PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 35 dd. 25 augustus 2019 – 10de zondag van de zomer
2 collecten

: PKN: missionair werk "Samen Leven"
: Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp "de Glind”
Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10:00 uur
: ds. Sophie van den Berg – Hofstee
: Arjan Veen

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10:00 uur
: ds. Gerard van Belzen (Leusden)
: Johan Beuckens

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: prop. H.W. Reijn (Veenendaal)
: Dik Boelee
: PKN: missionair werk “Samen Leven”

__________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: dhr. Rits Kroes en 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…
In de dienst vanmorgen staat Psalm 84 centraal. Een Psalm die onze liefde voor Gods huis
wil aanwakkeren en ons oproept om in te stemmen met de lofzang van de pelgrims! De
Psalm wordt vanmorgen niet gelezen maar gezóngen door de lector. Zo zijn deze psalmen
oorspronkelijk ook bedoeld, als liederen! Ook zingen we vandaag samen met de kinderen
een kinderlied dat past bij hun Verhalenkoffer en het ‘Onze Vader’ op de bekende melodie
van Elly en Rikkert. Wij hopen met elkaar op een gezegende dienst!
Ds. Sophie van den Berg-Hofstee
•
Bijeenkomst sectie 4 bij familie Landheer, Bergweg 5
Straks na de kerkdienst bent u vanaf 11.30 uur van harte welkom. Bij koffie/thee/fris en
gebak willen we elkaar ontmoeten. Er is een soort Zomergasten, waarbij ds. Sophie van
den Berg – Hofstee zich laat interviewen; een kans voor die vraag die u altijd al aan haar
had willen stellen. Ook wanneer u zich van te voren nog niet had aangemeld, bent u
vanzelfsprekend welkom.
•
Volgende week zondag
Op 1 september is in de Maartenskerk het thema ‘Vergeef ons onze schulden, zoals..’. Het
is de 5e en laatste dienst in de serie ‘zomerdiensten over het Onze Vader’. Patrick Evers,
Jurian Reints en Emmy Lou Reints hebben gevraagd om gedoopt te kunnen worden, en
dat gaat op deze zondag gebeuren. Een heel bijzonder moment voor deze jonge mensen,
hun moeder en oma, en voor ons als gemeente waar ze zich welkom mogen weten! (tkj)
•
Collecte “Stichting Epafras”, 1 september 2019
Epafras biedt al 35 jaar geestelijke verzorging aan Nederlanders in buitenlandse
gevangenissen. Het werk blijkt al vele jaren in een grote behoefte te voorzien. In de
gevangenis leven mensen in een isolement en dat is extra sterk als de detentie ver van
huis plaatsvindt. Op verschillende plaatsen in de wereld brengen Nederlandse geestelijk
verzorgers hen een bezoek en bieden steun. Bijvoorbeeld bij het nadenken over schuld en
verantwoordelijkheid. Of het zoeken naar een nieuw perspectief als de straf erop zit. En
soms ook bij het herstellen van contact met familie of vrienden.
De geestelijk verzorgers bieden een luisterend oor en zoeken naar een diepere laag: Wie
ben jij? Geestelijk verzorgers zijn geen rechter of advocaat. Ze zijn er voor de mensen die
zij bezoeken. Voor wie dat wil, bidden ze. En dat troost.
Vorig jaar brachten geestelijk verzorgers 844 keer een bezoek aan een gedetineerde.
Epafras kan dit werk doen met steun van kerken, fondsen, de Ministeries van Buitenlandse
Zaken en Justitie en Veiligheid en particulieren. Dus ook wij!

•

Bericht van de Stichting Vrienden van de Maartenskerk – Scratchdag 5
oktober
Helaas kan de Scratchdag die gepland staat op zaterdag 5 oktober a.s. vanwege te
weinig belangstelling, niet doorgaan.

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,
Vogelweide 71 (E : zondagsbrief@pgdoorn.nl

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

