EREDIENSTEN
Zondag 11 maart 2018 Vijfde Lijdenszondag
10.00 uur
Ds. M. Noorderijk
Psalm 2 : 7
18.30 uur
Ds. M. Noorderijk
Psalm 146 : 4
Collecte: Plaatselijk kerkenwerk
Extra collecte: Kerkinterieur

Woensdag 14 maart 2018 Biddag
14.30 uur
Ds. M. Noorderijk
Psalm 119 : 86
19.30 uur
Ds. M. Noorderijk
Psalm 147 : 1
Collecte: Bidstondcollecte
Extra collecte: Plaatselijk diaconaal werk

Zondag 18 maart 2018 Zesde Lijdenszondag
10.00 uur
Ds. M.A. Kuijt, Wijk bij Heusden
Psalm 31 : 5
18.30 uur
Ds. J.N. Zuijderduijn, Oosterwolde
Psalm 148 : 5
Collecte: Bond tegen het vloeken
Extra collecte: Onderhoud Hoeksteen

ALGEMENE BERICHTEN
Bidstond
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart belegt de kiesvereniging van
de Staatkundig Gereformeerde Partij een bidstond. Deze bidstond – die om 19.30 uur
begint –wordt gehouden op dinsdag 20 maart in het kerkgebouw van de Hersteld
Hervormde Kerk Andelst-Zetten en omstreken, Kerkstraat 22 in Andelst.
SIRIZ / VBOK organiseert weer KLEDINGBEURZEN
Voor zomerkleding:
- KINDERKLEDING- (vanaf maat 92) en SPEELGOEDbeurs op dinsdag 27 maart 2018
- VOLWASSENENKLEDINGbeurs op donderdag 29 maart 2018
U kunt de kleding (en het speelgoed) brengen tussen 9.00 en 11.00 uur.
Hiervoor heeft u een nummer nodig, dat u kunt aanvragen bij Willemieke van Dam :
willemiekevandam@outlook.com
Let op! U kunt het nummer aanvragen t/m vrijdag 23 maart.
De verkoop van de kinderkleding is van 13.30 tot 15.00 uur. Er zijn 3 afrekentafels!
De verkoop van de volwassenenkleding is van 13.30 tot 15.00 uur.
Er wordt op beide beurzen alleen contant afgerekend.
Tussen 19.00 uur en 19.30 uur kan niet-verkochte kleding (en speelgoed) worden opgehaald
en afgerekend. Van de verkochte spullen wordt 30% ingehouden ten bate van Siriz / VBOK.
De kledingbeurzen worden gehouden in het verenigingsgebouw van de Hervormde Kerk
“Het Baken”, Kerkstraat 1 te Ochten.

ZETTEN-ANDELST
Uit de gemeente
Op woensdag 21 februari werden we opgeschrikt doordat Machiel de Kat die middag een
hersenbloeding kreeg en met spoed werd opgenomen in het Radboudziekenhuis in
Nijmegen. Veel is er voor Machiel, zijn ouders, Gerry Ellen en heel het gezin gebeden. Laten
we dat blijven doen ook nu er kleine stapjes vooruit zichtbaar zijn.
We leven mee met gemeenteleden die thuis of elders langdurig verzorgd en verpleegd
worden of die staan voor een ingreep. We denken daarbij in het bijzonder aan de heer J.E.
van Binsbergen en mevrouw Romein. Ook denken we aan de rouwdragenden, die korter of
langer geleden, stonden bij het graf van een geliefde.
Overlijden
Nog vrij plotseling is op woensdag 28 februari overleden op de leeftijd van 79 jaar, in het
Tielse ziekenhuis Anna Alberdina Willemsen - Cornelissen. Gewoond hebbend aan de
Molenstraat 10. ‘s Avonds naar het ziekenhuis gebracht en in de nacht overleden. Twee jaar
nadat haar man is overleden. Dat is een moeilijke tijd voor haar geweest. Ze kon zelf
niet goed uit de voeten. Lichamelijk was ze zwak. Een eenvoudige en stille vrouw. Zat altijd
op de bank uit te zien naar mensen die haar kwamen bezoeken, o.a.de thuiszorg, de nicht
Hillie Krouwel en ook haar man Hans, die haar in liefde hebben bijgestaan. Een vrouw van
weinig woorden, ook betreft haar geloof en toch vond ze het altijd goed, als er een gedeelte
uit de Bijbel werd gelezen en we samen gingen bidden. Hopen dat het wat gedaan heeft. De
Heere heeft het beloofd, waar Mijn Woord opengaat en gelezen wordt, daar mag zegen van
verwacht worden. In de rouwdienst hebben we gesproken vanuit Psalm 23,"De Heere is
mijn Herder". Als wij maar een schaapje van de Heere Jezus willen zijn, om het van Hem te
verwachten en ons laten leiden door zijn Woord en Geest, dan wil Hij ook onze Herder zijn.
Dat we Hem dan ook zoeken en bidden om vergeving en bekering, dan zal Hij ons ook alles
schenken zelfs mild en overvloedig. Die troost en genade wensen wij de families toe.
J. Stobbelaar
Jarigen (75 jaar en ouder)
In de komende weken hopen de volgende 75-plussers hun verjaardag te vieren:
10-03(-1938) de heer A. Verwoert,
23-03(-1938) de heer H. Willemsen.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar
gewenst!
Catechese
Zoals gebruikelijk zijn er in de week van biddag, 12 maart, geen catechisaties. Overbodig om
te zeggen, maar alle catechisanten verwachten we op woensdag in de diensten.
Op maandag 19 maart is al weer de laatste avond van het catechisatieseizoen. Alle
catechisanten van 11 tot en met 17 jaar worden dan om 19.00 uur verwacht (tot ongeveer
20.00 uur). Maartje Kok van Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK) zal dan bij ons zijn en
vertellen over vervolgde christenen, in het bijzonder over haar ervaringen in Nigeria.

Jonge-Lidmatenkring
Op 13 maart komt de Jongelidmatenkring weer bijeen. We verwachten alle jonge lidmaten
om 20.00 uur in “De Hoeksteen”.
Vrouwenvereniging “Saron”
Op dinsdag 13 maart 2018 hebben we weer een bijeenkomst van vrouwenvereniging Saron.
Op deze morgen willen we bijbelstudie 7 uit het decembernummer van “de Hervormde
Vrouw” behandelen. Heel Israël gaat naar Johannes toe. Velen worden gedoopt in de
Jordaan. Indrukwekkend. De bijbelstudie houdt ons een spiegel voor: welke plek had en
heeft de doop bij ons? We worden ondergedompeld in Gods eeuwige liefde, rijke beloften
ontvangen we! De oproep klinkt nog steeds: Laat u met God verzoenen! Zie het Lam van
God, Dat de zonde van de wereld wegneemt. Naar aanleiding van Mattheüs 3 willen we
hierover met elkaar in gesprek gaan. Deze bijeenkomst wordt gehouden in “De Hoeksteen”
te Zetten. Het begint om 9.15 uur, vanaf 8.45 uur staat de koffie en de thee klaar. Iedereen
hartelijk welkom!
Het bestuur.
Biddag
Op 14 maart is de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. De middagdienst begint om 14.30
uur en zal vooral op de kinderen gericht zijn, maar dat wil niet zeggen dat u als oudere niet
welkom bent. Het is een eredienst als alle anderen. Dat geldt ook voor de avonddienst die
om 19.30 uur begint.
Mannenvereniging “Deo gratia”
Zoals de laatste verenigingsavond afgesproken, komt de mannenverenging niet op dinsdag
20 maart, maar op dinsdag 27 maart bijeen.
Kinderappèl -12
Zoals in het vorig kerkblad vermeld, organiseert het HJW op zaterdag 17 maart een
kinderappèl -12 in Waarder. De kinderen vanaf groep 5 (zondagsschool en clubs) zijn
hiervoor van harte uitgenodigd! Het programma start om 10.00 uur en zal uiterlijk 12.30 uur
zijn afgelopen. Daarna is er nog de mogelijkheid om mee te eten.
GZB-dag
De GZB-dag wordt gehouden op zaterdag 17 maart in de Midden Nederland Hallen in
Barneveld. Het thema is: “Laat je zien!” U bent hartelijk welkom op Thorbeckelaan 123, de
dag duurt van 9.45 uur tot 15.45 uur. Kijk voor meer informatie en verplicht aanmelden op
www.gzb.nl/gzb-dag
VACATURE BESTUURSLID M/V VAKANTIEBIJBELWEEK!!
Het bestuur van de Vakantiebijbelweek is nog met spoed op zoek naar een enthousiaste
kandidaat om deel te nemen in het bestuur voor dit seizoen.
Vragen? Interesse? Neem contact op met Willy van Voorthuijsen, tel: 06-16096263.

Paasappèl 2018
We bevinden ons in de lijdensweken en zien uit naar het Paasfeest. Zoals gebruikelijk willen
we dan ook een Paasappèl houden in de kerk op Tweede Paasdag, maandag 2 april 2018. We
willen met elkaar luisteren, zingen, declameren en mediteren rondom het thema van het
Paasappèl: “Geen twijfel mogelijk”. Wat is het mooi als we kunnen zeggen dat we niet
twijfelen dat de Heere Jezus voor ons is opgestaan. In Zijn Woord mogen we lezen van deze
grote gebeurtenis dat God zijn Zoon naar de aarde gezonden heeft om ons te redden van de
zonde. Hij is waarlijk opgestaan, geen twijfel mogelijk, laten we dit tijdens het paasfeest dan
ook samen gedenken. Iedereen is van harte uitgenodigd op het Paasappèl 2018, de aanvang is
09.30 uur in de kerk.
In het kader van de voorbereiding zullen de kinderen van de zondagsschool op 18 en 25 maart
2018 van 14.15 uur tot 15.15 uur het programma oefenen in de kerk. De kinderen van de clubs
oefenen mee op 25 maart.
De Paascommissie
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
dinsdag 13 maart komt de vrouwenvereniging “Saron” om 09.15 uur bijeen,
eveneens op dinsdag 13 maart wordt om 20.00 uur Jonge-Lidmatenkring gehouden,
woensdag 14 maart beginnen de biddagdiensten om 14.30 en 19.30 uur,
donderdag 15 maart is er om 14.15 uur een bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Bidt en
Werkt”,
zaterdag 17 maart houdt het HJW om 10.00 uur een kinderappèl -12 in Waarder;
zondag 18 maart komt de jeugdvereniging na de avonddienst bijeen,
donderdag 22 maart komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om 14.00
uur bijeen in “de Poort” te Andelst.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
Gezegende bijeenkomsten gewenst!
Oppasrooster
11 mrt Geurette Nijland, Hester van Deelen, Barend Vervoorn
14 mrt Biddag Nicolet Vervoorn, Elly-Anne Zoutewelle
18 mrt Marjolein Speijers, Dorieke de Kat, Eline van Voorthuijsen
25 mrt Iris van Dodewaard, Sophie Derksen, Marjolijn de Kat
Uit de pastorie
In de voorjaarsvakantie mochten we als gezin vooral met elkaar optrekken. Even afstand
nemen, voor de weken die komen. Weken die de lijdensweken zijn. Waarbij we stilstaan bij
het lijden en sterven van de Heere Jezus en ons voorbereiden op Goede Vrijdag en Pasen.
Namens alle pastoriebewoners een hartelijke groet,
ds. M. Noorderijk

