PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
ste
Nr. 8 dd. 18 februari – 1 zondag van de 40 dagen, Invocabit
2 collecten

: 1. Bloemenfonds
: 2. Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp "de Glind”
Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. F.A.A. Baarslag (Amersfoort)
: Arjan Veen

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. C.Y. van Zanten (Veenendaal)
: Sjaak van ‘t Kruis

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19.00 uur
: ds. D.M. van der Wel (Langbroek)
: Leo Kamphorst
: Bloemenfonds

__________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: mevr. Netty Bleijenberg
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.


Pastoraal
Mevrouw Wisgerhof werd in het ziekenhuis opgenomen vanwege een zware
longontsteking. Inmiddels is zij in een revalidatiekliniek. Een kaart zal haar vast goed doen!
Adres op te vragen bij het kerkelijk bureau (tkj)

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

# KRUISPUNTEN ontmoeten inspireren verdiepen
Lezing en gesprek: Op dinsdag 20 februari is er een lezing met als thema Brood en Wijn in
het kader van bezinning op de Maaltijd van de Heer.
Deze avond wordt begeleid door Prof. dr. Jan Muis en ds. Sophie Hofstee.
De avond is in de Koningshof en begint om 20.00 uur.

U bent allen van harte welkom
Ons email adres is: vent.maartenskerk@gmail.com.
Meer informatie kunt u vinden op de website van onze gemeente:
www.protestantsegemeentedoorn.nl

Genieten van wat extra aandacht
In het woonzorgcentrum ‘Het Woonoord’ op de Woestduinlaan in Doorn zijn we gestart met
individuele aandachtspunten voor de bewoners. Er wordt enthousiast op gereageerd en
veel bewoners geven zelf aan waar ze behoefte aan hebben. Maatjes om mee te
wandelen, fietsen, schilderen, knuffelhond, een individueel gesprek en nog zo veel meer.
Teveel aanvragen om allemaal in een keer uit te kunnen oefenen. En daarom vragen we
anderen om hulp.
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk dat u in uw eigen tijd kunt inplannen? Dan zijn wij op
zoek naar u. Help ons deze fijne vragen naar aandacht te vervullen. Neem gerust contact
op voor meer informatie met Yvonne van Gent, 0343-529924/ y.v.gent@iszdebrug.nl

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 20-02

Tijd
20:00 u

Do 22-02

19:00
20.00

Za 24-02

Loc.
KH

kapel
MK

Onderwerp
# KRUISPUNTEN ontmoeten inspireren verdiepen
Lezing en gesprek. Thema: Brood en Wijn
Kapelgebed
Cantorij
Kopij voor Kruispunt (periode 17 maart - 5 mei) dient
uiterlijk 13.00 uur te worden ingeleverd per email redactie@protestantsegemeentedoorn.nl
of op papier bij het redactieadres: Austerlitzeweg 40,
3941 WK Doorn.

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?

