Meeleven
We leven mee met Abdul en Roya Aghamir en hun kinderen; vorige week maandag werd
een broer van Roya in Kabul doodgeschoten, hij werd de volgende dag begraven. Te midden
van de spanningen rond de rechtzaak komt deze trieste gebeurtenis. We wensen de familie
Gods hulp te ervaren en vragen u met hen mee te leven, ook in uw persoonlijke voorbede!
Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:
27-06(-1942) de heer J.E. van Binsbergen, Steenbeekstraat 10, 6671 AK Zetten,
27-06(-1942) mevrouw J.N. Rademaker-Oosterwijk, Steenbeekstraat 41, 6671 AL Zetten,
29-06(-1942) mevrouw C. Verboon, Sadatstraat 5, 6671 GA Zetten,
30-06(-1935) mevrouw P. van Eldik-Roest, Marijkestraat 2, 6671 ZX Zetten,
02-07(-1942) de heer D.A. Cornelissen, Molenstraat 12, 6671 LB Zetten,
03-07(-1934) mevrouw D.C. Veldhuizen-Bos, De Veldse Hofstede 104, 6674 HH Zetten,
04-07(-1937) mevrouw W. Hovestad-van Dijk, De Loohof 5, 6671 AS Zetten,
06-07(-1941) mevrouw J.M.G. Cornelissen-Baas, Molenstraat 12, 6671 LB Zetten,
08-07(-1937) de heer G.H.A. van de Kolk, Julianaplein 4A, 6671 CA Zetten,
11-07(-1939) mevrouw N.E.J. van gestel-Franken, Bellefleur 40, 6671 DT Zetten,
12-07(-1932) mevrouw G. van Meerten-Vink, Marijkestraat 15, 6671 ZW Zetten.
Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend
nieuw levensjaar gewenst!
Verhuizing
Na haar broer gaat ook Heidi Vaandering ons verlaten, zij verhuist zaterdag 24 juni 2017.
We vinden dit heel jammer, maar wensen haar een goede tijd in Kesteren, in het bijzonder ook
onder de diensten van Gods Woord. Heidi, we danken de Heere voor je betrokkenheid en voor
je inspanningen voor de website van de gemeente. We zullen jou en je inzet missen.
Het nieuwe adres van Heidi is: Groenendaal 17, 4041 XX Kesteren.
Verkiezing diaken
Tegen de tot diaken verkozen broeder J.J. Kalisvaart (Teresaplein 5) zijn geen bezwaren
tegen leer en leven ingediend. Dominee Noorderijk hoopt hem in de avonddienst van
zondag 16 juli in het ambt te bevestigen. We bidden om een gezegende tijd in de
kerkenraad en we zijn dankbaar, dat de kerkenraad weer voltallig is.
Bevestiging en intrede dominee M. Noorderijk
Op zondag 2 juli om 10.00 uur hoopt dominee H. Roseboom, emeritus predikant te
Kesteren, dominee M. Noorderijk te bevestigen als herder en leraar van de Hervormde
Gemeente te Zetten-Andelst. In de middagdienst, die om 14.30 uur begint, doet de
dominee intrede. Als God het geeft, komt daarmee aan een vacante periode van bijna twee
jaar een einde. Wat zien we allen uit naar die datum; geve de Heere gezegende diensten op
2 juli en een rijke zegen op het werk van dominee Noorderijk in deze gemeente!
Op deze zondag zullen vermoedelijk veel genodigden de diensten bijwonen, aan de
gemeenteleden uit Zetten vragen we daarom om -zo mogelijk- lopend of met de fiets te
komen en de auto thuis te laten, zodat er geen parkeerproblemen rond de kerk ontstaan.

Tijdens beide diensten is er oppas en wel in de “Ds. van Lingenschool”.
Na de bevestigingsdienst is er onder de toren gelegenheid de nieuwe dominee en zijn gezin
te begroeten en Gods zegen te wensen; na de intrededienst is die mogelijkheid er ook, maar
alleen voor hen, die dit niet konden doen na de morgendienst.
Doopzitting
In verband met de bediening van de Heilige Doop op zondag 23 juli 2017 wordt er op
maandag 10 juli doopzitting gehouden in “de Hoeksteen”. Uiterlijk 30 juni 2017 dient u zich
hiervoor te melden bij uw wijkouderling of de scriba (indien u dit nog niet eerder aangaf).
Huwelijk (1)
Jan Willem Speijers en Marjolein van Deelen gaan op 7 juli 2017 trouwen! Hun huwelijk
wordt door dominee J. Muller ingezegend in een dienst in de Hervormde Kerk van Zetten,
die om 14.15 uur begint. Jan Willem en Marjolein gaan wonen aan de Matensestraat 66,
6669 CJ Dodewaard. We wensen jullie een mooie trouwdag, Gods zegen voor de dienst en
jullie verdere leven in de nieuwe omgeving!
Huwelijk (2)
Eveneens op 7 juli 2017 geven Bart Bor en Mariëlle Evers elkaar het jawoord. Zij vragen een
zegen over hun huwelijk in de Hervormde Kerk te Valburg; de trouwdienst wordt geleid
door dominee B. van Leeuwen.
Het adres van Bart en Mariëlle: Bethelstraat 9, 6671 CH Zetten.
Ook jullie een mooie dag gewenst, Gods zegen op de trouwbelofte en een goede tijd in
Zetten gewenst!
Kerkenraad
Op 28 juni komen de broeders van de kerkenraad bijeen voor de laatste vergadering van het
afgelopen seizoen. Na een intensieve periode mogen we met dankbaarheid terugzien op de
steun en zegen, die de Heere gaf tijdens de vele vergaderingen, die gehouden werden.
Bidt u met ons om de werking van Zijn Geest in het midden van de broeders?
Eindexamen
Vorige week is er voor de meeste eindexamenkandidaten een einde gekomen aan een toch
behoorlijk lange periode van meer of mindere spanning. De uitslag werd bekendgemaakt.
We hoorden, dat velen geslaagd zijn, gefeliciteerd! Breng er de Heere de dank voor!
We denken ook aan degenen, die (nog) niet geslaagd zijn, veel sterkte gewenst.
Verantwoording collecten en giften
Giften via pastoraal medewerkerk Stobbelaar (20,00 + 50,00 + 10,00)
Diaconie
Plaatselijk diaconaal werk
Stichting Friedensstimme
Adoptiekinderen
SDOK
Woord en Daad / Hongersnood Afrika

€

80,00

€
€
€
€
€

118,87
324,25
180,30
336,40
498,97

Zustergemeente Oltalom
Stichting De Herberg
Kerkrentmeesters
Instandhouding Erediensten (4x)
Plaatselijk Kerkenwerk (4x)
Onderhoud Hoeksteen (2x)
Geluidsinstallatie
Onderhoud Kerkgebouw

€
€

499,91
187,30

€
€
€
€
€

807,41
1119,25
469,45
273,62
267,40

Aankondiging collecte groepsadoptie Woord en Daad
Op zondag 2 juli 2017 willen we collecteren voor de vier kinderen uit Burkina Faso, die we
sponsoren sinds 1 januari 2017. Door deze steun hebben zij de gelegenheid een middelbare
schoolopleiding te volgen.
Al sinds 1973 brengt Woord en Daad kinderen in armoede en sponsors bij elkaar. Dan
ontstaat iets bijzonders, het kind krijgt de kans zich te ontwikkelen tot een zelfstandig
burger. In die 44 jaar kregen niet alleen kinderen wereldwijd de kans hun schooldiploma te
halen, ook hun ouders, familie en zelfs hele dorpen gingen erop vooruit.
Helpt u biddend mee ?
Aankondiging collecte Stichting China op 16 juli 2017
Stichting China is een interkerkelijke organisatie, die vanaf 1989 in China werkzaam is om
christenen in de Chinese huisgemeenten te ondersteunen. Bijna een kwart eeuw aan
ervaring resulteert in contact met tal van relaties binnen de niet-geregistreerde
huisgemeenten.
Doelstelling van Stichting China is het laten vertalen, drukken en verspreiden van
reformatorische lectuur, opleiding en toerusting van voorgangers, steun aan Bijbelscholen,
verwerkelijking van schoolprojecten, hulp aan straatkinderen, steun bij kerkbouw en het
steunen of opzetten van diaconale projecten.
Grondslag van de Stichting is de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God en de drie
formulieren van Eenheid.
Stichting China wil christenen in Nederland bewust maken van de nood in China, wil
daadwerkelijk helpen en hoopt tegelijk dat de vervolgde kerk wordt opgedragen in het
gebed. Donateurs -zowel privé, kerkelijk als bedrijfsleven- maken het mogelijk, dat de
verspreiding van de bijbel, kinderbijbel en geestelijke lectuur, alsmede de hulp aan de
allerarmsten voortgang kan vinden om zo het evangelie te verbreiden en de geestelijke en
materiële honger te stillen.
College van diakenen.
Solidariteitskas
“Voor gemeenten - door gemeenten; kansen zien en benutten” is dit jaar het motto voor de
Commissie Steunverlening van de PKN, die de Solidariteitskas beheert. De Commissie
behandelt aanvragen van gemeenten, die voor noodzakelijk grote uitgaven staan, die ze zelf
even niet volledig kunnen financieren of die om andere redenen tijdelijk financiële hulp
nodig hebben.

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit de plaatselijke
gemeenten binnen de PKN. Als gemeente vragen we elk belijdend lid om de bekende
bijdrage van € 10,00 per persoon; de plaatselijke gemeente is verplicht € 5,00 per belijdend
lid aan de landelijke kas af te dragen, de resterende inkomsten zijn bestemd voor de eigen
gemeente. U helpt dus door uw bijdrage aan de Solidariteitskas ook mee aan de opbouw en
het voortbestaan van de gemeente.
Één dezer dagen ontvangt u een schrijven met acceptgiro van de Solidariteitskas;
bij voorbaat danken we u hartelijk voor uw medewerking en spoedige betaling!
Vrijwilligers pastorie
We begrepen van dominee Noorderijk, dat hij verrast was door de goede vorderingen, die
er gemaakt zijn met de opknapbeurt van de pastorie. Vele gemeenteleden hebben de
handen uit de mouwen gestoken en veel tijd en energie in het werk in de pastorie gestopt.
Allen heel hartelijk dank voor uw medewerking, in het bijzonder ook degenen, die alles
georganiseerd hebben!!
Activiteitenrooster
Het opstellen en gebruiken van een activiteitenrooster voor het winterseizoen is een goede
gewoonte in onze gemeente. Nú al zult u misschien denken, maar uit ervaring weten we,
dat voor de voorbereiding ervan veel tijd en inspanning nodig is. Daarom vragen we de
leidinggevenden en de contactpersonen van verenigingen, kringen en het jeugdwerk de
data en tijden voor het gehele winterseizoen aan ons door te geven tot uiterlijk 31 juli 2016.
U wordt gevraagd dit zo mogelijk per e-mail te doen via het bekende adres:
info@hervormdzetten-andelst.nl
Oppasrooster
25 juni Marjolein van Deelen, Anne Marleen de Kat, Jannemijn de Kat
2 juli (Bevestiging) Petra van Beem, Dorieke de Kat, Hester van Deelen, Jannemijn de Kat
2 juli (Intrede) Jeanette Noordam, Annelies Boer, Sanne Hendriks, Imke van Rinsum
9 juli Bertine van Rinsum, Esther Kuijpers, Jolijn Aalberts
16 juli Bernice Visser, Anne van Rinsum, Anne-Ruth Lekkerkerker
Groet
De broeders van de kerkenraad zien -evenals u- uit naar zondag 2 juli; het is onze bede, dat
de Heere het werk van dominee Noorderijk in de gemeente rijkelijk zal zegenen.
Een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Scriba Duijzer.
Uit de pastorie
Onder het kopje “uit de pastorie” ben ik gewoon mijn bijdrage aan de kerkbode af te
sluiten. We zetten het ook maar boven het eerste stukje van mijn hand. Al is het dit keer
nog uit de pastorie in Tiendeveen, waar het aantal gevulde verhuisdozen inmiddels
toeneemt. Nog een paar weken en dan geldt het letterlijk: uit de ene pastorie en de
verhuizing naar de pastorie van Zetten. Op 6 en 7 juli is de verhuizing gepland. Ondertussen
is en wordt in de pastorie hard gewerkt om alles klaar te maken. Een verhuizing met veel

meer spullen dan toen we negenenhalf jaar geleden met zijn vieren vanuit ons kleine huisje
in het Hulshorster bos naar Drenthe verhuisden. Toen nog alleen met Corné (12) en Hanna
(10). Nu verhuizen ook Marja (8) en Matthijs (5) mee, evenals Bradley (4), voor wie we al
ruim drieënhalf jaar mogen zorgen. Door de maandelijkse bezoekmomenten met zijn
ouders zullen we nog met regelmaat in Hoogeveen en omgeving terugkomen.
Voor de verhuizing is er eerst nog het afscheid en de bevestiging en intrede. Daarmee komt
een einde aan een tussenfase. Zo hebben we het vanaf 18 maart, toen we het beroep
aannamen, ervaren. Een beslissing, waar we rust op hebben, maar wat wel betekent, dat
aan de ene kant losgelaten moet worden. Afscheid nemen, terwijl het “gewone” werk
doorgaat. De gemeente van Tiendeveen en Nieuw-Balinge mag ik terugleggen in de handen
van de Grote Herder van de kudde. Hoe verder de tijd verstreek, werd het steeds meer
vooruit kijken. De nieuwe taak, die wacht in de Betuwe. Het is goed, dat aan die tussenfase
nu een einde komt. Ons verlangen is, dat de diensten van bevestiging en intrede
erediensten zullen zijn ter ere van de Heere. Om vanuit het Woord van God in Zetten en
Andelst te beginnen.
Na de verhuizing hopen we vanaf 10 juli het werk op te pakken en een nieuw ritme te
vinden. Zoverre dat in de zomer-, vakantieperiode lukt. En niet te vergeten iedereen, die
nog onbekend is. Andersom ben ook ik en zijn wij voor u als gemeenteleden ook nieuw.
Graag leven we mee in tijden van vreugde en van verdriet. Om elkaar bij een geopende
Bijbel in het gebed op te dragen aan de Heere en bij de Heere te brengen. Om mee te
kunnen leven, moeten we er echter wel van weten. Mocht er iets zijn, wilt u het mij laten
weten? De Heere geve ons met elkaar een gezegende tijd onder Zijn zegen. Met een
hartelijke groet ook van mijn vrouw,
Dominee M. Noorderijk.

