PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
ste
Nr.14 dd. 1 april 2018 – 1 zondag van Pasen
: 1. Stichting “Timon”
: 2. Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp "de Glind”
2 collecten

Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 06:30 uur – dageraadsdienst (avondmaalsviering)
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Dik Boelee

Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10:00 uur – m.m.v. cantorij
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Arjan Veen

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. G.J. Wisgerhof (Amersfoort)
: Leo Kamphorst

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19.00 uur
: ds. G. van Belzen (Leusden)
: Johan Beuckens
: stichting “Timon”

vrijdag 6 april
Voorganger
Organist
Collecte

: Huis Beatrix – 19.00 uur
: mevr. J.C. van den Boogaard (Driebergen)
: Leo Kamphorst
: Stichting “Timon”

__________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: Dhr. en mevr. Termorshuizen, en mevr. Mary Brusse
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.

Projectzangers voor Pinksterdienst
Met Pinksteren, zondag 20 mei, verleent de cantorij weer medewerking aan de dienst. Dit
is een mooie gelegenheid om de cantorij uit te breiden met projectzangers. Iedereen die
eens mee wil zingen, is vanaf 5 april hartelijk welkom op de repetities op donderdagavond
van 20:00 tot 21:30 in de kerk. Koorervaring of kennis van muziekschrift is niet nodig; het
belangrijkste is uw enthousiasme.
U kunt gewoon binnenlopen, maar u ook eventueel opgeven bij Alyde Touwen
(alyde.t@zonnet.nl).


# KRUISPUNTEN ontmoeten inspireren verdiepen

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


TV uitzendingen over project Mwana Ukundwa -Rwanda
In Rwanda wonen bijna 230.000 weeskinderen, vooral aidswezen. Kerk in Actie-partner
Mwana Ukundwa (Geliefd kind) zoekt Rwandese opvanggezinnen voor deze kinderen.
Weeskinderen die eenmaal geplaatst zijn in een gezin, blijft de organisatie in de gaten
houden. De medewerkers regelen (vak)onderwijs en organiseren elke zaterdag
bijeenkomsten voor de weeskinderen in hun centra. Daar komen de kinderen samen voor
sport en spel. Ook kunnen de medewerkers op deze dagen goed in de gaten houden of de
thuissituatie van de weeskinderen goed is. De komende weken kunt u het werk van Mwana
Ukundwa volgen via uitzendingen van EO i.s.m. Kerk in Actie. Via NPO 2 op de komende
vrijdagen 6 en 13 april, steeds vanaf 17.50 uur. De eerste uitzending was op 25 maart die u
nog kunt zien via Uitzending gemist.

Spaarhuisjes Rwanda / De Glind
e
Vandaag,1 Paasdag, kunt u voor en na de dienst van 10 uur het spaargeld uit de
spaarhuisjes inleveren. Het geld kan ingeleverd worden bij de ZWO leden met een oranje
collectebus. Eventueel geleende spaarhuisjes kunt u teruggeven.
Het gespaarde bedrag kan ook worden overgemaakt op rekening NL14 RABO 038 5217
552 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Doorn onder vermelding ‘Veertigdagentijd
ZWO’
Werkgroep Kerk in Actie / ZWO van de Kerngroep Diaconaat

Samen Leven (al is het maar voor even)
Een initiatief van de Raad van Kerken Doorn waarbij mensen met en zonder beperking
elkaar ontmoeten bij gesprek, spel en/of maaltijd.
Thema: Vrije tijd.
De zomer breekt aan, de vakantietijd staat voor de deur. ‘Vrije tijd’ lijkt vanzelfsprekend
maar toch kregen de meeste Nederlanders pas na de Tweede Wereldoorlog echt tijd voor
andere dingen naast het ‘broodnodige’ werk.
Op deze middag staan we stil bij het ‘dagelijks brood’ van toen, en de ruimte die er kwam
om echt vrij te zijn. Historische beelden brengen ons terug in de tijd, en bij de vraag wat
echt ‘vrij-zijn’ betekenen kan. Ds. Teun Kruiswijk-Jansen verzorgt dit programmaonderdeel.
Aansluitend is er tijd om een spel te doen, zomaar te praten of een gesprek te voeren.
Om 17.30 uur staat er weer een broodmaaltijd met snack op ons te wachten.
Vrijdagmiddag/avond 25 mei 2018 - van 15.00 tot 19.00 uur in de Ludenzaal van Huize
Beatrix, Jacob van Ruysdeallaan 17, Doorn. (vrijwillige bijdrage € 5,00)
Opgave: voor maandag 21 mei bij Willy Altena.
Tel. 0343-417167
06-13504563
e-mail: willyaltena@hotmail.com
Vervoer kan eventueel geregeld worden.

AGENDA
Datum
Do 05-04

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,
Vogelweide 71 (E : zondagsbrief@protestantsegemeentedoorn.nl)

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

