ZONDAGSBRIEF
DORPSKERK DE BILT
20 mei 2018
Datum:
Ochtenddienst aanvang 10:00 uur:
20-05-'18 ds. H.E. Dankers, 1e Pinksterdag

Avonddienst aanvang 19:00 uur:
ds. M.J. Schuurman, Oldebroek

ds. J.P. Ouwehand, Beekbergen
Beekbergen, 2e
21-05-'18
Geen dienst
Pinksterdag
03-06-'18 ds. W.G. van den Top, Ede
ds. H.E. Dankers
10-06-'18 ds. W. Markus, Bergschenhoek
Bergschenhoek, vHA
ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal
De organist vanochtend is Kees Geluk. Vanavond en morgenochtend begeleidt Piet van de Wege de
diensten. De lector vandaag is Eric van de Velde.

Bloemengroet
De bloemengroet van onze gemeente is vandaag bestemd voor Mw. A.C. van EkVeenman. Zij volgt trouw de kerkdiensten via de kerk tv. 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.
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Liturgie 1 Pinksterdag Ochtend
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Welkom en mededelingen
Psalm 67: 1, 2 NB
Stil gebed, votum en groet
Hemelhoog 223: 1, 2, 4
Gezang 477: 1
Geloofsbelijdenis
Gezang 477: 2
Gebed
Kindermoment
Lezen Hand. 2: 1 - 13 NBV
Hemelhoog 229
Lezen 1 Sam. 9: 26 – 10:16 NBV
Hemelhoog 229
Verkondiging
Psalm 51: 4, 5 NB
Gebed
Collecten
Gezang 242: 1, 6, 7
Zegen

Collecten
De eerste rondgang is bestemd voor de
Pinksterzendingscollecte
sterzendingscollecte en de tweede voor
het Wijkgebonden doel.
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de
GZB en de wijkkas.
Thema KinderNevenDienst
Op het Pinksterfeest wordt afstand tussen
mensen met verschillende talen overwonnen.
Discipelen van Jezus spreken, vervuld met de
Heilige Geest,
st, in vreemde talen over de
gestorven en opgestane Heer.

Dienst vanmorgen
We vieren vandaag het Pinksterfeest. God
stort zijn Geest uit over alle volken! Een Geest
van vernieuwing en verandering, zo gaan we
zien met elkaar. We lezen naast de
geschiedenis van de eerste Pinksterdag
(Handelingen 2:1-13)
13) opnieuw over Saul,
over dat hij gezalfd wordt als koning, zie 1
Samuel 10:1-16.
16. We lezen juist dat gedeelte
omdat de Geest van God daar een grote rol in heeft. Die komt in Saul en verandert
hem. En dat blijkt lezend verder in de Bijbel een terugkerend werk van de Geest te
zijn. Dat hij verandering brengt. We leggen dat naast ons leven, juist de plekken
waarin we naar verandering verlangen.
Ds. Hugo Dankers

Omzien naar elkaar
Dhr. Leen van der Heijden is twee weken
geleden plotseling opgenomen in het
ziekenhuis. Dat was in eerste instantie voor
problemen rond zijn hart. Maar verder
onderzoek bracht aan het licht dat hij ook een
vorm van Leukemie heeft. Dat was een grote
schrik. Inmiddels zijn er behandelingen gestart
en is hij ook weer thuis.
Ds. Hugo Dankers

Liturgie 1e Pinksterdag Avond
o Welkom en mededelingen
o Psalm 27: 2, 7 NB
o Stil gebed, votum en groet
o Psalm 119: 3, 9 OB
o Geloofsbelijdenis
o Psalm 89: 5, 6 NB
o Gebed
o Lezen Openb. 22: 6 – 21 NBV
o Psalm 98 OB
o Verkondiging
o Gezang 244: 3, 4
o Gebed
o Collecten
o Gezang 288: 3, 4, 8
o Zegen

Huwelijk
Aanstaande vrijdag 25 mei belooft een mooie
dag te worden voor Erica Sruiving en Jan
Willem van der Steeg. Ze hopen dan in het
huwelijk te treden! Het is prachtig dat zij op
elkaars pad zijn gekomen. Naast de
plechtigheid in het gemeentehuis zal er ook
een kerkdienst zijn in de Maartenskerk te
Doorn waarin ze Gods zegen zullen ontvangen
over hun huwelijk. Deze dienst begint om 14.00 uur. Na deze dag zullen we Erica en
Jan Willem niet zo vaak meer in de Dorpskerk zien omdat ze gaan wonen in
Veenendaal.

Ds. Hugo Dankers

maakt me soms verdrietig. Gelukkig
ervaar ik de kracht en de moed om door
te gaan. Ik probeer afleiding te zoeken in
gezellige activiteiten en kan daar ook
echt van genieten. Ik voel me daarbij
gesteund door lieve mensen om mij heen
en heb het vertrouwen dat God ons
draagt. Het lied “ik zal er zijn” van Sela is
dan ook mijn lijflied geworden! Lieve
groet,
Mariëtte Paauw

Op de hoogte
Beste gemeenteleden, Ook de afgelopen
periode heb ik veel steun en
betrokkenheid van jullie ontvangen.
Graag wil ik jullie op de hoogte brengen
van mijn situatie op dit moment. Er is de
afgelopen maanden veel gebeurd. Na een
drietal operaties ben ik kortgeleden
begonnen met de behandeling die de
kans op terugkeer van de ziekte, ergens
anders in mijn lichaam, moet verkleinen.
Het verlies van mijn gezondheid, in
combinatie met de ziekte van Mark en
het recente overlijden van mijn vader
valt me zwaar en vind ik nog moeilijk te
aanvaarden. Dit ook met name voor Job
en Stijn. Toch probeer ik daar waar
mogelijk de draad van werk en dagelijks
leven weer wat op te pakken en daarin
een nieuwe balans te vinden. Veel is nog
onzeker en nu het relatief wat rustiger is,
komen alle gebeurtenissen van de
afgelopen maanden diep binnen en dat

Verhuisd
Na een paar weken klussen hebben
Jeroen en Marjolein van de Kuil hun
appartement in Utrecht verruild voor een
huis in Bilthoven.
We wensen hen daar veel goede en
mooie jaren.
SvdZ
Dankbetuiging
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw
medeleven in de vorm van kaarten,
telefoontjes en bezoek, na het
plotselinge overlijden van mijn lieve
man, onze liefste papa en allerliefste
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trotse opa Cornelis Kooiman.
Het is bijzonder om te ervaren hoeveel
hij betekende in ieders leven. Ondanks
het grote gemis heeft uw betrokkenheid
en komst naar de afscheidsdienst ons
zeer goed gedaan. Dit helpt ons om
verder te gaan.
Riet Kooiman-Huisman
Joke & Boudewijn
Rosanne, Constantijn
Nelleke & Ronald
Wouter & Kalynda, Bart
Mariëtte & Mark
Job & Renske, Stijn & Karin

Liturgie 2e Pinksterdag
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Muzikaal afscheid Kees Geluk op 2 juni
Nog een keer genieten van het orgelspel
van onze organist Kees Geluk? En dat
met muziek die u/je zelf kunt kiezen?
Kom dan D.V. zaterdag 2 juni naar de
Dorpskerk in De Bilt. Voor de familie
Geluk naar Costa Rica vertrekt, zal Kees
op 2 juni een afscheidsconcert geven.
Het concert begint om 20.00 uur en
duurt drie kwartier tot een uur. We
sluiten af met een gezellige borrel.
Bij dit concert is het dus mogelijk om een
verzoek op te geven bij Kees. Je kunt je
verzoeknummer tot een week van
tevoren doorgeven aan hem..
De entree voor het concert is 5 euro en
de opbrengst is uiteraard voor HET goede
doel! We hopen op een goedbezochte,
muzikale en gezellige avond! Iedereen
hartelijk welkom, dus “zegt het voort”!
Denkt u/denk jij ook er ook aan om de
sponsorkaart in te vullen die misschien
nog op uw/jouw schoudermantel staat?
Je kunt de sponsorkaart opsturen naar de
GZB. Je mag hem ook in de daarvoor
bestemde doos onder de toren
deponeren.
Voor in de agenda: 23 juni cycling dinner!

Welkom en mededelingen
Gezang 249: 1, 2, 3
Stil gebed, votum en groet
Psalm 147: 1 NB
Geloofsbelijdenis
Psalm 32:6 OB
Gebed
Lezen Hand. 2: 37 – 47
Psalm 87: 1, 2, 3 OB
Verkondiging
Psalm 126: 1, 2 OB
Gebed
Collecten
Gezang 250: 2, 3, 4, 5
Zegen

Inzamelavond /marktdag
De laatste inzamelavond voor de
marktdag, is D.V., donderdag 31 mei
aanstaande.
Tussen 19 en 20 uur kunt u uw goed
herbruikbare tweedehands spullen
inleveren bij De Voorhof. Verder zijn we
gestart met het werven van
medewerkers voor de marktdag van D.V
8 september.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij
Sandra de Mik.
Hartelijke groeten, De marktdagcommissie

Agenda
Zondag 20 mei
10:00 Basiscatechese (Baken)
Zaterdag 26 mei
14:00 Auto’s wassen door
16+ (voor het Baken)
19:30 16+ (Baken)

de TFC
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COLOFON
Sluitingstijd aanleveren kopij: vrijdag
a.s. om 12.00 uur. Redactie: Ginette
Ploeger, Adri & Remko van der Weide
en 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: Hans den Ouden.
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
4

