ZONDAGSBRIEF
DORPSKERK DE BILT
29 april 2018
Datum:

Ochtenddienst aanvang 10:00 uur:

Avonddienst aanvang 19:00 uur:

29-04-'18
06-05-'18

ds. H.E. Dankers
ds. G. de Fijter, Kampen

prof. J. Hoek, Veenendaal.
Veenendaal
prop. B.J.W Ouwenhand, Kampen

10-05-'18

ds. H.E. Dankers, Hemelvaartsdag

13-05-'18
20-05-'18

ds. M. van der Poel, Utrecht
ds. H.E. Dankers, 1e Pinksterdag
ds. J.P. Ouwehand, Houten
2e Pinksterdag

21-05-'18

ds. M. Visser, Wezep
ds. M.J. Schuurman, Oldebroek

De organist voor beide diensten is dhr. Jan Bulk. De lector is vanmorgen Jeanne de Mik

Bloemengroet
De bloemengroet van onze gemeente is vandaag bestemd voor Dhr. Jan Doornenbal.
Hij is aan het herstellen van een longontsteking. We wensen hem van harte verder
beterschap en Gods zegen daarbij toe en groeten hem hartelijk.
Wie wil deze bloemen bezorgen? Na afloop van de dienst kunt u zich / kun jij je melden
in de consistorie.
Suus van Vliet
Vandaag naast de bloemengroet ook een dropgroet….
Een achttal jongelui uit de gemeente doet dit jaar examen op de middelbare school.
Als blijk van meeleven een zak drop voor de laatste weken leren!
Wie wil deze zakken bezorgen? Na afloop van de
dienst kunt u / kun jij je een zak meenemen vanaf de
tafel voor in de kerk.
Adri van der Weide

Collecten
Op zondag 29 april zijn uw diaconale
collectegaven bestemd voor Villa Vrede
(Utrecht). In de stad Utrecht verblijven naar
schatting vierduizend mensen zonder
verblijfsvergunning. Deze groep mensen
leeft een onzichtbaar bestaan, doordat ze
geen status en geen Burgerservicenummer
hebben. Ze kunnen hierdoor niet legaal
werken, hebben geen recht op sociale
voorzieningen, kunnen geen huis huren via
de reguliere kanalen, enzovoorts. Dit maakt
deze groep mensen tot één van de
kwetsbaarste. Het doel van Villa Vrede is
mensen zonder verblijfsvergunning een plek
van geborgenheid bieden. Villa Vrede krijgt
geen overheidssubsidie en is daarom
volledig afhankelijk van giften .
De tweede collecte is bestemd voor het

Liturgie morgendienst
o Welkom en mededelingen
o Psalm 104:1, 9 NB
o Stil gebed, votum en groet
o Hemelhoog 38
o Wetslezing
o Hemelhoog 657
o Gebed
o Kindermoment
o Lezen 1 Samuel 13: 1-14
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NBV
o Psalm 97:1 OB
o Verkondiging
o Gezang 395: 1, 2, 3, 4
o Presentatie Kees en Claudia
Geluk
o Gebed
o Collecten
o Psalm 145: 1, 2 NB
o Zegen
o Wilhelmus (Gezang
(G
411: 1, 6)

Orgelfonds.
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de GZB
en de wijkkas.
Hans den Ouden

Thema KinderNevenDienst
We vertellen het verhaal van Noach.
Doel: De kinderen ontdekken dat God van ons wil
houden, maar dat Hij wel vraagt gehoorzaam zijn
opdrachten uit te voeren.
Willemein van de Wege

Dienst vanmorgen
We lezen vanmorgen verder over Saul, de eerste
koning van Israël. We lezen zijn geschiedenissen
wat door elkaar, dit keer vanuit 1 Samuel 13.
Saul is een tijdje koning, zijn koningschap is
steeds bevestigd door God, maar daar komt een
keer in in dit hoofdstuk. Het is een geschiedenis
die te denken geeft. Over wie God is. Over hoe
Hij omgaat met onze fouten. En het werpt een
blik op een belangrijk aspect van het volgen van
Jezus: wachten. Wie gelooft die wacht, heeft
geduld. Een uitdaging in deze tijd waarin we
letterlijk en figuurlijk van alles steeds sneller in
onze vingers hebben.
Ds. H.E. Dankers

Liturgie avonddienst
o Welkom en mededelingen
o Gezang 218: 1, 4, 5, 6
o Stil gebed, votum en groet
o Psalm 21: 4, 5 OB
o Geloofsbelijdenis
o Psalm 36: 3 NB
o Gebed
o Lezen
2 Koningen 13: 14-21 HSV
Lukas 24 13-27 HSV
o Gezang 217: 1, 2, 3, 4
o Verkondiging:
Paaslicht bij Elisa’s sterfbed
Paaslicht in Elsia’s graf

o
o
o
o
o

Psalm 68: 7 NB
Gebed
Collecten
Psalm 118: 5, 9 NB
Zegen

Bij de liturgie: Gezang 395
Kort voor 1960 schreef de dichter Muus Jacobse, een pseudoniem van professor
Klaas Hanzen Heeroma (1909-1972), dit gedicht, tijdens een werkbijeenkomst. “De
hele dag had ik, bij het vertalen en bewerken van geestelijke liedteksten, vrome
woorden samengerijmd en ik voelde mij ’s avonds op mijn kamer voor het
slapengaan beschaamd en ver van God. Woorden, woorden, en ik had zelf geen
woorden meer om tegen God te zeggen. Zo is dit versje toen ontstaan als een
persoonlijk gedicht, om te zeggen, wat ik niet zeggen kon, om te wachten op Gods
eigen spreken.”
Piet van de Wege
Omzien naar elkaar
Mevrouw H. Van Amerongen-Arends vierde afgelopen week, op 24 april , haar 99 ste
verjaardag. Een van de oudste lidmaten van onze kerk, die deze hoge leeftijd heeft
mogen bereiken. Een bijzonder moment om dit te mogen gedenken. We feliciteren
haar van harte met deze verjaardag .en wensen haar Gods zegen toe bij het klimmen
der jaren . Hij die er al die jaren voor haar was , bij goede en moeilijke en zeer
verdrietige tijden.
Maar Hij was er, en zal er zijn, voor nu en in de toekomst. "Als wij ontrouw zijn, Hij
blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen . (2 Timotheüs 2:13)
Ze woont sinds enige jaren in de Wijngaard in Bosch en Duin.
"Groot is uw trouw o Heer."
Sectie 6+F, Wil Mackaay
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Bedankt.
Mw. C.M. Baas bedankt hartelijk voor de bloemengroet , die zij 15-4-2018 mocht
ontvangen.
Omzien naar elkaar
Mevrouw Bax–Klinkvis (Hessenweg 21) is een aantal weken geleden opgenomen in
het ziekenhuis omdat ze steeds minder energie had. Inmiddels gaat het weer wat
beter en verblijft ze in de Parkgraaf te Utrecht om verder aan te sterken. Ze is
dankbaar voor de mensen en goede zorg die ze om zich heen heeft, ze geniet
daarvan. We bidden om Gods meelopen met haar.
Ds. H.E. Dankers
Lieve Dorpskerkers,
Langs deze weg willen we jullie allemaal heel hartelijk danken voor de vele blijken
van medeleven met ons 50-jarig huwelijk.
Zeer vele kaartjes, diverse bloemstukken en andere felicitaties bereikten ons.
Geweldig!
Heel hartelijk dank hiervoor.

Jan en Ria van Vulpen-Lammers.

Examens
Het voorjaar is er weer…. Voor velen van ons genieten van het weer.
Maar voor een aantal jongelui ook het moment van even flink blokken, van examens
doen! Voor de meesten zal de examenperiode
starten op 14 mei.
Vanuit de kerk wensen we hen succes! Doet u
mee? Een kaartje door de bus, een
bemoedigend praatje na de kerkdienst….
Ook
willen
Agenda
we hen
Maandag 30 april
nog
20:00 Vrouwen gesprekskring
iets thuis brengen, voor in de kerk liggen
bij Anneke Verhoef
zakken drop met een kaartje eraan….. Wilt u
mee helpen bezorgen? Neem gerust een
Dinsdag 1 mei
zakje mee!
9:00 Schoffelen Mathildetuin
Eline Badry, Lianne Gunnink , Matthias
19:45 Wijkkerkenraad
Hoksbergen, Martine Kleiman, Jesse Lam,
(Voorhof)
Evita Randeraad, Christa Ruiter, Koen van
Donderdag 3 mei
Wiggen, allemaal héél veel succes en zegen
18:30 Brood en Broodkring bij
toegewenst!
Esther, Willemien en Adri.
Theo en Alet Aalbers
RED ONS KAMP!
Vrijdag 4 t/m zondag 6 mei
Beste gemeenteleden,
Kamp Vuurbaak
De 16+ heeft al veel geld kunnen ophalen
door middel van klussen en giften. Alle
Zondag 6 mei
klanten en gevers bedankt!
11:30 koffie drinken in de
We zoeken nog nieuwe klusjes: zo halen wij
Voorhof
geld binnen om op kamp te gaan, in de
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eerste week van juni. Heeft u nog een klus voor ons? (Denk bijvoorbeeld aan:
oppassen, klussen in de tuin, etc.) Giften zijn van harte welkom! Mail naar
redonskamp@gmail.com als u ons wilt helpen.
Als u liever een brief stuurt, dan kan dat, en wel naar de fam. Gunnink.

Alvast Bedankt! Namens de 16+-, Noud van Wiggen

Blotevoetenpad
Heb je zin in een gezellige en actieve middag midden in de natuur?
De GZB organiseert een leuk familie-event voor kinderen van 6 t/m 12 jaar: 11 mei in
Woudenberg en 26 mei in Reeuwijk.
Ga jij de uitdaging aan om een middag zonder schoenen te lopen? Kun jij je zonder
handen redden? Kom het proberen op het ‘blotevoetenpad’ van de GZB!
Niet op je mooie sneakers of ballerina’s, maar op je blote voeten ervaar je hoe het is
om in een ander land op te groeien en hoe je ook met een handicap van alles kunt
doen. Je gaat op je blote voeten over gras, bomen, zand, door het water en
ondertussen voer je opdrachten uit.
En het mooie is: door je te laten sponsoren zamel je ook nog eens geld in voor
kinderen met een handicap in Indonesië. Twijfel niet langer, maar geef je snel op via
www.gzb.nl/blotevoetenpad!
Ontdek wie Jezus is bij Alpha-Youth
In Bilthoven is afgelopen maandag weer een Alpha-Youth van start gegaan. Tijdens
tien toffe avonden ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en
praat met andere deelnemers door over vijftien inspirerende onderwerpen, zoals: ‘Is
er meer?’, ‘Wie is Jezus?’ en ‘Wat is bidden en hoe doe je dat?’.
Alpha is gratis en wordt gegeven op 10 maandagavonden die om 18.30 uur starten
met lekker eten. De eerste avond was op maandag 23 april, en de laatste is op 2 juli.
De cursus is vanaf 16 jaar, je bent van
harte welkom op: Julianalaan 42 te
Bilthoven in de kelder.
COLOFON
Je kan ook op 30 april en/of 7 mei nog
Sluitingstijd aanleveren kopij: vrijdag
aanschuiven.
a.s. om 12.00 uur. Redactie: Ginette
Wil je meer informatie of wil je je
Ploeger, Adri & Remko van der Weide,
opgeven? Dat kan mail naar mij of stuur
bereikbaar via:
ons een pb op mijn nummer.
zondagsbrief@dorpskerkdebilt.nl.
Voor de maaltijden zoeken ze nog
Predikant: ds. Hugo Dankers,
kokers…. Wil je (een deel van) een
werkdagen: ma, di, wo, do; p.a. Burg.
maaltijd koken, neem dan contact op
De Withstraat 29a, 3732 EJ De Bilt;
met Cas Proper.
tel. 030 2211211 / 06 20264417,
Wie ze ook nog zoeken? Bidders! Bid op
predikant@dorpskerkdebilt.nl.
de maandagavonden voor kracht en
Scriba: Joop den Hartog.
Agenda: zie hiervoor de website
inspiratie, zowel voor de jongeren (die
www.dorpskerkdebilt.nl
soms voor het eerst kennismaken met
Media te tonen in erediensten graag
God en geloof….) als voor degenen die de
zenden aan media@dorpskerkdebilt.nl
avonden (bege)leiden.
Abonneren op digitale Zondagsbrief:
In Nederland volgden ruim 220.000
http://eepurl.com/bFmCmD
mensen al een Alpha, wereldwijd zelfs al
24 miljoen…
Robert van Loenen
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