ZONDAGSBRIEF
DORPSKERK DE BILT
22 april 2018
Datum:
22-04-'18

Ochtenddienst aanvang 10:00 uur:
ds. A. Vastenhoud, Den Haag

Avonddienst aanvang 19:00 uur:
ds. A. Stijf, Ede

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

10-05-'18

ds. H.E. Dankers, Hemelvaartsdag

De organist ’s ochtends is dhr. Piet van de Wege en ’s avonds dhr. Kees Geluk
Geluk. De lector is vandaag
mevr. Jeanne de Mik.

Bloemengroet
De bloemengroet van onze gemeente is vandaag bestemd voor Dhr. J. van
Woudenberg. Dhr. van Woudenberg is dankbaar dat hij, mede dankzij zijn
scootmobiel, de kerkdiensten nog trouw kan bezoeken. We wensen hem Gods zegen
toe en groeten hem hartelijk.
Wie wil deze bloemen bezorgen? Na
N afloop van de
dienst kunt u zich / kun jij je melden in de consistorie.

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

Welkom en mededelingen
Psalm 122: 1 NB
Stil gebed, votum en groet
Psalm 23: 1, 2 NB
Wetslezing
Hemelhoog 275
Gebed
Kindermoment
Lezen Lukas 24: 13 – 35 & 2 Kor.
4: 16 – 5: 7 HSV
Psalm 17: 3, 4 OB
Verkondiging:: ‘Wandelen door
geloof’
Gezang 477
Gebed
Collecten
Gezang 432
Zegen

Collecten
De eerste rondgang is bestemd voor
Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd.
wereldwijd De
tweede rondgang is voor het
Jeugdwerkfonds.
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de
GZB en de wijkkas.
Thema KinderNevenDienst
Na de eerste zonde van Eva en Adam
verspreidt het kwaad zich als een olievlek. De
duisternis en de liefdeloosheid veroveren een
steeds grotere plaats op aarde. Jaloersheid
Jaloershei
tussen twee broers leidt tot ruzie, en het
gevolg is moord. Na de moord volgt het
goedpraten: het is zijn eigen schuld, ik hoef
toch niet voor hem te zorgen?

Werk in uitvoering!
We gaan van start met een grote,
professionele opknapbeurt van de Voorhof.
Het komende jaar krijgen de gehele hal en enkele zalen een grondige schilderbeurt.
Dat alles vergt de nodige inspanning en begeleiding, zowel bij de voorbereiding, maar
zeker tijdens de uitvoering. We zijn daarom erg blij dat wij als kerkrentmeesters
daarbij
bij ondersteuning zullen krijgen van twee mensen die ook in het verleden al hun
diensten hebben bewezen wat betreft het onderhoud in en rond de Voorhof. Nico
Drieënhuizen en Jaap van der Zee hebben zich bereid verklaard om de uitvoering van

deze werkzaamheden, alsmede nog enkele
klussen rondom de Voorhof op zich te nemen
en te gaan coördineren. Zij vormen vanaf nu
het uitvoeringsteam voor deze klussen. Ze zijn
daarbij ook het aanspreekpunt. U zult
ongetwijfeld binnenkort meer van ze horen en
zien.
Namens de kerkrentmeesters, Cor Kuus

Liturgie avonddienst
o Welkom en mededelingen
o Psalm 118: 1, 11 OB
o Stil gebed, votum en groet
o Psalm 118: 5, 9 NB
o Geloofsbelijdenis
o Psalm 21: 2, 3
o Gebed
o Lezen 1 Kor. 15: 1 – 14 HSV
o Psalm 21: 4, 7
o Verkondiging
o Gezang 217
o Gebed
o Collecten
o Gezang 221
o Zegen

Uit de Voorhof – Hillcrest als Inspiratie
Laatst ben ik bijgepraat over het Hillcrest Aids
Centre. Ik maakte er al kennis mee in mijn
eerste weken hier in De Bilt door de reis die er
toen was, maar laatst heeft Aad van der Meer
collega Evert van Leersum en mij wat
uitgebreider toegelicht over hoe de band met
het Zuid-Afrikaanse centrum ontstaan is, en
ook over hoe het centrum zelf stand is
gekomen.
En rond dat laatste bleef bij mij iets haken.
Aad vertelde over de plaatselijke kerk in
zonder tijdpad of garantie dat we iets op
Hillcrest, dat ze de gevolgen van de
poten kunnen zetten. Maar ik wil hem
HIV/Aids epidemie in haar omgeving zag, delen, omdat ik merk dat Hillcrest in het
en dat ze vanuit dat zien een verlangen
hart van velen zit en omdat het zo
kreeg om rond de nood die er was iets te
aansluit bij Gods oog voor de wereld. Als
betekenen. Niet omdat ze nou zo groot
je iets te binnen schiet, mail of bel maar
waren, of omdat ze een grote zak met
gewoon, wie weet kunnen we er onze
geld hadden liggen, maar omdat ze zich
roeping gestalte in geven.
ds. Hugo Dankers
geroepen wisten.
Dat maakte indruk op me. Zeker als je
Muzikaal afscheid Kees Geluk in
hoort over hoeveel goeds eruit voort is
samenwerking met Kamerkoor De Bilt
gekomen voor mensen in de omgeving.
Op zaterdag 28 april om 13:30 geeft Kees
En het bleef zo haken dat ik dacht: We
Geluk in samenwerking met het
zijn op verschillende manieren
Kamerkoor De Bilt een afscheidsconcert
verbonden aan Hillcrest, via de reizen,
in de prachtige Jacobikerk te Utrecht. Dit
via de giften, wat zou het mooi zijn als
is voorafgaand aan zijn vierjarig vertrek
we nog een verbinding maken door met
naar Costa Rica voor de GZB komende
dezelfde ogen als waar de gemeente in
zomer.
Hillcrest naar hun omgeving keek, naar
In de afgelopen jaren heeft hij regelmatig
onze omgeving te kijken. Dat we kijken
diensten gespeeld in de Jacobikerk als
naar ons dorp, en zien of er ergens nood
vervanger van Gerrit Christiaan de Gier.
is waarin we iets kunnen betekenen. Niet Tijdens het concert zingt het Kamerkoor
omdat we zo groot zijn, niet omdat we
De Bilt werken van hedendaagse
een zak met geld hebben liggen, maar
componisten als John Rutter, Daniel E.
omdat we ons door Jezus geroepen
Gawthrop, Z. Randall Stroope en Morten
weten open te zijn richting onze
Lauridsen. Deze liederen gaan vooral
omgeving.
over de liefde. Als je mijn liefde wil
Dit is een open spontane gedachte
winnen, zing dan een liefdeslied voor mij;
2

‘Sing me to heaven’ van Daniel
Gawthrop.
Of liefde voor een ander in volle
overgave, zonder daarbij jezelf te
verliezen zoals in het lied ‘I am not yours’
van Randall Stroope.
Maar ook muziek van oudere
componisten zoals Thomas Tallis en
John Stainer staan op het programma.
Van John Stainer zingt het koor het
feestelijke ‘Magnificat’ voor koor en
orgel.
Dit alles wordt afgewisseld met
orgelsolo’s: de heftige ‘Litanies’ van
Jehan Alain, een dromerig stuk van
Joseph Jongen en een triosonate van
Bach. Met het luchtige ‘Rondo alla latina’
van H.A. Stamm komt het al even in
Latijns Amerikaanse sferen. Het
programma sluit af met een feestelijke
bewerking van psalm 150 van Toon
Hagen.

Agenda
Maandag 23 april
14:45 Tryfosa
Dinsdag 24 april
20:00 Moderamen WKR
(Voorhof)
Woensdag 25 april
18:30 Knipperlicht (Voorhof)
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