je) willen laten dopen, kunnen zij zich tot
uiterlijk 30 juni melden bij de scriba, zodat het in de kerkorde voorgeschreven doopgesprek
tijdig kan plaatsvinden. De Heere zegene de dopeling(en) en de ouders, in het bijzonder ook
bij de opvoeding.
Verkoopdag
We zien in dankbaarheid terug op een geslaagde verkoopdag. Het was goed om zowel in de
voorbereiding als op de verkoopdag zelf zo als gemeente met elkaar op te trekken. We
willen u hartelijk bedanken voor uw komst en meeleven. Ook alle medewerkers willen we
hartelijk bedanken voor hun bijdrage. De verkoop heeft een mooi resultaat opgeleverd van
ruim €2100,- De opbrengst is bestemd voor 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. Door boeren met krediet en trainingen te helpen hun inkomsten te verhogen.
Met dit project worden 10.000 cashewboeren (en hun gezin!) geholpen hun inkomsten te
verhogen..
De Verkoopdagcommissie
Oppasrooster
4 juni Corine Mulder, Ashley van Bezooijen, Leonore Visser
5 juni (Tweede Pinksterdag)
Iris van Dodewaard, Soraya van den Bos, Esther van Bezooijen
11 juni Jeanette Noordam, Sanne Hendriks, Huib Hendriks
18 juni Hinke Blok, Imke van Rinsum, Floris Zoutewelle
25 juni Marjolein van Deelen, Anne Marleen de Kat, Jannemijn de Kat
Groet
Ontvang een hartelijke groet, mede namens de broeders van de kerkenraad!
Scriba Duijzer.

