EREDIENSTEN
Zondag 8 april 2018
10.00 uur
Ds. M. Noorderijk
Psalm 31 : 12
18.30 uur
Ds. H.M. Burggraaf, Wekerom
Psalm 1 : 1
Collecte: Instandhouding erediensten
Extra collecte: Onderhoud Hoeksteen

Zondag 15 april 2018
10.00 uur
Prop. J.A. Mol, Katwijk aan Zee
Psalm 119 : 88
18.30 uur
Ds. M. Noorderijk
Psalm 2 : 7
Collecte: Plaatselijk kerkenwerk
Extra collecte: Stichting Op weg met de ander

ZETTEN-ANDELST
Uit de gemeente
Machiel de Kat verblijft in de St. Maartenskliniek te Nijmegen.
De heer C. Romeijn is thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Van mevrouw Romein worden de krachten minder.
Ouderling H. C. van Voorthuijsen zal komende twee weken in Oegstgeest een zeer intensief
behandeltraject volgen.
Overleden (1)
Op woensdag 28 maart is overleden Aart Akkerman. Hij werd verpleegd in “De
Liefkenshoek” te Heteren en bereikte de leeftijd van 83 jaar. In Zetten woonde het echtpaar
Akkerman jaren aan Margrietstraat. Het adres van mevr. Akkerman is Hyacintenstraat 23,
6666 BR Heteren (kamer 53). We gedenken de familie in de voorbede.
Overleden (2)
Twee dagen later op vrijdag 30 maart overleed op de leeftijd van 71 jaar Willem Pieter van
Drunen. Hij woonde aan de Gandhistraat 21a en werd de laatste tijd verzorgd in Ede. Dhr.
Van Drunen bereikte de leeftijd van 71 jaar. De teraardebestelling zal komende zaterdag in
besloten kring plaatshebben op de begraafplaats alhier. De Heere vertrooste de
rouwdragende familie, vanuit Zijn Woord en door Zijn Geest. Daarbij denken we in het
bijzonder aan de zus van dhr. Van Drunen, mevrouw Scheerboom – Van Drunen.
Jarigen (75 jaar en ouder)
In de komende weken hopen de volgende 75-plussers hun verjaardag te vieren:
07-04(-1940) de heer C.B. Vink,
19-04(-1930) de heer E. van Broekhuijze,
19-04(-1931) mevrouw A.E. van den Brandt-Stunnenberg.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar
gewenst!
Slotavond leidinggevenden jeugdwerk
De slotavond voor de jeugdwerkers, die gepland stond voor 12 april 2018, komt te
vervallen. Hiervoor in de plaats komt een startavond op maandag 10 september 2018, de
aanvang is om 20.00 uur in “De Hoeksteen”.
De Jeugdraad.
Mannenvereniging “Deo gratia”
Op dinsdag 17 april 2018 om 20.00 houdt de mannenvereniging “’ Deo Gratia”’ weer haar
laatste vergadering van dit seizoen. U bent die avond van harte welkom in het
verenigingsgebouw “De Hoeksteen”, Damstraat 15 te Zetten. U wordt van harte
uitgenodigd om onze vergadering te bezoeken en met ons Gods Woord te onderzoeken.
Daarnaast elkaar ontmoeten, bemoedigen en versterken in het geloof. We willen deze

avond Job 42 gaan behandelen met name van vers 7-17 vanuit de Hervormde Vaan van
maart 2018 nr 3. Thema van deze avond is: Jobs gezegend einde. Van harte uitgenodigd.
Het bestuur
Vrouwenvereniging Saron
Op dinsdag 10 april 2018 hebben we alweer de laatste bijeenkomst van vrouwenvereniging
“Saron” van dit seizoen. Op deze morgen willen we bijbelstudie 8 uit het januarinummer
van “de Hervormde Vrouw” behandelen. Er staat boven: Vriend van de Bruidegom! Dit naar
aanleiding van Johannes 3 : 22 - 36. Johannes als vriend van de Bruidegom laat het volle
licht op de Heere Jezus vallen, opdat anderen gaan en zien ontdekken: zonder Jezus kan ik
niet leven! Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Het begint nu al door het geloof in
Jezus Christus. Hij is als een diamant. Schitterend aan alle zijden. Hoe langer je naar Hem
kijkt met de ogen van het geloof, hoe meer rijkdom je ontdekt!
Deze bijeenkomst wordt gehouden in “de Poort” te Andelst. Het begint om 9.15 uur, vanaf
8.45 uur staan de koffie en de thee klaar. Iedereen hartelijk welkom!
Het bestuur.
Classis Nijmegen
De hervormde gemeente Zetten – Andelst maakt deel uit van de classis Nijmegen. Vanaf 1
mei 2018 moeten we zeggen, maakte. In het kader van Kerk 2025 wordt het aantal classes
teruggebracht naar 11 classes. Daarom zal op zaterdag 14 april de laatste classisvergadering
van de classis Nijmegen plaatsvinden. Deze vergadering is in de kerk van Herveld
(Schoolstraat 3). Vanaf 14.00 uur is er een programma rondom deze laatste vergadering
waarvoor een ieder wordt uitgenodigd.
Vanaf 1 mei 2018 zal onze gemeente deel uitmaken van de ‘grote’ classis Gelderland zuid en
oost. Mij is door de huidige classis Nijmegen gevraagd om zitting te nemen in de nieuwe
classis. Met de hulp van de Heere hoop ik die plek in te nemen om zo ook het geheel van de
Protestantse Kerk in Nederland te dienen.
Verantwoording collecten en giften
Diaconie
GZB Voorjaarszendingscollecte 25-02-2018
€
Hervormd Jeugdwerk 04-03-2018
€
Plaatselijk diaconaal werk 14-03-2018
€
Catechesebusjes januari-februari-maart 2018
€
Kerkbeheer
Onderhoud kerkgebouw 25-02-2018
€
Instandhouding erediensten 04-03-2018
€
Plaatselijk kerkenwerk 11-03-2018
€
Kerkinterieur 11-03-2018
€
Bidstondcollecte 14-03-2018
€
Verjaardagsfonds oktober-november-december 2017
€
Pastoraal medewerker Stobbelaar 13-01-2018
€
Pastoraal medewerker Stobbelaar 26-01-2018 (10,00 + 160,00)
€
Pastoraal medewerker Stobbelaar 13-02-2018 (2x10,00+5,00;20,00) €
Dominee Noorderijk 08-03-2018
€

294,46
292,22
202,20
147,05
260,60
265,30
247,95
245,06
2.034,40
501,35
10,00
170,00
45,00
20,00

Pastoraal medewerker Stobbelaar 13-03-2018 (3x10,00)
Dominee Noorderijk 20-03-2018

€
€

30,00
20,00

Uitnodiging voor een gezamenlijke maaltijd
Zit u regelmatig alleen aan tafel, maar lijkt het u ook gezellig om eens samen met andere
mensen te eten? Kom dan op dinsdag 10 april naar de “Hoeksteen”, waar om 17.30 uur een
warme maaltijd voor u klaar staat. U bent van harte welkom! Samen met elkaar aan tafel is
heel gezellig en het is leuk om elkaar te ontmoeten! Mee-eten is gratis, wel staat er een
collectebusje, waarin u een vrijwillige bijdrage mag doen. Bent u van plan om te komen
eten? Geef u dan op vóór 8 april bij Marian Zoutewelle, tel: 06-43600510 of bij Sabine
Kalisvaart, tel: 06-47009627. We zouden het fijn vinden, als u komt. Hartelijke groeten,
Marian Zoutewelle, Kees Blokland en Sabine Kalisvaart.
Verkoopdag
Noteer vast in uw agenda: zaterdag 26 mei zal de inmiddels traditionele verkoopdag
worden gehouden.
Zoals gebruikelijk wordt er ook weer een (rommel)markt gehouden op het kerkplein. Er zal
van alles en nog wat te koop zijn. Wanneer u nog goede spullen heeft, waar u afstand van
wilt doen (geen grote meubels) en het heeft nog enige waarde, dan kunt u die aanbieden
aan de heer Rinie Noordam, tel: 06-43138383, e-mail: m.a.noordam@hetnet.nl U kunt deze
spullen ook afgeven op zaterdag 19 mei van 10.00 tot 12.00 uur in “de Hoeksteen”. Als u
het leuk vindt om mee te werken, neem dan contact met de heer Kees Blokland, tel: 0618125022 e-mail: cjblokland@hetnet.nl. We kunnen nog genoeg mensen gebruiken.
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
dinsdag 10 april komt de vrouwenvereniging “Saron” om 09.15 uur bijeen in “de Poort” te
Andelst,
eveneens dinsdag 10 april staat een gezamenlijke maaltijd voor de gemeente gereed om
17.30 uur,
zaterdag 14 april wordt om 19.30 uur in de kerk een benefietconcert voor Hongarije
georganiseerd door de jeugdvereniging;
maandag 16 april is er om 14.00 uur Ouderenmiddag,
dinsdag 17 april houdt de mannenvereniging “Deo gratia” om 20.00 haar jaarvergadering,
waarbij ook niet-leden (en dames) van harte welkom zijn!
donderdag 19 april komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om 14.00
uur bijeen in “de Poort” te Andelst;
na de morgendienst van zondag 22 april is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het
genot van een kop koffie, thee of een glas fris.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
Namens de kerkenraad wensen we u gezegende bijeenkomsten!
Oppasrooster
08 apr Jeanette Noordam, Soraya van den Bos, Jannemijn de Kat
15 apr Hendrie Budding, Imke van Rinsum, Jolijn Aalberts

22 apr Mariëlle Boer, Anne Marleen de Kat, Carmen van den Bos
Uit de pastorie
We denken aan de zieken en aan hen die in het gezin en familie met ziekte te maken
hebben. Aan hen die steeds een stapje terug moeten doen. Juist in dagen van zorg en ziekte
komt er veel op ons af. Deze woorden schrijf ik op de middag van 2e Paasdag. De klanken
van de paasliederen en het paasevangelie klinken nog na. Pasen, de dood is overwonnen,
maar wat zijn er een lege plaatsen. Ruwe stormen steken op en bange vragen kunnen ons
bekruipen. Maar we mogen met alle spanning en nood bij de Heere schuilen. Bij Hem
kunnen we altijd terecht. Dag en nacht. Hij hoort hen die Zijn heil verwachten. Van harte
Gods nabijheid toegebeden!
Al mijn bronnen, al mijn bronnen
zijn in U, mijn God en Heer.
Gij begrijpt me, Gij verzorgt mij,
ziet in liefde op mij neer.
Soms kan ’t dal zo donker wezen,
zie ik bergen dreigend staan,
maar Uw licht schijnt toch van boven,
daar herinnert Gij mij aan.
‘k Zie naar boven, ‘k zie naar boven
uit het donker, uit het dal,
want ik weet vanwaar mijn hulp toch
als ik wacht, steeds komen zal.
Dorst mijn ziel naar ware vreugde,
Gij, Heer, zijt mijn vreugdebron,
Die voor mij de duistere machten
door Uw zoendood overwon.
‘k Zal eens komen, ja ‘k zal komen
in de heerlijkheid bij U.
Dit vooruitzicht doet mij zingen.
In beproeving dank ik nu.
Omdat Gij Uw licht laat schijnen
in het donker van de smart.
Gij, Heer Jezus, zijt mijn sterkte
en het rustpunt van mijn hart.
ds. M. Noorderijk

