KERKBLAD HERVORMD DOORNSPIJK
Zondag 2 mei 2021
09.00 uur: ds. L.M. Jongejan
“Wilhelmus“ (staande)*
Ps. 25: 4
1 Korinthe 15: 1-20
Ps. 73: 12 en 13
Ps. 33: 6
Ps. 17: 8

13.15: prop. P. van der Schee
Ps. 111: 5 en 6
Jesaja 25:6-12/1 Kor. 15:50-58
Ps. 103: 8 en 9
Ps. 16: 5 en 6
Ps. 73: 12

19.00 uur: ds. J.M. Molenaar (op beroep preken)
Ps. 1: 1 en 2
Ps. 18: voorzang en vers 8
Spreuken 23: 19-35 en Efeze 5: 1-20
Ps. 119: 84 en 86
Ps. 133: 1, 2 en 3
Ps. 33: 11
*In verband met de verjaardag van koning Willem-Alexander en in
verbondenheid met het Oranjehuis zingen we staande twee coupletten
van het Wilhelmus.
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Rondom het Woord
Driemaal wordt op deze zondag het Woord van onze God verkondigd in
het midden van de gemeente. ’s Morgens preekt ds. Jongejan uit Ede. ’s
Middags gaat prop. van der Schee uit Hoevelaken voor.
In de avonddienst preekt ds. Molenaar uit Ede op beroep.
Kerkdiensten zondag 9 mei 2021
09.00: dr. T.E. van Spanje, Epe
13.15: dr. P. Vermeer, Epe
18.30: ds. L. Schaafsma, Nunspeet (Belijdenisdienst)
Kinderoppas zondag 9 mei
Morgendienst bovenzaal: Elvira Krooneman, Eline van Norel
Middagdienst bovenzaal: Marian den Besten, Rosalie den Besten
Collecten
Uw gaven voor de voortgang van het gemeentewerk kunnen
overgemaakt worden via de GIVT app. Ook kan er overgemaakt worden
op het rekeningnummer van de Hervormde Gemeente Doornspijk: NL42
RABO 0373 7085 80. De inkomsten die via deze rekening binnenkomen
worden verdeeld onder diaconie, eredienst en predikantsplaats. Indien u
een contante gift wilt doen dan kunt dit bij de penningmeester van de
kerkrentmeester door de deur doen: Dokter Bruinsweg 47. Alle collectes
van harte aanbevolen.

Collecte onderhoudsfonds:
De tweede collecte (eredienst) is vandaag voor het onderhoudsfonds
t.b.v. ketelinstallaties.
Aankondiging diaconie collecte
Op zondag 9 mei is de diaconie collecte bestemd voor de kerkbouw in
Malawi. Ds. Schaafsma zal in het kerkblad van 9 mei e.e.a. erover
vertellen.
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BEROEPINGSWERK
Het beroepingswerk is in een nieuwe fase gekomen nu het beroep
daadwerkelijk uitgebracht kon worden op ds. J.M. Molenaar te Ede op 28
april jongstleden. Zondagavond zal ds. Molenaar op beroep preken. Zijn
vrouw hoopt ook aanwezig te zijn. Na afloop van de dienst maken ds.
Molenaar en zijn vrouw nader kennis met de kerkenraad. Komende
woensdag 5 mei zullen ze samen opnieuw naar Doornspijk komen. De
beroepingscommissie zal ze ontvangen, vervolgens krijgen ze een
rondleiding door de kerk, de pastorie, school en door het dorp. Ze eten
bij gemeenteleden en ’s avonds vindt er ook een gesprek plaats met een
delegatie vanuit de gemeente. Het oriëntatie programma wordt
afgesloten met een gesprek met de kerkenraad.
Laten we ds. Molenaar, zijn vrouw en kinderen omringen met onze
gebeden. We hopen en bidden dat de weg naar Doornspijk wordt
geopend en dat we uit Zijn hand weer een herder en leraar mogen
ontvangen.
MEDEDELINGEN
Opschalen kerkdiensten
De kerkenraad heeft besloten om de routekaart van het CIO te volgen.
De routekaart is bedoeld als een handreiking aan de bij CIO aangesloten
kerkgenootschappen en ook om perspectief te bieden bij veranderende
omstandigheden. Mede door de grote inzet van de vertegenwoordiger
van de reformatorische kerken binnen het CIO, Peter Schalk, is er meer
aandacht gekomen voor grotere kerken en mogelijkheden tot maatwerk,
zoals ook de wens was van de kerkenraad. Voor grotere kerkgebouwen
met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geef de routekaart de
mogelijkheid om in de fase zeer ernstig (waarin we ons nu bevinden)
maximaal 10% van deze zitplaatsen te benutten met inachtneming van
de voor deze gebouwen geldende protocollen en maatregelen. Dit
betekent dat we kunnen gaan opschalen naar 130 bezoekers. Reden tot
dankbaarheid!
GELEERDE BIJBELTEKST
Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het
verbond tussen Mij en de aarde. Genesis 9:13
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Hervormde Gemeente Doornspijk
Scriba/aanspreekpunt pastoraat:
M. van der Zwan, Harderwijkerweg 187, 8077 RD Hulshorst
Tel. 0341-491395. Email: mvdzwan@outlook.com
Aanleveren kopij
Elke donderdag vóór 16.00 uur via hervormddoornspijk@gmail.com
Gesprek of meer informatie over onze gemeente?
Neem contact op met scriba M. van der Zwan of kijk op www.hervormddoornspijk.nl
Voor alle berichten in het kerkblad geldt: Deo Volente; zo de Heere wil en wij leven
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