PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
de
Nr. 11 dd. 11 maart 2018 – 4 zondag van de 40 dagen, Laetare
2 collecten

: 1. PKN: "Samen Leven"
: 2. Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp De Glind
Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. Aleida de Hoog (Doorn)
: Johan Beuckens

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. G. van Belzen (Leusden)
: Leo Kamphorst

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19.00 uur
: ds. G. van Belzen (Leusden)
: Leo Kamphorst
: PKN: "Samen Leven"

woensdag 14 maart
2 collecten

: 19:00 uur, Maartenskerk – biddag voor gewas en arbeid
: 1. Plaatselijk diaconaal werk
: 2. Kerk en Eredienst
: ds. Cor Hoogerwerf (Doorn)
: Leo Kamphorst

Voorganger
Pianist

__________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: dhr. en mevr. C. Kraan en dhr. René Scholten.
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.

Uitnodiging voor nieuw ingekomen gemeenteleden
(vanaf 1 december 2016 tot heden)
Graag ontmoeten wij u op zondag 18 maart 2018 na de kerkdienst in de Koningshof om
nader kennis met u te maken. Terwijl de andere kerkgangers koffiedrinken in de
Maartenskerk, zullen wij dat doen in de Koningshof.
Misschien bent u wel benieuwd naar de organisatie en de activiteiten van de Protestantse
Gemeente te Doorn. Daar informeren wij u dan graag over.
Wij van onze kant zijn benieuwd naar wat u hoopt te vinden in onze kerk. Daarover willen
we graag met u van gedachten wisselen.
Graag tot 18 maart.
Mocht u sinds kort in Doorn wonen en heeft u geen uitnodiging ontvangen …. ook dan
bent u van harte welkom. Uw verhuizing is dan (nog) niet door de landelijke administratie
aan ons doorgegeven.
Anneke van Dijk en Johan Beuckens

Palmpaasstokken maken
Op Palmpasen (25 maart) lopen we in een feestelijke optocht door de kerk. Kinderen in de
basisschoolleeftijd kunnen hiervoor hun eigen palmpaasstok maken. Vrijdag 23 maart van
15:45 tot 17:15 kun je samen met een (groot)ouder komen knutselen in de Koningshof.
Neem hiervoor van huis een houten kruis (de twee latjes zijn ongeveer 70 en 40 cm) mee,
dan kunnen we meteen beginnen met de versiering. Alle versierspullen staan in de
Koningshof klaar. Op zondagmorgen komt er een broodhaantje bovenop de palmpaasstok.
Daarna kan de optocht beginnen; heb je er al zin in? We willen graag vooraf weten hoeveel
kinderen we kunnen verwachten. Stuur je voor 21 maart even een bericht naar Jon de Gier.
Kerngroep Eredienst


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

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


Paasgroetenactie 2018 -- zondag 18 maart 2018
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen veel gemeenteleden ook dit jaar
weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland. Dit jaar is door onze
werkgroep gekozen om kaarten te versturen naar gedetineerden in Nederlandse
inrichtingen. In Kruispunt (maart / april) is deze actie uitgebreider beschreven.
Zondag aanstaande krijgt u in de Maartenskerk en Park Boswijk een kaart met een korte
uitleg mee.
Een kaart krijgen zegt gedetineerden al heel wat. Des te meer als iemand ook nog eens de
moeite heeft genomen er iets, een tekst of een bemoedigend woord, bij te schrijven.
We hopen, dat er veel ‘Paasgroeten’ verstuurd worden.
Werkgroep Kerk in Actie / ZWO van de Kerngroep Diaconie

Vrijwilligers gezocht voor Paasviering vluchtelingen
Op D.V. 24 maart 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)
AGENDA
Datum
Wo 14-03

Do 15-03
Vr 16-03

Tijd
Loc.
18:00 u
KH
19:30 u
MK
20:00 u
KH
20.00 u
MK
20:00 u
KH

Onderwerp
Bewust naar Pasen (angst voor de Islam)
Biddag voor gewas en arbeid
V#T: Melk en vast voedsel (4 van 4)
Cantorij
V#T: Film – Bram Fischer

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)

