PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 36 dd. 1 september 2019 – 11de zondag van de zomer
2 collecten

: 1. Stichting "Epafras"
: 2. Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp De Glind
Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur – doopdienst
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Dik Boelee

Park Boswijk
Voorganger
Organist

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

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. R.C.G. van der Zwan (Amersfoort)
: Johan Beuckens
: Stichting "Epafras"

Huize Beatrix
: vrijdag 6 september om 19.00 uur – avondmaalsviering
Voorganger
: ds. Gerard van Belzen (Leusden)
Organist
: Johan Beuckens
Collecte
: Voedselbank
_________________________________________________________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente naar: Mw. N. Jansen- Budding
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 beleven we een bijzondere en feestelijke dienst met de doop van Patrick, Jurian en Emmy Lou.
We staan echter eerst stil bij de bede uit het Onze Vader over schuld vergeven (worden). Geen eenvoudige bede dus, maar door het
verhaal over Jakob op de vlucht voor zijn broer hopen we de betekenis en ‘impact’ te verhelderen. In het dankgebed staan we ook stil
bij het gouden huwelijk van Leo en Corrie van Eersel; na de dienst kunt u hen feliciteren en is er een traktatie bij de koffie.
De liturgische kleur is vandaag, in verband met de doop: rood. (tkj)
•
Vervanging ds. Sophie van den Berg-Hofstee
De kerkenraad is verheugd te kunnen melden dat een een vervanger voor ds. Sophie van den Berg-Hofstee is gevonden: ds. Gert
Landman, emeritus-predikant van De Bilt. De afgelopen twee jaar heeft ds. Landman waargenomen in Mijdrecht.
Het is de bedoeling dat hij alle taken van Sophie waarneemt. Gert Landman is een veelzijdig predikant. Hij is muzikaal en zingt
regelmatig solo tijdens de dienst. In het Nieuwe liedboek zijn enkele liederen van hem opgenomen. Hij zal zichzelf in het komende
nummer van Kruispunt verder aan u voorstellen. Lieuwe Gietema, scriba
AGENDA
Datum

Tijd

do. 05-09

20.00 u

Loc.

Onderwerp
MK

Cantorij

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 Ellen Bol (E : zondagsbrief@pgdoorn.nl)
Denkt u bij het verlaten van dit kerkgebouw aan de zendingsbus?

