PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
de
Nr. 10 dd. 4 maart 2018, 3 zondag van de 40 dagen, Oculi
: 1. “DoornRoosje”
: 2. Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp "de Glind”
2 collecten

Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: prof. dr. F.G. Immink (Driebergen)
: Bert Boer

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. M.A. de Hoog (Doorn)
: Leo Kamphorst

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19.00 uur
: ds. M.A. de Hoog (Doorn)
: Leo Kamphorst
: “DoornRoosje”

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


SeniorenMiddagen Paasbijeenkomst 2018!
Op dinsdag 20 maart 2018 hopen we weer samen te komen in de Koningshof. Deze
speciale bijeenkomst begint om 11:00 uur en zal om ongeveer 14:00 uur eindigen.
De zaal is open vanaf 10:30 uur waar de koffie en de thee klaar staan.

In deze viering staan wij stil bij het lijden en sterven van Jezus, maar ook bij Zijn
opstanding. Onder bijzondere muzikale begeleiding zingen we mooie liederen en ook zal
de gebruikelijke Paasbroodmaaltijd niet ontbreken. Het belooft weer een fijne samenkomst
te worden!
Als u het fijn vindt om hierbij aanwezig te zijn, geeft u zich dan op voor 17 maart 2018. Dit
kan bij:
Leo van Eersel
Piet Kooij
Dik de Man
Bep Niessen
Heeft u vervoer nodig om naar de Koningshof te komen? Geef dit gelijk even door, dan
wordt er geregeld dat u gehaald en weer thuisgebracht wordt.
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Team seniorenMiddagen Corry en Leo van Eersel, Pier Kooij, Martha en Dik de Man, Bep
Niessen en Alice Catsburg


Vrijwilligers gezocht voor Paasviering vluchtelingen.
Op 24 maart a.s. wordt er een Paasviering gehouden voor vluchtelingen uit het azc
Leersum in de Immanuëlkerk te Driebergen. Om deze viering te laten slagen zijn we op
zoek naar chauffeurs die van en naar het azc willen rijden om vluchtelingen op te halen.
Ook zijn we op zoek naar koks die eten willen maken voor het diner.
Opgeven als chauffeur kan bij Carlo: j.m.aalberts@hotmail.com
Opgeven als kok kan bij Hetty: benhwerkman@gmail.com
Alvast bedankt voor uw hulp!
Met vriendelijke groet,
Elise van Straten (Vrijwilligerscoördinator azc Leersum)

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!
Meer informatie: https://npvzorg.nl

AGENDA
Datum
Do 08-03

Tijd
19:00
20.00

Loc.
kapel
MK

Onderwerp
Kapelgebed
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?

