ZONDAGSBRIEF
DORPSKERK DE BILT
3 juni 2018
Datum:
03-06-'18
10-06-'18
17-06-'18
24-06-'18

Ochtenddienst aanvang 10:00 uur:
ds. W.G. van den Top, Ede
ds. W. Markus, Bergschenhoek , vHA
ds. H.E. Dankers, HA
ds. A. Markus, Rotterdam

Avonddienst aanvang 19:00 uur:
ds. H.E. Dankers
ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal
ds. H.E. Dankers, dHA
ds. J.P. Ouwehand, Houten

De organist ’s ochtends is Jan Bulk en ’s avonds Piet van de Wege. De lector is vandaag Marijke van
der Mast.

Bloemengroet
De bloemengroet van onze gemeente is vandaag bestemd voor Tineke Paauw Wiegeraad. Zie verder het stukje van Cor Kuus namens de wijkkerkenraad.

Wie wil deze bloemen bezorgen? Na 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
Gezang 320: 1, 3, 4
Stil gebed, votum en groet
Psalm 95: 1, 3 NB
Wetslezing
Psalm 146: 3 OB
Gebed
Kindermoment
Lezen Filemon NBV
Psalm 15 NB
Verkondiging: “Nuttig”
Gezang 485: 1, 3
Gebed & Onze Vader
Collecten
Hemelhoog 609
Zegen

Collecten
De eerste rondgang is bestemd voor het
VakantieBijbelFeest. De tweede rondgang is
voor het Jeugdwerkfonds
fonds.
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de
IZB en de wijkkas.
Thema KinderNevenDienst
Job is bijna alles kwijtgeraakt, maar hij blijft
geloven. De duivel zegt: “ja, maar zelf leeft
hij en is gezond. Als dat anders wordt, zal Job
God wel vervloeken.” Dan wordt Job ziek,
maar hij blijft God trouw. Job krijgt bezoek
van zijn vrienden. Ze zitten
zitte bij hem, ze zijn
erg verdrietig over wat ze zien. Ze blijven een
hele week om hem te troosten. Ze tonen hun
medelijden, maar ze kunnen geen woord
uitbrengen. Het is stil.

Tineke Paauw, een afscheid, een nieuwe
Liturgie avonddienst
start
o Welkom en mededelingen
We gaan terug naar 2006. Joost en Zwany
o Gezang 323: 1
Paauw doen samen met Gea en Anco de Rooij
o Stil gebed, votum en groet
het kosterswerk. Eind dat jaar nemen beide
o Gezang 323: 2, 6, 7
echtparen het moeilijke besluit om te gaan
o Gebed
stoppen. Daarmee komt er een definitief einde
o Lezen 1 Sam. 15: 1 – 9 &
aan een tijdperk met kostersechtparen binnen
32 – 33 NBV
de kerk. Joost en Zwany Paauw hebben maar
o Psalm 68: 1, 8 NB
liefst 27 jaar gekosterd!
o Verkondiging
Tijden veranderen: vanaf dat moment treedt
o Psalm 46: 1 NB
een groep vrijwilligers aan. Rien Verweij was
o Geloofsbelijdenis
gelukkig bereid enige tijd de helft van het
o Psalm 46: 2, 3 NB
kosteren voor zijn rekening te nemen. Zo’n
o Gebed
team moet natuurlijk wel goed aangestuurd
o Collecten
worden. Tineke Paauw was al snel bereid dat
o Psalm 104: 10 NB
op zich te nemen. Zij heeft vanaf die tijd met
o Zegen
volle inzet, enthousiast en bekwaam het
kostersteam geleid. Als coördinator ben je niet
alleen zelf regelmatig als koster bezig, maar je
bent daarnaast ook het eerste aanspreekpunt voor rouw- en trouwdiensten, je
maakt afspraken met betrokkenen, overlegt regelmatig met je collega kosters en
maakt de roosters, je regelt tijdig de verwarming in, probeert nieuwe vrijwilligers te
werven als mensen terugtreden, etc. Kortom veelomvattend en steeds alert zijn op
onverwachte situaties.
We zijn dankbaar dat Tineke dit werk ruim elf jaar voor de Dorpskerkgemeente heeft
mogen en willen doen. Er kwam echter een nieuwe ‘uitdaging’ op haar pad: de
benoeming tot pastoraal ouderling. Zij voelde zich geroepen, maar het aanvaarden
van deze benoeming betekent echter wel dat we van Tineke afscheid nemen als
koster/coördinator. We zien haar gelukkig terug op een plek waar ze voor de
gemeente ook voluit, zij het op een geheel andere wijze, dienstbaar mag zijn. Tineke
krijgt daarom als dank voor het vele werk vandaag de bloemengroet.
We zijn verheugd dat Henk de Kroon bereid is gevonden om haar werk als
coördinator over te nemen. Het team bestaat op dit moment uit: Henk de Kroon,
Marien van de Pol, Dick Bos en Jeroen van de Kuil. Namens de wijkkerkenraad,
Cor Kuus

je door laat dringen dan deins je terug.
Wat is dit? Tegenwoordig zou je voor
zoiets toch voor het Internationaal
Strafhof worden gedaagd. En hoe past
dit bij wat ik lees over Jezus, die preekt
over genade en het liefhebben van
vijanden? Vragen genoeg. Als je al lange
tijd Jezus volgt, maar zeker ook als je
nog maar kort in de Bijbel leest dan is dit
geweld en nog veel meer uit het Oude
Testament iets wat je vertrouwen in God

Dienst vanavond – Goede Vragen:
Geweld
Vanavond staat de dienst weer in het
teken van onze cyclus Goede Vragen aan
het Christelijk geloof. En de vraag die
centraal staat is: Wat moeten we met al
dat geweld in het Oude Testament? We
gaan een geschiedenis lezen over Saul
waarin hij de opdracht krijgt van God om
een heel volk uit te roeien. Mannen,
vrouwen, kinderen. Als je dat leest en tot
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kan ondermijnen. Wat is dit voor een
God, die zulke opdrachten geeft? Nu ja,
redenen te over om bij die vraag stil te
staan. Voor jezelf, en voor het gesprek
dat je hebt met anderen over jouw weg in
geloof. Neem je Bijbel mee, dan kunnen
we zorgvuldig lezen, dat is zo nodig bij
dit soort teksten.

Agenda
Zaterdag 2 juni
20:00 Muzikaal afscheid Kees
Geluk (Dorpskerk)
Zondag 3 juni
10:00 Basiscatechese (Baken)
11:30 Koffiedrinken (Voorhof)
Maandag 4 juni
14:45 Tryfosa (Voorhof)
Dinsdag 5 juni
09:00 Schoffelen Mathildetuin
19:45 Wijkkerkenraad
Donderdag 7 juni
18:30 Brood en broodkring
(André & Lydia Aalbersberg)
Zondag 10 juni
11:30 16+ (Baken)
11:30 Kleuterkerk (Dorpskerk)

Ds. Hugo Dankers

Ds. Smelt
Afgelopen vrijdag mocht onze oudepredikant ds. Smelt zijn verjaardag
vieren. Zoals u allen weet kampt ds.
Smelt met gezondheidsproblemen.
Dankbaar zijn Jannet en hij dat er
inmiddels licht herstel is. Het
revalidatietraject zal weliswaar nog veel
tijd, energie en geduld vergen, maar ds.
Smelt mag zeer waarschijnlijk volgende
week het revalidatiecentrum in
Harderwijk verlaten om thuis verder te
revalideren. We wensen ds. Smelt en
Jannet God’s goedheid en kracht toe
voor de komende tijd. Mocht u een
felicitatie of bemoediging willen sturen,
dan naar zijn huisadres.

marktdag? Fijn! Aanmelden kan bij
Sandra de Mik, of via
marktdag@marktdagdebilt.nl

Ds. Hugo Dankers

De Marktdagcommissie

Bedankt
Dank voor het medeleven bij vreugde en
in moeilijke tijden! Voor de vele
felicitaties die wij hebben ontvangen bij
ons 55-jarig huwelijk zeggen wij hartelijk
dank!
Daar de netvliesoperatie aan het oog van
Jan veel spanning gaf, heeft u ons met
uw medeleven en gebed veel steun
gegeven. Zover het zich nu laat aanzien
verloopt alles goed, en hoopt hij
vanmorgen weer de muzieknoten te
kunnen lezen en het orgel te bespelen,
waar we erg dankbaar voor zijn. Het is
goed om gemeente te zijn te midden van
jongeren en ouderen.

Cycling dinner
Het komt er weer een aan! Een gezellige
Cycling Dinner op zaterdag 23 juni!
Stap(t) u/jij ook weer op de fiets om bij
gemeenteleden thuis een hapje te eten?
Of ben(t) u/jij bereid om uw/jouw
kookkunsten in te zetten en een heerlijke
maaltijd te koken? Geef(t) u/je dan nu
op! Dit kan via de uitnodiging die u/jij bij
deze zondagsbrief vindt! Mocht het niet
lukken om te fietsen dan kan er vervoer
per auto geregeld worden. We starten
om 17:00 uur in het Baken en sluiten
daar rond 20:30 uur de avond ook weer
af. De opbrengst is bestemd voor de
werkzaamheden van Kees en Claudia
Geluk in Costa Rica en Cuba.. Smakelijke
groet van,

Janny en Jan Bulk

Marktdag
Wilt u, wil jij meehelpen op (en rond) de

de TFC Kees en Claudia Geluk
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Werk aan de tuin!
Zoals u kunt zien zijn de hagen inmiddels
weer flink gegroeid! Komende zaterdag 9
juni willen we deze weer snoeien, komt u
ook een handje helpen? We starten om 9
uur met een kop koffie. Ook zijn we op
zoek naar mensen die het leuk vinden om
mee te helpen met het reguliere
onderhoud van de tuin. De
werkzaamheden en tijden zijn niet vast
en kunnen naar eigen inzicht ingedeeld
worden. Heeft u interesse of vragen? Ik
hoor het graag!
Korstiaan Hoogendijk

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: 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
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