PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
de
Nr. 13 dd. 25 maart 2018 – 6 zondag van de 40 dagen, Palmarum/Palmzondag
2 collecten

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

: 10.00 uur
: mevr. drs. Joke de Zwaan (Driebergen)
: Arjan Veen

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. R.E. van der Wal (Houten)
: Leo Kamphorst

Maartenskerk
Voorganger
Muzikale leiding
2 collecten

: 16:30 uur – "Doorn zingt…" het Paasoratorium
: ds. Teun Kruiswijk Jansen
: André van Vliet, m.m.v. koor “Orolius”
: 1. Vluchtelingenwerk Doorn
: 2. Kosten aan de dienst verbonden

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19.00 uur
: ds. J. Plante (Maarn)
: Leo Kamphorst
: Huisgemeente

________________________________________________________
Paascyclus
Maartenskerk
Maandag 26 maart
: 19:30 u – Vesper
dinsdag
27 maart
: 19:30 u – Vesper
woensdag 28 maart
: 19:30 u – Vesper
donderdag 29 maart – Witte Donderdag
Maartenskerk
: 19:00 uur – avondmaalsviering, m.m.v. Cantorij
voorganger
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
Organist
: Bert Boer
2 collecten
: 1. Stichting Timon
2. Kerk en eredienst

Zonnehuis
voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur – avondmaalsviering
: ds. ds. J. Plante (Maarn)
: Johan Beuckens
: Stichting Timon

vrijdag 30 maart – Goede Vrijdag
Huis Beatrix
voorganger
Organist

: 16:00 uur
: werkgroep
: Leo Kamphorst

Park Boswijk
voorganger
Organist

: 17:00 uur – avondmaalsviering
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Johan Beuckens

Zonnehuis
voorganger
Organist

: 19:00 uur
: ds. I. Druijf – den Hoedt (Houten)
: Johan Beuckens

Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 19:30 uur – m.m.v. Cantorij
: ds. Bernard Baakman (Langbroek)
: Bert Boer

zaterdag 31 maart – Stille zaterdag
Maartenskerk
: 19:30 uur
Voorganger
: ds. Bernard Baakman (Langbroek)
Organist
: Arjan Veen
ste

zondag 1 april – Pasen, 1 zondag van Pasen
Maartenskerk
: 06:30 uur – dageraadsdienst (avondmaalsviering)
Voorganger
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
Organist
: Dik Boelee
2 collecten
: 1. Stichting Timon
2. Kerk en Eredienst
Maartenskerk
Voorganger

: 10:00 uur
: ds. Teun Kruijswijk Jansen

Park Boswijk
Voorganger
Zonnehuis
Voorganger

: 10.00 uur – m.m.v. cantorij
: ds. G.J. Wisgerhof (Amersfoort)
: 11.00 uur
: ds. G. van Belzen (Leusden)

BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: dhr. en mw. Achterberg
BERICHTEN

Goede Vrijdag, Park Boswijk
Ook in Park Boswijk is er op Goede Vrijdag een viering en wel om 17.00 uur.
Daar er op Witte Donderdag geen dienst is geweest op deze locatie, wordt op Goede
Vrijdag in het eerste deel van de dienst het Heilig Avondmaal gevierd, zoals we op Witte
Donderdag in de Maartenskerk gewoon zijn. Daarna lezen we in het evangelie (van Marcus
dit jaar) verder, en horen we over de gevangenneming, kruisiging en het sterven van
Jezus. Voorganger is ds.Teun kruijswijk Jansen.

Aankondiging
Op Palmzondag 25 maart a.s. vindt om 16.30 uur in Maartenskerk weer een “Doorn zingt”
plaats. Het koor “Oriolus” o.l.v. André van Vliet voert dit jaar het oratorium ‘Het Lam dat ons
doet leven’ uit 1998 uit. De Nederlandse teksten van Ria Borkent zijn prachtig van taal en
zeer pakkend. De muziek is van Dirk Zwart. Orgel, piano en trompet begeleiden de
liederen, maar hebben ook een heel eigen functie om de sfeer op indrukwekkende wijze
weer te geven. Kortom: een prachtige, hedendaagse passie die ons op indringende wijze
meeneemt door het lijdensverhaal van Christus. Liturg: ds. Teun Kruijswijk Jansen, orgel:
Arjan Veen, piano: Peter Sluijs, trompet: René Alkema.Toegang gratis, collecte na afloop.
Info: www.protestantsegemeentedoorn.nl

Spaaractie veertigdagentijd
Heeft u de afgelopen weken (of langer!) gespaard voor de projecten in Rwanda en voor De
e
Glind? Op 1 Paasdag (dienst van 10 uur) kunt u het gespaarde geld inleveren bij iemand
van de ZWO. Zij staan ergens bij de ingang met de grote oranje collectebussen!
Werkgroep ZWO van de Kerngroep Diaconaat

# KRUISPUNTEN ontmoeten inspireren verdiepen
The Passion – live vanuit De Bijlmer: donderdag 29 maart. as om 20.30 uur
De achtste editie van The Passion vindt plaats in Amsterdam Zuidoost. Dit stadsdeel, dat
in 2018 vijftig jaar bestaat, is in al zijn veelzijdigheid bij uitstek geschikt om als decor te
dienen voor de eigentijdse muzikale vertolking van het verhaal over het lijden en sterven
van Jezus. Een rauw, maar troostrijk verhaal tegen de achtergrond van een wijk die bekend
is met verdriet en tegenslag, maar ook met wederopbouw en veerkracht. Dit jaar heeft The
Passion het thema ‘ik zie jou’.
U wordt van harte uitgenodigd om The Passion samen te bekijken op een groot scherm in
de Koningshof. Het is mogelijk vooraf de Witte Donderdag-viering mee te maken.

Bezoek aan Arnhem – Op zaterdag 14 april is het zover: dan gaan we naar Arnhem!
s' Morgens brengen we een bezoek aan de D3rde, een ruimte voor bezinning en
ontmoetingen. De D3rde verdieping is gesitueerd in het Rozet, een prachtig gebouw qua
architectuur en tegelijk een multi -cultureel centrum midden in de stad. Wij krijgen een
rondleiding door het Rozet en Ad Bogaard, pastor/coördinator, zal ons meer vertellen van
de D3rde verdieping. s' Middags krijgen wij een historische stadswandeling, die eindigt bij
de Eusebiuskerk. Liefhebbers kunnen met de lift naar de toren om het uitzicht van Arnhem
te bewonderen. Uiteraard starten we deze dag met koffie, gebruiken we tussendoor de
lunch en sluiten de dag af met koffie/ thee.
Aanmelden kan tot 5 april bij Fieke of Brechtje!'
Deelnemers worden per mail nader geïnformeerd.
Datum:
Zaterdag 14 april 2018
Tijd:
8.30 - 17.00 uur
Begeleiding: Fieke van der Kooij, en Brechtje de Boer
Kosten:
Ongeveer 30 euro voor koffie, lunch, thee, rondleiding en stadswandeling,
exclusief reiskosten en de lift toren Eusebiuskerk
Ons email adres is: vent.maartenskerk@gmail.com.
Meer informatie kunt u vinden op de website van onze gemeente:
www.protestantsegemeentedoorn.nl

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

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

Aan deze viering (in de Maartenskerk) werkten mee:
Mw. drs. Joke de Zwaan, voorganger
Marjoke Limpens, ouderling
Gina Pander, diaken
Zwanie Meijer, lector
Arjan Veen, organist
Bas Overboom, kindernevendienst
Martha Marie Baakman, crèche
Boudewijn ter Avest, beamteam
Tjeerd Rodenhuis, koster

