ZONDAGSBRIEF
DORPSKERK DE BILT
15 april 2018
Datum:

Avonddienst aanvang 19:00 uur:

22-04-'18

Ochtenddienst aanvang 10:00 uur:
ds. H.E. Dankers, Bevestiging
ambtsdragers
ds. A. Vastenhoud, Den Haag

29-04-'18

ds. H.E. Dankers

prof. J. Hoek, Veenendaal .

06-05-'18

ds. G. de Fijter, Kampen

prop. B.J.W Ouwenhand, Kampen

15-04-'18

ds. P.B. de Groot, Eemnes
ds. A. Stijf, Ede

De organist voor de morgendienst is Kees Geluk en de avonddienst Piet v/d Wege.
De lector is Mariëtte Paauw

Bloemengroet
De bloemengroet van onze gemeente
emeente is vandaag bestemd voor Mw. C.M. Baas.
Mw. Baas is dankbaar dat zij, gezien haar hoge leeftijd en dankzij de autodienst, de
kerkdiensten nog trouw kan bezoeken.
We wensen haar Gods zegen toe en groeten haar hartelijk.
Wie wil deze bloemen bezorgen? Na afloop van de dienst kunt u zich / kun jij je melden in de
consistorie.

Collecten
De Diaconale Stipcollecte is bestemd voor
de Stichting Schuilplaats. De landelijke,
interkerkelijke hulpverleningshulpverlenings
organisatie Stichting Schuilplaats
begeleidt mensen die vastgelopen zijn en
wil hen weer op weg helpen om nieuw
perspectief te zien. De overtuiging
dat God betrokken is op alle mensen
vormt de belangrijkste drijfveer om zich
in te zetten voor de mensen die hulp bij
hen vragen. Zij zetten hun vakkennis en
deskundigheid in om de cliënten
nten te begeleiden in de psychosociale problemen. De
stichting heeft diverse plaatselijke en regionale hulpverleningslocaties in het land
waar ouders, kinderen vanaf 12 jaar, jongeren en volwassenen terecht kunnen met
hulpvragen. Stichting Schuilplaats is sterk afhankelijk van donaties en giften
giften. De
tweede collecte is bestemd voor het Wijkgebonden doel. Bij de uitgang wordt
gecollecteerd voor de GZB en de wijkkas
wijkkas.
Agenda
Zondag 15 april
11:30 Koffie drinken (Voorhof)
Maandag 16 april
18:30 Brood en Broodkring
Woensdag 18 april
18:30 Knipperlicht (Voorhof)
Vrijdag 20 april
19:30 Vuurbaak (Baken)

Thema KinderNevenDienst
In Genesis 2 gaat het over het paradijs dat God voor de mensen geschapen heeft, het
is zijn cadeau aan de mensen.
en. Ze hebben er alles wat ze nodig hebben en nog meer
dan dat. Ze mogen erover heersen, ze hebben er vrijheid maar er is één ding wat niet
mag: de vruchten eten van de boom kennis van goed en kwaad. Je zou toch zeggen

dat het geen enkel probleem is- er zijn zoveel
andere bomen-, maar de verleiding is toch zo
groot…
Willemein v/d Wege

Liturgie morgendienst
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Welkom en mededelingen
Psalm 139: 1, 10 NB
Stil gebed, votum en groet
Hemelhoog 667: 1, 2, 3
Wetslezing
Psalm 139: 14 NB
Gebed
Kindermoment
Lezen Samuël 8: 1 – 22 NBV
Psalm 72: 5, 6 NB
Verkondiging
Hemelhoog 321: 1, 2, 3, 4, 5
Afscheid van ambtsdrager
 Inleidende woorden
 Persoonlijk dankwoord
 Woorden van loslaten
 Gebed
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
 Presentatie
 Opdracht diaken & ouderlingen
 Gelofte
 Gezang 250: 1, 2, 3
 Gebed
 Bevestiging
 Voortzetting gebed
 Psalm: 134: 3 OB
 Aanvaarding en verwelkoming
door de gemeente
Gebed
Collecten
Nieuwe Liedboek 416: 1, 2, 3, 4
Zegen

Dienst vanmorgen
In de dienst van vanmorgen zullen er 4
nieuwe ambtsdragers bevestigd worden.
Lydia Timmer in het ambt van diaken en
Tineke Paauw, Anneke Verhoef en Arie de
Mik in het ambt van ouderling. Ook zullen we
afscheid nemen van Dirk-Jan Everts als
jeugdouderling. In de dienst lezen we uit 1
Samuel 8. Dat is het begin van de
geschiedenissen van koning Saul, de eerste
koning van Israel. Ik ben van plan om richting
Pinksteren bij verschillende hoofdstukken uit
zijn bediening stil te staan. Saul is een
fascinerend figuur. Als schuchtere jongen
o
door God geroepen om het volk te leiden,
maar langzaam maar zeker ook helemaal van
God losgezongen. En in veel fases die zijn
opgeschreven in 1 Samuel speelt ‘de geest’
een rol. De Geest van God, maar ook
concurrerende geesten. Die gaan we langs
ons eigen leven leggen. Te beginnen
vanmorgen met het allereerste begin van
Sauls roeping. Zijn naam wordt nog niet
genoemd, maar wel het verlangen van Israel
o
naar een koning. Spannend is de motivatie
o
waarom het volk dat wil. Dat is nog niet zo
o
snel duidelijk. Zoals zo vaak met de
o
motivaties waarom je dingen doet of
verlangt. Wat zit er achter je verlangens en je
gang door en je kijk op het leven? Na het moment van bevestiging van de nieuwe
ambtsdragers hebben we ook een moment van gebed voor alle andere betrokken bij
het sectiewerk. De sectie coördinatoren, pastoraal bezoekers, contactpersonen en
diakenen. Zij zullen allemaal naar voren komen zodat we goed beeld hebben wie het
allemaal zijn en zodat we samen voor hen kunnen bidden voor het diverse werk wat
ze doen.

Infoblad Pastorale Zorg
In januari hebben we als Kerkenraad een Infoblad Pastorale zorg uitgedeeld. Hierop
stond vermeld wat u aan bezoekwerk kunt verwachten en ook wie er allemaal
werkzaam in zijn en in welk deel van de gemeente. Nu stonden op dat blad nog veel
vacatures. Na de dienst van vandaag zal het merendeel van die vacatures vervuld
zijn. Daarom gaan we een nieuw Infoblad uitgeven. Dat wordt een iets ander blad als
de vorige, want we maken nu per sectie een apart blad, die aan ieder gemeentelid
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persoonlijk toegestuurd/langsgebracht wordt.
Er zullen ook foto’s opstaan, zodat we nog
meer helderheid ontvangen over wie wie is en
wat doet. Het zal nog even duren voor ze er
zijn, maar het komt er dus aan! ds. Hugo Dankers
Huwelijksjubileum
Op woensdag, 11 april jl., was het 50 jaar
geleden, dat Jan en Ria van Vulpen elkaar hun
jawoord hebben gegeven. Zij zijn God
dankbaar voor alles wat zij in en met elkaar
hebben mogen ontvangen. Samen met hun
kinderen en kleinkinderen was het woensdag
een feestelijke dag. Wij feliciteren hen van
harte met dit jubileum en wensen hen nog veel
goede en gezegende jaren toe op hun verdere
levensweg.
Wil Mackaay, sectie 6+F

Liturgie avonddienst
o Welkom en mededelingen
o Psalm 33: 2 NB
o Stil gebed, votum en groet
o Psalm 84: 1, 2 OB
o Geloofsbelijdenis
o Psalm 84: 3 OB
o Gebed
o Lezen Joh. 21: 1 – 14 HSV
o Gezang 323: 1, 8
o Verkondiging: “Waar Hij
verschijnt…”
o Gezang 314: 1, 4
o Gebed
o Collecten
o Psalm 150: 1, 2 NB
o Zegen

Gezocht
“Zoekt en gij zult vinden” maar ik heb nog
niemand gevonden die ook deel wil nemen aan
onze AUTODIENST . Jammer als een aantal
ouderen niet meer op zondagmorgen naar de kerk zou kunnen, maar we wachten
nog maar op belangstelling !! Graag zal ik je informeren. Mijn telefoonnummer 0302201610.
W.Kooiman

Spaart u mee!!
De Marktdag is op zoek naar Douwe
Egberts punten, stoepje zegels en
spaarpunten van John’s. Daar kunnen we
prijzen van kopen voor de verloting. Wilt
u deze doneren aan de Marktdag dan
staat onder de toren een rode doos waar
u het in kan doen. Voor vragen kunt u bij
Gea de Rooij terecht. Marktdagcommissie

COLOFON
Sluitingstijd aanleveren kopij: vrijdag
a.s. om 12.00 uur. Redactie: Ginette
Ploeger, Adri & Remko van der Weide,
Gea de Rooij, bereikbaar via:
zondagsbrief@dorpskerkdebilt.nl.
Predikant: ds. Hugo Dankers,
werkdagen: ma, di, wo, do; p.a. Burg.
De Withstraat 29a, 3732 EJ De Bilt;
tel. 030 2211211 / 06 20264417,
predikant@dorpskerkdebilt.nl.
Scriba: Joop den Hartog.
Agenda: zie hiervoor de website
www.dorpskerkdebilt.nl
Media te tonen in erediensten graag
zenden aan media@dorpskerkdebilt.nl
Abonneren op digitale Zondagsbrief:
http://eepurl.com/bFmCmD
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