PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 31 dd. 28 juli 2019 – 6de zondag van de zomer
2 collecten

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

: 10.00 uur
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Arjan Veen

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: mevr. drs. J. de Zwaan (Driebergen)
: Johan Beuckens

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. D.C. Coppoolse (Odijk)
: Johan Beuckens
: Verborgen armoede

Huize Beatrix
Voorganger
Organist
Collecte

: vrijdag 2 augustus
19.00 uur
: ds. M. de Goei – Jansma (Amersfoort)
: Leo Kamphorst
: Kerk en Eredienst

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: mevr. Wil Vergoed en mevr. Neeltje Baaij

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
De vakantietijd geeft ruimte om het leesrooster los te laten, en iets te lezen wat anders zo
niet aan bod komt
Vorige week zondag ben ik een serie begonnen rond en met de zo bekende regels van het
Onze Vader.
Vandaag zijn dat de beden: ‘laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen’.
De kinderen gaan mee met Bas voor de kindernevendienst.
De liturgische kleur is: groen. tkj
•
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.
•
De diaconale collecte is voor de werkgroep verborgen armoede
Dit jaar hebben we in drie gevallen financiële hulp verleend.
Ook hebben wij op verzoek van de diaconie een dagje uit voor gezinnen met kinderen
mogelijk gemaakt.
•
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

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,
Vogelweide 71 (E : zondagsbrief@pgdoorn.nl)

Denkt u bij het verlaten van dit kerkgebouw aan de zendingsbus

