PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
de
Nr. 7 dd. 11 februari – 6 zondag na Epifanie, Quinquagesima
: 1. Voedselbank – In de Maartenskerk kunt u uw bijdrage in natura bij
de tafels in het koor afgeven. Hier staan ook twee collecteschaaltjes
voor geldelijke bijdragen.
: 2. Kerk en Eredienst – via de bekende rondgang
In Park Boswijk worden de collecten op de vertrouwde manier gehouden.
2 Collecten

Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur - avondmaalsviering
: ds. M.J. Ouwerkerk – Louter (Schoonhoven)
: Johan Beuckens

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur - avondmaalsviering
: ds. D.C. Coppoolse, Odijk
: Leo Kamphorst

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19.00 uur - avondmaalsviering
: ds. Cor Hoogerwerf, Doorn
: Leo Kamphorst
: Voedselbank

__________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: mevr. Iet van der Sijs
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@protestantsegemeentedoorn.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.


Dienst van de Tafel
Vanmorgen vieren we het Heilig Avondmaal.
In de Maartenskerk heeft u de mogelijkheid om het brood in te dopen en om wijn of
druivensap te drinken. De opstelling is als volgt: 2 bekers wijn om te drinken, 1 beker
druivensap om te drinken, 1 beker druivensap om te dopen.
Er wordt vanuit de tafel gedeeld. De voorganger breekt het brood en brengt deze brekende
en delende beweging verder via de ambtsdragers en de leden van de avondmaalgroep, de
gemeente in. Als gemeente zetten wij de brekende en delende gemeente verder door in
ons leven, de wereld in. Zo functioneert de dienst van de tafel in ons midden, in ons leven
en in de wereld waarin wij leven. Dit heeft niet met hiërarchie te maken, ook niet met
onbeleefdheid door als eerste te eten en te drinken. Jezus die het brood breekt en deelt,
wilde immers de minste der mensen zijn. Let u verder op de aanwijzingen van de
ambtsdragers en de mensen van de avondmaalsgroep.
Wij hopen vanmorgen weer samen een mooie viering van dit sacrament te beleven.

Orgelspel en het begin van de dienst
De kerngroep eredienst heeft in een gesprek met Arjan Veen namens de organisten
gesproken over orgelspel voorafgaand en aan het begin van de diensten. Sinds de zomer
van 2017 was er geen orgelspel vooraf, maar juist aan het begin van de dienst na het
welkom. Daardoor helpt de muziek om stil en aandachtig te worden. Toch werd de muziek
voorafgaand aan de dienst ook gemist.
Ons gesprek leidde tot een nieuwe afspraak. Vanaf ongeveer 09:50 speelt de organist
bijvoorbeeld n.a.v. een lied dat in de dienst ook zal klinken. Kort voor 10:00 wordt het stil en
om 10:00 uur luidt even de kleine klok als teken van aanvang. Na binnenkomst van de
ambtsdragers en voorganger volgt op het welkomstwoord het meditatieve orgelspel, zoals
er dat inmiddels gewend zijn.
Vanaf de veertigdagentijd beginnen we dienst op deze manier; voor het eerst op 18
februari. Kerngroep eredienst

ASWOENSDAGVIERING
De Doornse Raad van Kerken organiseert voor de tiende keer het oecumenisch
vastenproject Bewust naar Pasen. Op zeven woensdagavonden worden er bijeenkomsten
gehouden om samen op weg te gaan naar Pasen. We beginnen de cyclus met een
Aswoensdagviering op woensdag 14 februari a.s. in de Maartenskerk. Een mooi moment
om u voor te bereiden op de Veertigdagentijd!
Aanvang: 19.00 uur. U bent van harte welkom!
U kunt zich nog opgeven voor de overige zes bijeenkomsten. Aanmelden voor alle, of voor
één of meer avonden, bij Jeanette van Osselen. Meer informatie vindt u in Kruispunt en in
de folder op het literatuurrek in de Koningshof.
Namens de werkgroep Bewust naar Pasen, Ina Veldman


Vakantie
Van 17 t/m 25 februari is ds.Teun Kruijswijk Jansen afwezig i.v.m. een vrije week.
Ds.Bernard Baakman vervangt hem in voorkomende gevallen.

Onvoorwaardelijke liefde
Dit jaar heeft Kerk in Actie dit als thema tijdens de veertigdagentijd. Het slaat vooral op de
trouw en liefde die moeders overal ter wereld geven aan hun kinderen. Vaak onder
moeilijke omstandigheden. Op de website van Kerk in Actie ziet u voorbeeldverhalen.
Soms zijn er geen ouders of kunnen ouders niet de zorg bieden aan hun eigen kinderen.
Voor die kinderen en jongeren is er ook hulp nodig. Daar zorgt o.a. Mwana Ukundwa in
Rwanda voor en de Rudolphstichting in en vanuit De Glind. Graag vragen we u de
komende weken thuis weer wat opzij te leggen voor deze hulp. U kunt daar het bekende
spaarhuisje uit Rwanda voor gebruiken. Past ook geld voor De Glind in! Heeft u geen
spaarhuisje meer, zondag 11 februari kunt u er een meenemen. Eerste Paasdag is er
gelegenheid het gespaarde geld af te dragen.
Werkgroep Kerk in Actie / ZWO



SeniorenMiddagen

Film over het leven van Moeder Theresa!

Dinsdag 20 februari 2018 is er weer een seniorenmiddag. Deze ontmoeting vindt plaats in
de Koningshof, Kerkplein 1, Doorn. Wij beginnen om 14.30 uur en eindigen rond 16.30
uur. De zaal is open vanaf 14.00 uur waar de koffie en thee dan klaarstaan.
Wij willen u graag een kijkje laten nemen in het leven van Moeder Theresa. Een vrouw die
al jong wist dat zij haar leven in dienst wilde stellen van God. Zij werd non en heeft zich
vele jaren ingezet onder de armsten der armen in India.
Een indrukwekkend levensverhaal, dat gebaseerd is op brieven die zij tijdens haar leven
geschreven heeft.

Wij denken dat velen Moeder Theresa kennen en graag deze film willen zien. Iedereen is
dan ook van harte welkom, ook al bent u geen lid van de Protestantse Gemeente te
Doorn.
Als u niet zelfstandig kunt komen, belt u dan Leo van Eersel of Piet Kooij of Dik de Man of
Bep Niessen. Zij regelen dat u gehaald en weer thuisgebracht wordt.
Graag tot de 20e!
Met een vriendelijke groet, team Seniorenmiddagen
Corry en Leo van Eersel, Piet Kooij, Martha en Dik de Man, Bep Niessen, Alice Catsburg.

AGENDA
Datum
Di 13-02
Do 15-02

Tijd
14:30 u
20.00

Loc.
MK

Onderwerp

Emmakring bij Fieke en Hans van der Kooij
Cantorij

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@protestantsegemeentedoorn.nl
Berichten voor ‘Kruispunt op Zondag’ voor donderdag 18.00 uur inleveren bij Nico Eijlers,
(E : zondagsbrief@protestantsegemeentedoorn.nl)

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

