PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 25 dd. 16 juni 2019 – Trinitatis
2 collecten

: 1. Plaatselijk diaconaal werk
: 2. Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp De Glind
Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. W.T.V. Verhoeven, classispredikant Utrecht
: Bert Boer

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. A. van Vliet (Rhenen)
: Leo Kamphorst

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. J.C.R. Wijngaard (Oegstgeest)
: Bert Boer
: Stichting "Vrienden van het Zonnehuis"

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: de heer Wiggert Sonneveld.
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.

•
Collecte Stichting SchuldHulpMaatje op 23 juni 2019
Volgende week wordt er weer gecollecteerd voor de Stichting SchuldHulpMaatje. Het
project waarbij mensen met financiële problemen één op één geholpen worden door een
maatje. Dit jaar heeft de stichting twee speerpunten. In de eerste plaats het bereiken van
jongeren. Hiervoor willen we graag een project op scholen starten. Het tweede speerpunt is
“vroegsignalering”. Vooral uit schaamte melden mensen met problemen zich te laat. Als
we hen eerder kunnen bereiken, zou dat veel verdriet en kosten kunnen schelen. Daarvoor
zijn we momenteel in overleg met de gemeente Utrechtse Heuvelrug en is er een
Stuurgroep Vroegsignalering in het leven geroepen. Aan het eind van het jaar hopen we u
daarover meer te kunnen vertellen. Dit werk zouden we niet kunnen doen zonder uw steun.
Met uw bijdragen hebben we dit jaar de nascholing van de maatjes kunnen bekostigen
Hartelijk dank daarvoor!
•
Hartelijk dank
Op 11 juni telden we de opbrengst van de jaarlijkse Kerk in Actie zendingscollecte aan huis
bij de gemeenteleden. De opbrengst voor de projecten in Rwanda en De Glind bedroeg €
4.000,45 waarvan € 1.812,45 contant geld en € 25 aan collectebonnen. De rest zijn
incassomachtigingen, die de komende tijd door Kerk in Actie worden geïncasseerd.
Daarnaast meldden diverse mensen rechtstreeks over te maken, afgezien van degenen die
dit niet hebben gemeld! Alle gevers en medewerkers hartelijk dank, een prachtig resultaat.
Voor zover u niet thuis was of geen brief ontving, maar wel wilt geven, dan is hier nogmaals
het bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, projectnummer
136508.
Werkgroep Kerk in Actie - ZWO van de Kerngroep Diaconaat
•
Bidden in de Binnenkamer
De Binnenkamer biedt een centrum van doorgaand gebed in het hart van de Protestantse
Kerk. Een moederhuis waar op de adem van de getijden gedankt en gebeden wordt en de
schriften opengaan. Ze zoekt de vernieuwing in eigentijdse vormen van de eeuwenoude
monastieke traditie.
U bent van harte welkom tijdens het morgengebed om 9.30 uur en/of het avondgebed
om 21.30 uur op maandag t/m vrijdag in de kapel van Nieuw Hydepark,
Driebergsestraatweg 50, Doorn. Ook kunt u meebidden via internet.
Op 19 juni a.s. zal ds. Gert Landman, voorafgaand aan het avondgebed, het lezen en
zingen van de psalmen inoefenen. Dit kan een mooie manier zijn om eens kennis te maken
met de Binnenkamer. Aanvang: 20.00 uur. Welkom!
Meer informatie: www.bidindebinnenkamer.nl en/of bij Ina Veldman.

AGENDA
Datum
di. 18-06
do. 20-06
za. 22-06

Tijd
17:00 u
19:00 u

uiterlijk
13.00 u

Loc.
KH
Kapel

Onderwerp
Met het oog op zondag
met ds. Sophie van den Berg-Hofstee
Kapelgebed

Inleveren kopij voor Kruispunt nr 5 (periode 14 juli
t.e.m. 31 augustus) per e-mail naar
redactie@pgdoorn.nl.

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?

