PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
de
Nr. 9 dd. 25 februari – 2 zondag van de 40-dagentijd, Reminiscere
2 collecten

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

: 10.00 uur
: ds. C. van der Kooi (Driebergen)
: Arjan Veen

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. J.M. van ’t Kruis (Doorn)
: Johan Beuckens

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19.00 uur
: ds. J.J. Esveldt (Nijkerk)
: Johan Beuckens
: Huisgemeente

vrijdag 2 februari
Voorganger
Organist
Collecte

: Huis Beatrix – 19.00 uur
: ds. mevr. J.C. van den Boogaard (Driebergen)
: Leo Kamphorst
: Kerk en Eredienst

__________________________________________________________
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@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.

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

Bericht van ds. Sophie Hofstee
Graag wil ik jullie bedanken voor de bemoedigende kaarten die ik in de afgelopen weken
mocht ontvangen. Daardoor voel ik me met jullie verbonden in deze herstelfase van mijn
overspanning. In overleg met de bedrijfsarts hoop ik de komende weken verder te
herstellen om later weer gezond aan het werk te kunnen. Voorlopig zal ik dus nog niet in
Doorn zijn. Het is een moeilijke periode, maar ik heb er vertrouwen in straks weer in jullie
midden te zijn.
Met hartelijke groet en alle goeds,
Sophie Hofstee
Ds. Teun Kruijswijk Jansen herstelt momenteel van een longontsteking. Hij zal in ieder
geval de komende week zijn werk nog niet kunnen hervatten. Voor pastorale begeleiding is
ds. Bernard Baakman beschikbaar (tel 0343 561276).


Aankondiging collecte voor Doornroosje op zondag 4 maart 2018
De stichting DoornRoosje organiseert om de twee jaar een vakantieweek voor 30 a 40
mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen omdat ze lichte zorg of begeleiding
behoeven. DoornRoosje is een zelfstandige stichting, opgericht door leden van de
Protestantse Gemeente Doorn (PGD). Velen van hen doen het vrijwilligerswerk, zowel in
de organisatie als ook in de gastenbegeleiding. Dit jaar, 7 t/m 14 juli, wordt er weer een
vakantieweek georganiseerd in het “Nieuw Hydepark”, het nieuwe comfortabele zorghotel
in Doorn. Zo’n vakantie kost geld. Om de pensionprijs voor onze gasten redelijk te houden,
zijn we afhankelijk van sponsoren en giften. Ook de opbrengst van deze collecte wordt
gebruikt om de DoornRoosje vakantie week dit jaar weer mogelijk te maken. Bent u
geïnteresseerd of kent u iemand waarvan u denkt dat zo’n vakantie echt iets voor hem of
haar is, mail dan met: Karin Davids of Jan den Bok.

Tijdelijke sluiting van de kapel
Komende week is het voorjaarsvakantie en daarom zal in de periode van maandag 26
februari t/m zondag 4 maart de kapel gesloten zijn. Tijdens deze periode zijn er nauwelijks
activiteiten in de Koningshof en daarom zullen de medewerkers meestal afwezig zijn.
Vanaf maandag 5 maart bent u weer hartelijk welkom.
Namens de kapelmedewerkers, Johan Beuckens

Jaarvergadering NPV afdeling Doorn/Driebergen/WijkbijDuurstede
Datum:
dinsdag 6 maart 2018
Locatie:
School met de Bijbel, Kerkeland 55 te Langbroek
Aanvang:
19:45 uur
Thema: Voltooid leven…….
Afgelopen jaar is er volop aandacht geweest voor ‘voltooid leven’.
Maar wat wordt precies met dit begrip bedoeld?
Esmé Wiegman, tot 1 maart 2018 directeur van de NPV (zorg voor het leven), verzorgt een
lezing over dit thema. Naast het verhelderen van begrippen en duiding van het politieke
debat tot nu toe, zal zij ook aanbevelingen meegeven voor hoe met ‘voltooid leven’ om te
gaan. Geestelijk verzorger ds. Cor van Breemen, werkzaam in Verpleeghuis De Wijngaard
te Bosch en Duin zal vanuit zijn werk dit onderwerp belichten.
Spreekt dit onderwerp u aan? Wij ontmoeten u graag!

AGENDA
Datum

Tijd

Do

20.00

Loc.
MK

Onderwerp
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?

