PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 24 dd. 9 juni 2019 – Pinksteren
2 collecten

: 1. KIA: Rwanda / De Glind
: 2. Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp De Glind
Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur – doopdienst (m.m.v. Cantorij)
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Dik Boelee

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. Sophie van den Berg – Hofstee
: Johan Beuckens

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 11:00 uur
: ds. J. Wolswinkel (Amersfoort)
: Leo Kamphorst
: KIA: Rwanda / De Glind

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: mw. Femke Koornneef en mw. Corrie de Haij
BERICHTEN
•
Nieuw hier?
Bent u voor het eerst in deze kerk en wilt u nader contact met de gemeente of één van de
predikanten? Neem voor meer informatie contact op met onze scriba Lieuwe Gietema,
e-mail: scriba@pgdoorn.nl
Hij kan u verder helpen. U bent in onze gemeente van harte welkom.
•
Ringleidinggebruikers
Als u de ringleiding in de kerk wilt gebruiken kunt u het beste in het middenvak op de
stoelen plaatsnemen. In de banken is vanwege de ledlampen de ontvangst minder
optimaal.

•
Deze zondag in de Maartenskerk
Vandaag is het dubbel feest: we vieren het Pinksterfeest en we vieren het feest van de
Doop.
Vanuit het Pinksterverhaal spreekt duidelijk dat de Geest de verzamelde leerlingen
‘toevalt’: het komt letterlijk uit de lucht vallen voor ze, en brengt een enorme beweging
teweeg. Leerlingen en de toestromende omstanders raken verbonden met elkaar, en dat is
tot op vandaag en morgen merkbaar.
Vanmorgen wordt Gijs Bonne Pander, zoon van Hylke en Karin Pander (Wijk bij
Duurstede), en broertje van Stef gedoopt. Ook nu maakt de Geest verbinding, en wordt
Gijs ook met ons als gemeente verbonden. Na de viering is er gelegenheid Hylke en Karin
te feliciteren.
De cantorij o.l.v. Alyde Touwen en begeleid door Dik Boelee, gaat ons voor in zang en
muziek. De liturgische kleur is rood. (tkj)
•
Pinkstercollecte zondag 9 juni 2019
De opbrengst van de collecte tijdens deze Pinksterdienst is bestemd voor De Glind in
Nederland en voor Mwana Ukundwa en Rubengera in Rwanda.
Het jeugddorp De Glind is een gewoon klein groen dorp in de buurt van Barneveld.
Bijzonder wordt het als je weet dat een op de zes huishoudens kinderen opvangt. In totaal
vinden 120 kinderen een veilig thuis in de 25 gezinshuizen, die in het dorp staan. Ook
onderwijs, sport en spel en de dorpsgemeenschap dragen bij aan het herstel, het welzijn
en de ontwikkeling van getraumatiseerde kinderen.
Mwana Ukundwa in Rwanda zet zich in voor de vele weeskinderen ten gevolge van aids.
De Rwandese zendingsdiaconessen in Rubengera zetten zich in voor de opleiding van
jongeren in technische vakken, landbouw en veeteelt voor een betere toekomst. Zie ook
Kruispunt April/Mei 2019, pagina 25.
•
Lezing Arend Jan Boekestijn in Maartenskerk Doorn donderdag 13 juni
Op donderdag 13 juni om 20.00 uur organiseert de Stichting Vrienden van de Maartenskerk
een interessante lezing: ‘The perfect storm – is Europa te redden?’ door Arend Jan
Boekestijn. Hij gaat in op de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die volgens hem
de naoorlogse wereldorde ondermijnen en het voortbestaan van het Europees Project
bedreigen. Doemdenkers, optimisten, nieuwsgierigen; iedereen is van harte welkom in de
Maartenskerk. Veel mensen hebben het gevoel dat we in een tijd van ingrijpende
veranderingen leven. Ook mensen die onze geschiedenis goed kennen zijn er niet gerust
op. Historicus en publicist Arend Jan Boekestijn stelde in het radioprogramma ‘Dit is de
Dag’ dat een toenemend aantal historici van mening is dat de bestaande wereldorde op z’n
laatste benen loopt. Arend Jan Boekestijn woont sinds kort in Doorn. De Stichting Vrienden
van de Maartenskerk heeft hem bereid gevonden een lezing te geven. De deuren van de
kerk zijn vanaf 19:30 uur open en bezoekers kunnen aan de deur tickets kopen. De
toegangsprijs is € 10,-. Vrienden van de Stichting krijgen korting en betalen € 7,50.
Aansluitend is men welkom voor een drankje. De opbrengst van de avond is bestemd voor
het onderhouden van de eeuwenoude Maartenskerk. Kijk op
www.vriendenvandemaartenskerk.nl voor meer informatie over de activiteiten van de
stichting.

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl
Op www.protestantsegemeentedoorn.nl de bijgewerkte agenda en het laatste nieuws.
Iets te vragen of op te merken, stuur uw bericht naar bureau@pgdoorn.nl
Berichten voor ‘Kruispunt op Zondag’ voor donderdag 18.00 uur inleveren bij
Conny Sonneveld, (E : zondagsbrief@pgdoorn.nl)

Denkt u bij het verlaten van dit kerkgebouw aan de zendingsbus?

