ZONDAGSBRIEF
DORPSKERK DE BILT
27 mei 2018
Datum:
27-05-'18

Ochtenddienst aanvang 10:00 uur:
prop. P.J. Verhagen, Harderwijk

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

03-06-'18

ds. W.G. van den Top, Ede

10-06-'18

ds. W. Markus, Bergschenhoek , vHA

17-06-'18

ds. H.E. Dankers, HA

ds. H.E. Dankers
Nathan Noorland, Langerak ,
Jeugddienst
ds. H.E. Dankers, dHA

De organist voor beide diensten is Kees Geluk. De lector is vandaag Ria van Vulpen.

Bloemengroet
De bloemengroet van onze gemeente is vandaag bestemd voor Dhr. L. van der
Heijden. We wensen hem Gods zegen toe bij de behandelingen die hij thans
ondergaat en groeten hem hartelijk.

Wie wil deze bloemen bezorgen? Na afloop van de
dienst kunt u zich / kun jij je melden in de consistorie.

Liturgie morgendienst

Collecten
Op zondag 27 mei wil de diaconie uw
o Welkom en mededelingen
diaconale collecte gaven bestemmen voor
o Psalm 105: 1, 2 NB
o Stil gebed, votum en groet
hulp aan kwetsbare gezinnen in Noord
o Psalm 105: 3, 4 NB
Oeganda, waar armoede, ziekte en huiselijk
o Wetslezing
geweld het leven van moeders zwaar maken.
o Psalm 119: 37 OB
Mothers'' Union, het vrouwennetwerk van de
o Gebed
Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in
o Kindermoment
brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in
o Lezen Exodus 3: 1 - 7 NBV
gebieden waar door de jarenlange
o Psalm 17: 1, 4 NB
burgeroorlog veel geweld is geweest. Het
o Lezen Romeinen 8: 31 – 39 NBV
leven van vele gezinnen is hierdoor totaal
o Hemelhoog 660
ontwricht. Veel mannen drinken te veel en
o Verkondiging
zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks
o Gezang 303: 2, 3, 5
geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij
o Gebed
kunnen bij de medewerkers van Mothers’
o Collecten
o Gezang 457: 1, 2, 3, 4
Union samen met hun man relatiecursussen
o Zegen
volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren
in hun eigen rol in het gezin.
gez
De tweede collecte is bestemd voor het
Publiciteitsfonds. Beide collectes van harte aanbevolen!
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de GZB en de wijkkas.
Thema KinderNevenDienst
Het boek Job stelt de vraag waarom God niet direct al onze problemen oplost. Ook
kinderen vragen zich soms af waarom het kwade er is en waarom God er (schijnbaar)
niets aan doet. Het is belangrijk te ontdekken dat er een gevecht aan de gang is
tussen God en
n de satan, waarin mensen betrokken zijn. Het belangrijkste is echter

dat we ons steeds veilig weten bij onze God,
hoe moeilijk dat ook is.

Pinksterzendingscollecte 2018
Het was wel even een dingetje dit jaar. De
voorbereiding en uitvoering van de
Pinksterzendingscollecte 2018. Met een
afgeslankte zendingscommissie dienden 497
enveloppen gevuld en bezorgt te worden. Met
kunst en vliegwerk is het toch weer in orde
gekomen. Het duurt een aantal weken voor er
enig zicht is over de opbrengst.
De zendingscommissie rekent erop dat de
gemeente haar verantwoordelijkheid verstaat.
Zodat de verslaafden in Mexico - of althans
een deel van hen - geholpen kunnen worden.
Woord en Daad gaan in de zending veelal hand
in hand. Daarom temeer, is uw gebed en uw
gift meer dan nodig. Van harte aanbevolen!!!
Namens de zendingscommissie,
Chris Onwezen

Liturgie avonddienst
o Welkom en mededelingen
o Psalm 105: 1, 2 NB
o Stil gebed, votum en groet
o Psalm 105: 3, 10 NB
o Geloofsbelijdenis
o Psalm 105: 18 NB
o Gebed
o Lezen Exodus 1 HSV
o Gezang 45: 1, 6
o Verkondiging
o Psalm 118: 13, 14 OB
o Gebed
o Collecten
o Gezang 434: 1, 2, 5
o Zegen

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. Het concert 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 via de mail.
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!
de TFC
Update Daniël en Janneke van Draanen
Het is alweer even geleden dat u ons heeft gezien en gehoord. Sinds onze
terugkomst in Nederland hebben we op verschillende (tijdelijke) plekken gewoond.
Het bleek lastig om een eigen plek te vinden. Een spannende tijd voor ons, niet in het
minst omdat we over twee weken ons eerste kindje verwachten. We zijn dan ook erg
blij dat we inmiddels een woning hebben gevonden! Vorige week zijn we verhuisd
naar ons nieuwe adres
. We hopen ons hier gauw thuis te voelen. Helaas betekent dit voor ons het afscheid
van de Dorpskerk. We hebben geprobeerd om een woning in De Bilt of omstreken te
vinden, maar dat is niet gelukt, en we willen ons graag aansluiten bij een gemeente
dicht bij huis. We hebben een bijzondere tijd in de Dorpskerk gehad en vinden het
jammer om dat nu achter ons te laten. Met name de betrokkenheid bij ons vertrek
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naar en verblijf in het buitenland heeft
ons veel goed gedaan. We wensen u dan
ook, als persoon en gemeente, Gods
zegen in alles, en wie weet tot ziens!

Daniël en Janneke

Inzamelavond /marktdag
De laatste inzamelavond voor de
marktdag, is D.V. do 31 mei aanstaande.
Tussen 19 en 20 uur kunt u uw goed
herbruikbare tweede hands spullen (ook
dames- en kinderkleding, sieraden,
boeken) 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, of via
marktdag@marktdagdebilt.nl. Hartelijke
groeten,
de marktdagcommissie

Agenda
Maandag 28 mei
14:45 Tryfosa
18:30 Brood en broodkring
Dinsdag 29 mei
20:00 Moderamen WKR
(Voorhof)
Woensdag 30 mei
13:30 VBF Knutselavond
(Voorhof)
Donderdag 31 mei
19:00 Inzamelavond Marktdag
(Voorhof)
Vrijdag 1 juni
Kamp 16+
Zaterdag 2 juni
20:00 Muzikaal afscheid Kees
Geluk (Kerk)
Zondag 3 juni
10:00 Basiscatechese (Baken)
11:30 Koffiedrinken (Voorhof)
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