Erediensten
Zondag 8 april
10.00 uur
Ds. J. Prins, Ouderkerk aan den IJssel
Morgenzang : 1
18.30 uur
Ds. P. Molenaar, Lunteren
Psalm 92 : 1
Diaconale collecte: Stichting De Hoop Dordrecht
Extra collecte kerkbeheer: verwarming
Zondag 15 april
10.00 uur Viering Heilige Doop
Ds. E. Kroon
Psalm 72 : 11
18.30 uur
Dr. M. van Campen, Ede
Psalm 122 : 1
Diaconale collecte: De Herberg Oosterbeek
Extra collecte kerkbeheer: verwarming

Algemene berichten
Open Toerustingavonden
Ongetwijfeld zal niet iedereen in uw omgeving goed bekend zijn met het Evangelie. En of
het nu om een buurman, collega, familielid of iemand anders gaat, evangelisatiegesprekken
voeren valt niet mee. Nu is luisteren op zich al een kunst, maar vaak komen er ook nog
dingen ter sprake waar je je eigenlijk geen raad mee weet.
Om christenen meer toe te rusten voor evangelisatiegesprekken, houden wij elke twee
maanden open toerustingavonden in Andelst. Graag nodigen wij ook u van harte uit om
hierbij aanwezig te zijn!
- De inhoud van de avonden: lezing (+-30 min.), dan pauze en vervolgens uiteen in
groepjes met gespreksvragen.

- Het karakter van de avonden: verdediging van het christelijk geloof, gebaseerd op
thema’s uit evangelisatiegesprekken en de tijdsgeest/cultuur, met een zeer duidelijke
praktische toespitsing.
- Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden.
De eerste avond is op D.v. 18 april, van 19.30-21.15 met als thema ‘God bestaat niet?’ De
volgende keer is op 27 juni, waar wij stil hopen te staan bij ‘Alle religies zijn hetzelfde?’ Te
zijner tijd zal verdere informatie volgen.
Een hartelijke groet,
Victor van der Meer
Evangelist namens HHG Andelst
Samenzanguur
Op zaterdag 7 april is het 221e samenzanguur in het kerkgebouw aan de Utrechtseweg 93 te
Renkum/Heelsum. Prof. Dr. W.H.Th. Moehn spreekt naar aanleiding van Galaten 1 : 1 – 5
over het thema ‘Evangelie in een notendop’. Medewerking verleent Leander van der Steen
op de piano. Aanvang 19.30 uur. Allen hartelijk welkom.

Gemeentelijk nieuws
Zieken
Dhr. J.J. van Maanen, De Asterd 2, 6668BA Randwijk mocht weer thuiskomen na een
geslaagde operatie aan de knie.
Dhr. J. Verburgt, IJsbout 19, 6671HA Zetten, moet in verband met zijn ernstige ziekte vaak
naar het ziekenhuis voor controle en behandeling.
Mag u beiden ervaren welk een goede Herder wij hebben in onze Heere Jezus Christus! Dan
zingen wij met psalm 23:
De God des heils zal mij ten Herder wezen,
‘k Heb geen gebrek, ‘k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht in liefelijke weiden,
Aan d’oevers van zeer stille waat’ren leiden.
Hij sterkt mijn ziel, richt om Zijn Naam mijn treden
In ’t effen spoor van Zijn gerechtigheden.
Jarigen
Mw. R. van den Hoofdakker-Luit wordt 17 april 71 jaar
Dhr. J. Reen wordt op 21 april 72 jaar.
Een fijne verjaardag en Gods rijke zegen toegebeden. Mag psalm 68:10 weerklank in uw
hart vinden.
Geloofd zij God met diepst ontzag
Hij overlaadt ons dag aan dag
Met Zijne gunstbewijzen.

Doopzitting
In verband met de bediening van de Heilige Doop op zondag 15 april wordt op dinsdag 10
april doopzitting gehouden in de consistorie. Aanvang 19.30 uur. Graag trouwboekje
meenemen.
Leerkring
Dinsdag 10 april is er om 20.00 uur Leerkring in de Voorhof. Hartelijk welkom!
Ouderenmiddag
Woensdag 11 april is er ouderenmiddag. Na de meditatie hopen we met elkaar gezellig en
ontspannen bezig te zijn. Aanvang 14.30 uur. Allen van harte welkom.
Kerkenraadsvergadering
Donderdagavond 12 april vergadert de kerkenraad. Moge de Heere Zelf ons met Zijn
wijsheid zegenen.
Afsluiting winterwerk
Op D.V. 14 april hopen we het winterseizoen met elkaar af te sluiten. Het thema van deze
dag is: ‘Open je ogen’.
Het programma is als volgt:
Om 15.15 uur verzamelen we in de Voorhof. Om 15.30 uur vertrekken we op eigen
gelegenheid voor een gezamenlijke wandeling. Denkt u aan gemeenteleden die geen eigen
vervoer hebben?
Bij slecht weer is er een alternatief programma in de Voorhof.
Let op: Er wandelt een fotograaf rond, die plaatjes schiet. U kunt deze foto’s bestellen bij
terugkomst in de Voorhof. De kinderen hebben op club mooie fotolijstjes gemaakt.
Om 17.30 uur verzamelen we ons in de pastorietuin voor een grote BBQ. Tijdens de BBQ
wordt er een veiling voor het goede doel gehouden. De opbrengst van de foto’s, fotolijstjes
en de veiling gaat naar het HGJB-project ‘Open je ogen’. Neem dus goed gevulde
portemonnees mee, want de aangeboden kavels zijn niet mis! Er zit nog een spannende
twist aan de veiling, maar hierover laten we jullie nog even in het duister tasten.
Om 19.30 uur draaien we onder het genot van wat lekkers een mooie film voor 12+ jeugd.
Uiteraard zijn volwassenen ook welkom.
Wilt u ook een steentje bijdragen aan de veiling? Dan kunt u een ‘kavel’ aanbieden. De
kavels kunnen worden ingeleverd in de doos bij de ingang van de kerk. U kunt denken aan
het bakken van een appeltaart, een wasbeurt van de auto, het gras maaien, etc. Een
invulformulier voor het aanbieden van een kavel ligt op de tafel bij de ingang van de kerk.
We rekenen op u/jou!
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marlies Averink. Tel. 06 24 15 18 41 of
email: marlies-blok@hotmail.com
Afsluiting Jaarthema 2017/2018
Het jaarthema in onze gemeente dit seizoen was “Geloof je dat nog?”. Zo herinneren we je
aan de prikkelende bijdrage op 5 oktober jl. door dr. W. Dekker. In verschillende kringen
werd ook een bijbelstudie gehouden over “Elia op de Karmel”.

Hebben we -nu het winterseizoen ten einde loopt- het lef hebben om ons te laten
confronteren met vragen als “Waar is God gebleven?” of “Wat is nu het diepste verlangen
van mijn hart?”
Graag nodigen we je uit om op donderdagavond 19 april samen te komen om over de
belangrijkste vragen van ons leven na te denken. De avond begint om 19.45 uur in de
Voorhof.Ben je niet in de gelegenheid geweest één van de eerder genoemde avonden bij te
wonen, schroom niet en haak deze avond aan!
Als opwarmer op deze avond zal ds. Kroon op zondag 15 april een preek houden over “Volg
Mij!”.
Financieel overzicht maart 2018
Instandhouding eredienst
Onderhoud kerkgebouw
Biddagcollecte (incl. bijdragen via de bank)
Gift (via ouderling Floor)
Verjaardag fonds
Totaal
Hartelijk dank voor uw bijdragen!

€ 663,93
654,50
2006,67
40,00
25,20
€ 3390,30

Aankoop woning Kerkstraat 3
Zoals de meesten onder u al wel hebben vernomen heeft het college van kerkbeheer, na
akkoordverklaring van de kerkenraad, het huis gekocht van de fam. M.C. Blok, Kerkstraat 3.
Dit huis stond al op pachtgrond van de kerk. De feitelijke levering van het huis zal
plaatsvinden D.V. voor of op 31 augustus 2018, indien noodzakelijk zal met de fam. M.C.
Blok na deze datum een tijdelijke huurovereenkomst worden aangegaan totdat hun
verbouwde huis aan de Kerkstraat 34 gereed is voor bewoning. Het college van kerkbeheer
en de kerkenraad beraden zich nog over de toekomstige bestemming van de aangekochte
woning.
Van uw diaconie
Broeder Huibers heeft de taak van broeder de Waal op zich genomen en is nu de secretaris
van de diaconie. Broeder Kemp blijft penningmeester en broeder Kalisvaart voorzitter.
Dankbaar is uw diaconie dat alle taken door mogen gaan. Ook via deze weg zeggen wij onze
broeder de Waal dank voor alle inzet voor de diaconie de afgelopen jaren. Zondag 15 april
hopen we te collecteren voor De Herberg te Oosterbeek, u allen wel bekend. Elk jaar moet
De Herberg de nodige inspanningen leveren om de begroting rond krijgen. Daarom willen
we deze collecte van harte aanbevelen naast uw gebed voor deze instelling die zich
bekommert om onze naaste. Daarnaast merkt de de diaconie op dat er trouw gegeven
wordt in de zendingsbusjes voor de familie Huisman. Bijzonder fijn om op te merken. Nu er
een eerste kwartaal voorbij is tellen we de opbrengst van de busjes en hopen u het
volgende kerkblad daarover te informeren.
Doopzitting
Oppasrooster
8 april Mariska de Waal, Anne Heenck, Willem van Deelen

15 april Jorieke Verwoert, Yannick de Waal, Anneloes Kalisvaart
22 april Gerieke Averink, Marilene Vermeer, GeertJan van Deelen
Uit de pastorie
Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,
Ds. E. Kroon

