EREDIENSTEN
Zondag 25 maart 2018 Zevende Lijdenszondag
10.00 uur
Ds. A. Beens, Barneveld
Psalm 31 : 1
18.30 uur
Ds. M. Noorderijk
Psalm 149 : 5
Collecte: Instandhouding erediensten
Extra collecte: Orgelfonds

Vrijdag 30 maart 2018 Goede Vrijdag
19.30 uur
Ds. M. Noorderijk
Psalm 116 : 10
Collecte: Plaatselijk kerkenwerk
Extra collecte: Plaatselijk diaconaal werk
Zondag 1 april 2018 Eerste Paasdag
10.00 uur
Ds. M. Noorderijk
Psalm 21 : 4
18.30 uur
Ds. P.C. Kleinbloesem, Molenaarsgraaf
Psalm 150 : 3
Collecte: Plaatselijk kerkenwerk
Extra collecte: Friedensstimme
Maandag 2 april 2018 Tweede Paasdag
Paasappèl clubs en zondagsschool
Collecte: Plaatselijk jeugdwerk

ALGEMENE BERICHTEN
Contactorgaan gereformeerde gezindte
Op 11 april za l de jaarlijkse conferentie van het COGG worden gehouden in Nijkerk in De
Schakel, Oranjelaan 10 (dichtbij het station). Tijd: 16.00 uur tot 21.00 uur.
Het onderwerp is, ook in verband met 400 jaar Synode van Dordrecht: “Wat houdt
Gereformeerd-zijn in?” Met bijdragen van: Prof. dr. J. Hoek over: Wat houdt Gereformeerdzijn in en welke kernzaken van het Gereformeerd-zijn moeten we behouden? Dr. G.A. van
den Brink: Wat bindt ons en wat scheidt ons binnen de Gereformeerde Gezindte? Prof. dr.
M. J. Kater neemt deel aan de forumbespreking, met eerst een korte reactie op de beide
bijdragen.
Opgave voor deelname: i.a.kole@hetnet.nl. Entree per persoon: € 5,-; € 20,- per persoon
inclusief maaltijd.
Benefietconcert
Wij, de jongeren van de Hervormde gemeente uit Zetten, gaan naar Hongarije om daar de
kansarme mensen zoals daklozen en de Romabevolking te helpen. Daarom organiseren wij
een samenzangavond met medewerking van Gospelkoor Yes uit Oosterbeek en de
Jeugdvereniging uit Zetten. Wij zingen onder andere psalmen, gezangen en geestelijke
liederen.
14 april 19:30 uur in de Hervormde kerk van Zetten
Toegang gratis. Collecte ten bate van de Werkvakantie Hongarije
Voor giften: NL91 RABO 0126 0407 02 C.J. Blokland Hervormde Gemeente Zetten
Facebook zoek op: Werkvakantie Hongarije 2018

ZETTEN-ANDELST
Uit de gemeente
Met Machiel de Kat zijn we dankbaar voor wat de Heere de afgelopen weken gegeven
heeft. Afgelopen maandag is hij voor revalidatie naar het revalidatiecentrum gegaan.
De heer C. Romeijn moest afgelopen weken meerdere keren terug naar het ziekenhuis. Op
het moment van schrijven verblijft hij nog in het ziekenhuis in Arnhem.
De gevolgen van de ziekte zijn bij mevrouw Romein meer en meer merkbaar. Aangrijpend
voor haar, haar man en de kinderen.
Bij een kaart die ik kreeg, zat het volgende gedicht in.
Gods voorzienigheid
(Met het thema dat ik boven de preek zette naar aanleiding van
zondag 10, zeg ik: het geloof in Gods voorzienigheid)
Alles in mijn leven staat
onder Gods voorzienigheid.
Hoe de weg ook wordt geleid
en waar deze henen gaat,
’t ligt besloten in Gods raad.
Wat Hij over mij beslist,
dat zal enkel wijsheid zijn.
God is zo groot en ik zo klein.
Nimmer heeft Hij Zich vergist.
Niets gebeurt wat Hij niet wist.
Heer’, wat mij ook wedervaart,
leer mij ’t geven in Uw hand.
Word ‘k door vragen overmand
en door zorgen zeer bezwaard,
maak mijn angstig hart bedaard.
Dat ik mij, getroost en stil,
overgeef, Heer’, aan Uw wil.
Jarigen (75 jaar en ouder)
In de komende weken hopen de volgende 75-plussers hun verjaardag te vieren:
26-03(-1934) de heer W.H. Verhoeff,
28-03(-1940) mevrouw J. Willemsen-Leeuwis,
28-03(-1942) mevrouw R.G. van Rinsum-Derksen,
02-04(-1938) mevrouw H.J.M. Gerards-Vink,
05-04(-1935) de heer P. van den Broek,
06-04(-1940) mevrouw H.A.P. van Dijken.

Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar
gewenst!
Vertrek
De heer D. Janssen van Doorn en mevrouw A.A.G. Janssen van Doorn-Eerbeek zijn op hun
verzoek overgeschreven naar de Protestantse Gemeente te Herveld en Slijk-Ewijk. We
wensen hen daar van harte Gods zegen toe.
Ouderenmiddag
Op maandag 26 maart 2018 is de volgende bijeenkomst voor de ouderen van de gemeente.
Deze middag begint om 14.00 uur in “de Hoeksteen” te Zetten. Wij willen deze middag door
middel van de paasliturgie gedenken het lijden en sterven van de Heere Jezus. Hoe Hij voor
onze zonden aan het kruis is gestorven, maar ook, dat Hij weer is opgestaan uit de dood.
We nodigen u allen weer uit voor deze middag en hopen op een gezegende middag met
elkaar. We hopen deze bijeenkomst af te sluiten met een broodmaaltijd. Het bestuur.
Mannenvereniging “Deo gratia”
Op dinsdag 27 maart 2018 om 20.00 houdt de mannenvereniging “’ Deo Gratia”’ weer haar
vergadering. U bent die avond van harte welkom in het verenigingsgebouw “De
Hoeksteen”, Damstraat 15 te Zetten. U wordt van harte uitgenodigd om onze vergaderingen
te bezoeken en met ons Gods Woord te onderzoeken. Daarnaast elkaar te ontmoeten,
bemoedigen en versterken in het geloof.
We willen deze avond Job 40 gaan behandelen vanuit de Hervormde Vaan van januari
2018 nr 1. Thema van deze avond is: Gods tweede antwoord aan Job.
Van harte uitgenodigd.
Het bestuur
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”. 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 en de clubs op
zondag 25 maart van 14.15 tot 15.15 uur het programma oefenen in de kerk.
De Paascommissie.
Bijbelkring
Op dinsdag 3 april hoopt de bijbelkring weer bij elkaar te komen. Aan de hand van
hoofdstuk 24 staan we stil bij 2 Petrus 2: 15 en 16. Het voorbeeld van Bileam.
Kerkenraad
Woensdag 4 april komt de kerkenraad in vergadering bijeen; bidt u met de broeders om een
gezegende vergadering?!
Slotavond leidinggevenden jeugdwerk

De slotavond voor de jeugdwerkers, die gepland stond voor 12 april 2018, komt te
vervallen. Hiervoor in de plaats wordt een startavond voor de jeugdwerkers georganiseerd.
Deze avond staat gepland op maandag 10 september 2018, de aanvang is om 20.00 uur in
“De Hoeksteen”. De inleiding tijdens deze avond wordt verzorgd door Marcel Vroegop van
het HJW. Verdere info volgt te zijner tijd, maar noteer de datum alvast in jullie agenda!
De Jeugdraad.
Charity Dinner
Zaterdag 3 maart hebben we genoten van een heerlijk stampottenbuffet in “de Hoeksteen”.
Uiteindelijk heeft deze avond € 414,70 opgebracht, dat bestemd is voor onze werkvakantie
naar Hongarije. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Als u deze avond gemist hebt of voor
herhaling vatbaar vindt, dan is er nog een mogelijkheid: zaterdag 21 april, aanvang 18.00
uur. Na afloop krijgt u een presentatie te zien van onze vorige werkvakantie.
U kunt zich opgeven door het opgaveformulier in te vullen en te deponeren in de dozen bij
de in-/uitgang van de kerk of in te leveren bij Willy van Voorthuijsen,
willy05031969@gmail.com of bij Kees Blokland, cjblokland@hetnet.nl U kunt uw
reservering ook via de e-mail doorgeven. Van harte welkom!
De projectcommissie.
HJW Jeugdappèl -16
Water! Wat kan dat heerlijk en verfrissend zijn op een warme zomerdag. Water, niemand
kan er zonder. Je kan er te veel van hebben, maar ook te weinig. In de Bijbel vergelijkt Jezus
Zichzelf met water. Water als bron van Leven...
“Levend water” is het thema van het Jeugdappèl -16. De jongeren van het HJW zijn van
harte welkom om aan te sluiten bij de appèldag van het LCJ op zaterdag 7 april 2018 in
Aalsmeerderbrug. We hopen als HJW u en uw jongeren te ontmoeten! Ga voor meer
informatie naar onze website: www.hervormdjeugdwerk.nl
Als U of jullie mee willen naar deze appèldag, graag opgeven bij Miranda de Jong,
mirandadejong@kpnmail.nl
Dankwoord
In januari zamelden Timea en Kitty goederen in voor een dorp in Hongarije. Op twee data
heeft de uitdeling van de goederen inmiddels plaatsgevonden. De burgemeester van het
dorp stuurde een aantal foto’s van de uitdeling en een dankwoord. Op de foto’s is de
vreugde van de dorpsbewoners te zien. De burgemeester schrijft: ‘Leden van de gemeente!
In naam van de inwoners van het dorp Notény, heel erg bedankt voor de donaties, die
werden uitgedeeld aan de behoeftigen. We wensen je kracht, gezondheid en geluk!’
Verantwoording collecten en giften
Diaconie
Leprazending 28-01-2018
Oltalom 11-02-2018
Kerkbeheer
Instandhouding erediensten 28-01-2018
Plaatselijk kerkenwerk 04-02-2018

€ 299,21
€ 506,35
€ 269,60
€ 305,47

Verwarmen kerkgebouw 04-02-2018
Instandhouding erediensten 11-02-2018
Plaatselijk kerkenwerk 18-02-2018
Orgelfonds 18-02-2018

€
€
€
€

278,15
247,00
296,07
286,70

Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
maandag 26 maart is er om 14.00 uur Ouderenmiddag,
dinsdag 27 maart komt de mannenvereniging “Deo gratia” om 20.00 uur bijeen,
donderdag 29 maart begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om
14.15 uur,
vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) is de aanvang van de dienst in de Hervormde kerk: 19.30
uur;
maandag 2 april (Tweede Paasdag) begint het Paasappèl van de clubs en de zondagsschool
in de kerk om 09.30 uur,
dinsdag 3 april komt de Bijbelkring om 20.00 uur bijeen,
donderdag 5 april begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Dient elkander door
de Liefde” om 14.00 uur in “de Poort” te Andelst,
eveneens op donderdag 5 april is er om 20.00 uur Gesprekskring en
zaterdag 7 april organiseert het Hervormd Jeugdwerk een Jeugdappèl -16 in het LEGgebouw in Aalsmeerderbrug.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
Gezegende bijeenkomsten gewenst!
Oppasrooster
25 mrt Iris van Dodewaard, Sophie Derksen, Marjolijn de Kat
01 apr Hinke Blok, Sanne Hendriks, Floris Zoutewelle
02 apr Tweede Paasdag Corine Mulder, Annelies Boer
08 apr Jeanette Noordam, Soraya van den Bos, Jannemijn de Kat
Uit de pastorie
Op de kalender is 21 maart inmiddels verstreken. Het voorjaar dat zich aandient. Al is er op
het moment van schrijven nog een gure wind. Maar als de zon overdag doorbreekt, merk je
dat die al in kracht toeneemt. Het voorjaar, een tijd van het jaar waarin ik me elk jaar weer
kan verwonderen over de grootheid en pracht van de schepping. Alles loopt weer uit en
begint te bloeien. Ondertussen leven we toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Keer op keer
mag het Woord opengaan. Hierbij mag ik, mogen wij ons nog veel meer dan over de natuur
ons verwonderen over de grote daden van God in het zenden van Zijn Zoon naar deze
aarde. Ik wens u namens mijn vrouw en onze kinderen gezegende Paasdagen toe.
ds. M. Noorderijk

