PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 34 dd. 18 augustus 2019 – 9de zondag van de zomer
2 collecten

: Plaatselijk diaconaal werk
: 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
: ds. Trudy Struijs (Doorn)
: Leo Kamphorst

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. G. van Belzen (Leusden)
: Johan Beuckens
: Huisgemeente

__________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: een stille bloemengroet
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
Vandaag komt een volgende regel uit het Onze Vader aan de orde: geef ons heden ons
dagelijks brood. In de Nieuwe Bijbelvertaling werd dit: geef ons het brood dat wij nodig
hebben. U ervaart in deze wijziging hoe de bede dan een slag draait, en een bredere
strekking krijgt.
De lezingen komen uit Exodus en het Johannesevangelie waar de gave van het manna in
de woestijn benoemd wordt.
Als dragend ‘zondagslied’ koos ik voor Lied 322: die chaos schiep tot mensenland. Voor de
viering oefenen we dit lied om het tijdens de dienst vrijer te kunnen zingen. De liturgische
kleur is: groen. (tkj)

• Gezocht… en gevonden...
De afgelopen twee zondagen vroegen we uw medewerking bij het zoeken naar en
vinden van woonruimte voor een Pakistaanse vluchtelinge.
Gelukkig kunnen we u melden dat deze ruimte, voorlopig voor drie maanden,
gevonden is. Wij danken u voor uw aandacht en steun in welke vorm dan ook.
(H. Gietema en L. Kamphorst)
•
De Werkgroep Hebreeuws in de Vallei nodigt u uit :
voor de openingsavond van het studieseizoen Hebreeuws, met een optreden van Shura
Lipovsky.
Zij zingt Jiddische liederen en vertelt Chassidische verhalen en wordt begeleid door
Maaike Roelofs, cello en Paul Prenen, piano. Toegang gratis.
Onderwerp : Genezing en Troost .
Plaats:
Wijkkerk De Open Hof (voorheen Aller Erf), Ronde Erf 86, 3902 CZ
Veenendaal
Tijd:
Dinsdag 3 september 2019 van 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Toelichting: Shura Lipovsky is wereldwijd een sleutelfiguur voor de herleving van de
Jiddische (Chassidische) cultuur. Ze geeft colleges, concerten,
masterclasses en workshops o.a. in Amsterdam, Parijs, Londen en New
York.
Verdere activiteiten van de Werkgroep Hebreeuws: een driejarige Taalcursus Bijbels
Hebreeuws en verschillende leesgroepen Hebreeuws en Jiddisch. Voor info: Roosje
Wisgerhof-Beijen, tel. 0318 51 54 32, secretaris van de Werkgroep,
rosabeijen@gmail.com

•
Open repetitie ochtend Maranatha op 31 augustus as
Maranatha uit Doorn houdt op zaterdag 31 augustus as haar jaarlijkse open
repetitieochtend in Doorn.
Maranatha is een landelijk, interkerkelijk gemengd koor, opgericht op 30 oktober 2010.
Er wordt maandelijks op zaterdag (in principe de laatste van de maand) gerepeteerd van
10.30 tot 14.00 uur onder leiding van dirigent Evert van de Veen in De Koningshof te
Doorn.
Het repertoire bestaat uit vierstemmige liederen over geloof in God, hoop op de
wederkomst van Christus en liefde voor Israël.
De open-repetitie van 31 augustus, begint voor deze keer om 10.15 uur. Voor meer
informatie, kijk op onze website www.maranathadoorn.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,
(E : zondagsbrief@pgdoorn.nl

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

