PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 33 dd. 11 augustus 2019 – 6de zondag van de zomer
: 1. Stichting “Timon”
: 2. Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp De Glind
2 collecten

Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. A. Altena (Leersum)
: Bert Boer

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Johan Beuckens

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: mevr. J.C. van den Boorgaard (Driebergen)
: Johan Beuckens
: Stichting “Timon”

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: Frank en Trudy Kooi
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.

• Collecte van vandaag
Als Maartenskerk steunen we vanouds Stichting Timon: om een zo optimaal mogelijk
thuis te bieden aan kwetsbare kinderen en jeugd. Naast u geldelijke bijdrage vragen
we u ook om na te denken of u uw tijd beschikbaar wil stellen om een “maatje” te zijn
voor de jongeren. Of om te overwegen om als zij-instromer mee te komen werken in
deze jeugdzorg. Daarnaast vraagt Stichting Timon om uw betrokkenheid door uw
gebeden. Uw financiële gift wordt besteed aan opleiding en training van vrijwilligers en
aan de extra’s om van een huis ook een thuis te maken.
•
Wie komt ons helpen?
In verband met het naderende zwangerschapsverlof van ds. Sophie van den Berg-Hofstee
zoekt de kerkenraad vanaf half oktober een vervanger.
Gemeenteleden die namen kennen van predikanten die vanaf deze periode voor ongeveer
vier maanden beschikbaar zijn, wordt gevraagd deze door te geven aan de scriba.
De vacature staat vermeld in het vacature-overzicht van de PKN (www.pkn.nl/vacatures).
De profielschets is te vinden op de website van de Maartenskerkgemeente.
Lieuwe Gietema, scriba, scriba@pgdoorn.nl
•
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.
Graag vragen wij of u dit bericht ook wilt verspreiden via uw netwerk om de kans van
slagen zo groot mogelijk te maken.
Contact voor verdere informatie
Kerngroep Diaconie Maartenskerk Doorn
H. Gietema,
L. Kamphorst
•

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 zendingsbus?

