PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 32 dd. 4 augustus 2019 – 7de zondag van de zomer
2 collecten

: 1. Plaatselijk diaconaal werk
: 2. Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp De Glind
Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. J. Bloemendal (Amersfoort)
: Johan Beuckens

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: B.H. Baakman (Langbroek)
: Leo Kamphorst

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. D.M. van der Wel (Langbroek)
: Leo Kamphorst
: Plaatselijk diaconaal werk

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: mevr. Ria de Jong

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.

•
Vreugdevol nieuws!
Gemeenteleden Frank en Trudy Kool laten ons vanmorgen graag weten dat zij op 27 juli de
trotse ouders zijn geworden van een zoon: Ruben Dirk Johannes, roepnaam Ruben! Op
zijn geboortekaartje staat: Ons kind, maar geen bezit. Volkomen afhankelijk, volkomen vrij.
Niet gemaakt, maar geschapen. Een gebaar van de Schepper. Geluk- ons zomaar in de
schoot gevallen. Wij delen als gemeente graag in hun vreugde en wensen hen van harte
alle geluk met elkaar en Gods zegen toe! 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.
•
Per direct gezocht…!
Wij zoeken per direct een kamer, met gebruik van keuken, toilet en douche voor een
uitgeprocedeerde asielzoeker uit Pakistan, een christelijke vrouw van 59 jaar.
Zij mag haar lopende procedure bij het Europese Hof in Nederland afwachten.
Spreekt goed Engels en een beetje Nederlands.
De huur kan maximaal € 350,00 bedragen. Daarbij is zij van harte bereid een helpende
hand te bieden in het huishouden en heeft ruime ervaring met verzorging van kinderen.
Contact: Kerngroep Diaconie Maartenskerk Doorn
•
Agenda
Zaterdag 10 augustus – kopij voor Kruispunt nr 6 (periode 1 september - 19 oktober 2019)
dient uiterlijk 13.00 uur te worden ingeleverd per e-mail redactie@pgdoorn.nl
of op papier bij het redactieadres: Austerlitzeweg 40, 3941 WK Doorn.
•

Koffieochtend voor de leden van sectie-2 Doorn Noordwest van de
Maartenskerkgemeente
Na de kerkdienst van zondag 18 augustus bent u welkom bij Willem en Mariska Schouten,
Mariniersweg 2 voor een kopje koffie en een gezellig samenzijn.
Wil u vóór 15 augustus a.s. aangeven of u komt? Dit kan bij: Mariska Schouten of Renske
Seldenrijk

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 zending

