PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 27 dd. 30 juni 2019 – 2de zondag van de zomer
2 collecten

: Plaatselijk diaconaal werk
: Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp "de Glind”
Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10:00 uur
: ds. G. van Belzen (Leusden)
: J.M. van ‘t Kruis

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10:00 uur
: ds. R. Zandstra (Amersfoort)
: Bert Boer

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. R. Zandstra (Amersfoort)
: Bert Boer
: Stichting "Je mag er zijn"

vrijdag
Voorganger
Organist
Collecte

: Huis Beatrix – 19:00 uur
: ds. W.P. Vermeulen (Utrecht)
: Leo Kamphorst
: Kerk en Eredienst

__________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: een stille bloemengroet
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.

•
KOM AAN BOORD! - GEZINSDIENST VOLGENDE WEEK 7 JULI
Volgende week zondag vindt de gezinsdienst/familiedienst plaats hier in de Maartenskerk,
rondom het Bijbelverhaal over de ark van Noach.
Alle kinderen worden van harte uitgenodigd om hun KNUFFELDIEREN mee te nemen naar
de dienst!
Er is in deze dienst veel aandacht voor de kinderen in liedjes, Woord en verbeelding; er
komt zelfs een echte ark in de kerk te staan.
In deze dienst zullen Joosje van Wijk, Linde Bakker en Lizzy en Emma Steinmann
symbolisch 'overstappen' van de creche naar de kindernevendienst, en daar worden
verwelkomt! Daarna gaan alle kinderen naar de kindernevendienst en komen later terug.
Zoals elke zondag is er dus ook een 'Verkondiging' voor de volwassenen. Deze dienst is
deel twee van het tweeluik over de ark van Noach, waarmee we op 23 juni begonnen.
BEZOEK AAN DE VERHALENARK IN WAGENINGEN -NA DE GEZINSDIENST 7 JULI
Na de gezinsdienst, staat er voor de kinderen en ouders een lunch klaar in de Koningshof.
Daarna gaan we met een hele groep kinderen, ouders en andere belangstellenden met
eigen vervoer op weg naar de Verhalenark in Wageningen. Wil je ook nog mee? Dat kan!
Jong en oud, van harte welkom! Opgeven kan nog bij Hester van Wijk: via
hestervandekaa@yahoo.com.

•
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.

AGENDA
Datum
di. 02-07

Tijd
17:00 u

Loc.
KH

Onderwerp
Met het oog op zondag met ds. Sophie van den BergHofstee, 'Noach deel 2'

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@protestantsegemeentedoorn.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?

