PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 29 dd. 14 juli 2019 – 4de zondag van de zomer
2 collecten

: 1. Vluchtelingenwerk PG Doorn
: 2. Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp De Glind
Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. W.P. van der Hoeven (Amersfoort)
: Dik Boelee

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. G.J. Wisgerhof (Amersfoort)
: Johan Beuckens

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. P.F. Goedendorp (Leersum)
: Johan Beuckens
: Vluchtelingenwerk PG Doorn

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: mevr. Jos van Vulpen en dhr. Piet Kraan
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.

•
Koningshof, vergaderen en ontmoeten
Tijdens de zomerperiode is de Koningshof op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 12.00u.
Het uitvaartcentrum is dag en nacht bereikbaar via het nummer 06 12450273
Met vriendelijke groet,
Arnoud van Os
Bedrijfsleider Koningshof
•

#KRUISPUNTEN ontmoeten verdiepen

Ons email adres is: kruispunten.maartenskerk@gmail.com
Meer informatie kunt u vinden op de website van onze gemeente:
www.protestantsegemeentedoorn.nl

AGENDA
Datum
do. 18-07

Tijd
19:00 u

Loc.
Kapel

Onderwerp
Kapelgebed

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?

