PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 28 dd. 7 juli 2019 – 3de zondag van de zomer
2 collecten

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

: 10:00 uur – gezinsdienst
: ds. Sophie van den Berg – Hofstee
: Bert Boer

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10:00 uur
: ds. E.J. Hempenius (Amersfoort)
: Leo Kamphorst

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. M. Jochemsen (Maarn)
: Leo Kamphorst
: huisgemeente

__________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: Jany van Cappelle
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: KOM AAN BOORD!
Vandaag in de Maartenskerk een feestelijke gezinsdienst rondom het beroemde
Bijbelverhaal over de ark van Noach!
In deze laagdrempelige dienst zingen wij met elkaar bekende kinderliedjes over dit verhaal,
begeleid door piano en viool. Ook zullen er in deze dienst vier jonge kinderen symbolisch
'overstappen' van de crèche naar de kindernevendienst. Daarna 'varen' alle kinderen met
hun knuffeldieren op de ark van Noach naar de kindernevendienst, en komen later na de
Verkondiging voor de volwassenen weer bij ons terug in de dienst. De bouwers van de
prachtige ark willen liever uit de 'spotlights' blijven, maar wij zijn hen erg dankbaar voor hun
inzet! Met elkaar hopen wij op een levendige, kleurrijke en bovenal gezegende dienst
waarin we geraakt zullen worden door God zelf. ds. Sophie van den Berg-Hofstee
•
Regenboog stola voor deze kleurrijke gezinsdienst
Speciaal voor deze kleurrijke gezinsdienst over de ark van Noach, de Duif en de
Regenboog, draag ik vandaag een toepasselijke stola in alle kleuren van de regenboog!
Op de stola is linksboven een duif te zien, rechtsboven een kruis en daaromheen allerlei
mensen, in verschillende situaties en fases van het leven. Peuters, kinderen, jongeren,
reizigers, echtparen, gezinnen, ouderen etc...Zo zijn wij hier vanmorgen ook bij elkaar in de
Maartenskerk! Deze stola mocht ik voor vanmorgen lenen van collega predikant Peter
Breure uit Voorthuizen, die hem samen ontwierp met kunstenares Gerda Groeneveld. Mooi
om hem tijdens deze gezinsdienst te kunnen dragen. ds. Sophie
•
Na deze dienst: Lunch en Bezoek aan de Verhalenark in Wageningen
Voor de gezinnen die zich hiervoor hebben opgegeven, staat er na de dienst een lunch
klaar in de Koningshof.
Daarna vertrekken we rond 12:30 uur met een grote groep van maar liefst 42
personen, met eigen vervoer naar de Verhalenark in Wageningen. Daar komen we zo rond
13:15 uur aan. Daar splitsen we op en lopen in kleinere groepjes een speurtocht door de
Verhalenark; er is daar van alles te ontdekken over de verschillende Bijbelverhalen. De
kaartjes voor de kinderen worden betaald door onze diaconie (met veel dank aan hen!!) en
voor volwassenen kosten de kaartjes 12,50 euro. pinnen kan op de boot. We hopen met
elkaar op een mooi en gezellig bezoek!
Hester van de Kaa en ds. Sophie
•
Vakantie ds. Sophie van den Berg-Hofstee
Van 8 juli tot en met 5 augustus heb ik vakantie. Van 8 juli tot en met 17 juli kunt u met
pastorale vragen terecht bij ds. Bernard Baakman (bernardbaakman@gmail.com en tel:
0343-561276). Vanaf 18 juli is ds. Teun Kruijswijk Jansen weer terug van vakantie en kunt
u bij hem terecht. Aarzel niet om contact met hen op te nemen als dat nodig mocht zijn! Ik
wens u goede en gezegende zomerweken toe en ontmoet jullie graag weer begin
augustus! ds. Sophie

•
Kindernevendienst tijdens de zomervakantie: de Vakantiekoffer!
Tijdens de vakantieperiode van de basisscholen (21-7 tot en met 25-8) is er een
aangepaste kindernevendienst. De kinderen uit de gemeente, en natuurlijk ook eventuele
vakantiegasten, gaan tijdens deze weken met de speciale paarse 'vakantiekoffer' vanuit de
kerk naar de Koningshof toe, samen met knd-leiding. Daar worden de kinderen
voorgelezen uit de Bijbelse verhalenboeken uit de koffer, en kunnen ze ook zelf lezen in de
boeken die ze leuk vinden.
De boeken van de vakantiekoffer zijn afgelopen weken met zorg verzameld door het
kindernevendienstteam.
Mede namens hen een zonnige vakantiegroet! ds. Sophie.
•
De vacaturebank
Per direct
Crèche medewerk(st)er
Leiding kindernevendienst
Lid Kerngroep Eredienst
Lid Kerngroep Communicatie Volgend
Bezoekmedew.. Zonnehuis (ingevuld)
Pastoraal ouderling sectie 3
Pastoraal ouderling sectie 6
Enthousiaste fondsenwerver
Diaken
Coördinator Koningsmaal (reserve)
Lid werkgroep Verborgen Armoede
(ingevuld)

Koffieschenker na de dienst (ingevuld)
Medewerker archief (ingevuld)
Volgend jaar (2020)
Scriba van de kerkenraad
Notulist voor moderamen en kerkenraad
Penningmeester Diaconie
Pastoraal ouderling sectie 1
Redactielid Kruispunt
Lid/secretaris werkgroep ZWO
Persoonlijke interviewer Kruispunt

Meer informatie? www.protestantsegemeentedoorn.nl

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,
Vogelweide 71 (E : zondagsbrief@pgdoorn.nl

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

