PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 26 dd. 23 juni 2019 – 1ste zondag van de zomer
2 collecten

: 1. SchuldHulpMaatje
: 2. Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp De Glind
Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. Sophie van den Berg – Hofstee
: Arjan Veen

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. M.A. de Hoog (Doorn)
: Johan Beuckens

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. M.A. de Hoog (Doorn)
: Johan Beuckens
: SchuldHulpMaatje

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: mevrouw Nieske Vooijs
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...Noach bouwt een ark
Deze zondag vormt samen met de gezinsdienst op 7 juli, een tweeluik over de uitgebreide
vertelling van Noach uit het eerste boek van de Bijbel. Vandaag staat het eerste gedeelte
van deze vertelling centraal, en over twee weken lezen we verder. Onze Schriftlezing
begint ermee dat God spijt krijgt van Zijn Schepping, en zich diep gekwetst voelt wanneer
Hij ziet dat alle mensen op aarde slecht zijn. Op één na, Noach. Met hem sluit God een
verbond en geeft hem de opdracht tot het bouwen van een ark om zo aan het water van de
vloed te ontkomen.
Ook de kinderen horen in de kindernevendienst over Noach, en gaan alvast aan de slag
voor de gezinsdienst!
We zingen vandaag samen met hen een kinderlied over Noach, dat over twee weken terug
zal komen.
Wij hopen met elkaar op een gezegende dienst.
ds. Sophie van den Berg-Hofstee.
Aan deze viering werken mee: Ds. Sophie van den Berg – Hofstee, voorganger;
Sonja Bloemers, ouderling; Dianne Rietveld, diaken; Ellen Bol, lector;
Margreet Morelissen, kindernevendienst; Mariska Steinmann, crèche; Arjan Veen, muziek;
Hylke Pander, beamteam; Kees Kraan, koster
•
Collecte Stichting SchuldHulpMaatje
Vandaag wordt er weer gecollecteerd voor "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!
•
Ontzettend bedankt voor je support!
Beste Protestantse Gemeente Doorn,
Het is zo ver: Cycle for Plan Malawi gaat van start! Vanaf afgelopen woensdag 19 juni
fietsen onze avonturiers 500km dwars door Malawi. Onderweg bezoeken ze onze projecten
en zien ze met eigen ogen hoe zij met hun deelname meisjes en jongens in Malawi helpen
aan een betere toekomst.
Natuurlijk hadden we dit niet kunnen doen zonder jou! Ontzettend bedankt voor je hulp,
donatie of support aan Jacobien Sap.

Volg de avonturen van de fietsers. We proberen elke dag een blog met foto’s van een van
onze avonturiers op de website ( www.planinternational.nl/actueel/volg-malawi-2019 ) te
plaatsen. Hou er rekening mee dat het soms wat langer kan duren in verband met de
slechte internetverbinding in Malawi.
Wil je niets missen? Like onze Cycle for Plan Facebook waar wij iedere dag nieuws
plaatsen.
Vriendelijke groet, Mike Bulten (Team Cycle for Plan)

AGENDA
Datum
Tijd
Zo 23 juni 11:30 uur

Loc.
Onderwerp
Langbroek seizoensafsluiting After-belijdenisgroep.

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 Nico Eijlers,
(E : zondagsbrief@pgdoorn.nl)

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

