PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
de
Nr. 15 dd. 9 april 2018 – 2 zondag van Pasen, Quasi Modo Geniti
2 collecten

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

: 10.00 uur
: ds. D.M. van der Wel (Langbroek)
: Dik Boelee

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: mw. Carola van Zanten (Veenendaal)
: Leo Kamphorst

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. J.J. Esveldt (Nijkerk)
: Leo Kamphorst
: Huisgemeente

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: Mw. Ineke Kamphorst
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.


Vervanger ds. Sophie Hofstee
Momenteel is er nog geen zicht op hoelang het ziekteverlof van ds. Sophie Hofstee nog
gaat duren. Daarom heeft het moderamen besloten, voorlopig voor de duur van drie
maanden, op zoek te gaan naar een predikant die bijstand in het pastoraat kan
verlenen. Daartoe is contact opgenomen met ds. Kees van der Zwaard uit Culemborg . Na
een plezierige kennismaking is besloten hem voor zestien uur per week aan te
stellen. Vanaf maandag 9 april is hij beschikbaar. Kees van der Zwaard was van 19901997 predikant van de Hervormde Gemeenten Deil en Enspijk. Daarna koos hij voor een
carrière als schrijver , theatermaker , theoloog , scenarist , producent. In 2017 trad hij nog
op in de Maartenskerk met Hier sta ik, dansen en vechten met Maarten Luther.
Momenteel is hij docent bij Stichting De 7evende Hemel. Hij oriënteert zich momenteel op
een parttime terugkeer in het ambt.
Kees van der Zwaard is 55 jaar. Hij is te bereiken via info@keesvanderzwaard.nl of via de
scriba, Lieuwe Gietema.
Namens de Maartenskerkgemeente wensen we hem een gezegende periode toe in Doorn.

# 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.
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
Op vrijdag 20 april kunt u de documentaire zien 'hier ben ik' een dominee op het witte
doek. Hoofdrol is weggelegd voor dominee Ad van Nieuwpoort en bijzonder is dat hij er
deze avond ook bij is. Een menselijke documentaire, die zowel herkenning, als
bevreemding oproept, somber stemt en je een glimlach bezorgd.
Locatie: Koningshof, de inloop is om 19.00 uur en de documentaire start om 19.30 uur.

Ons email adres is: vent.maartenskerk@gmail.com.
Meer informatie kunt u vinden op de website van onze gemeente:
www.protestantsegemeentedoorn.nl

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

SeniorenMiddagen
Dinsdag 17 april 2018 is er weer een seniorenmiddag.
We beginnen we om 14.30 uur en ronden ons programma af rond 16.00 uur.
De zaal is open vanaf 14.00 uur waar de koffie en de thee dan klaar staan.
Jan van Cappelle komt ons foto’s laten zien van Langbroek
in oorlogstijd en zal hier iets bij vertellen.
Hij is al eerder bij ons geweest en we hebben mogen ervaren
dat hij boeiend kan vertellen. We verwachten dan ook dat het
weer een gezellige, interessante middag gaat worden.
Wij nodigen alle belangstellenden van harte uit deze
bijeenkomst bij te wonen. Neemt u gerust iemand mee, ook
diegenen die niet gewend zijn onze middagen te bezoeken.
Iedereen is welkom!
Als u niet zelfstandig kunt komen, belt u dan Leo van Eersel,
Piet Kooij of Dik de Man of Bep Niessen..
Zij regelen dat u gehaald en weer thuisgebracht wordt.
Met een vriendelijke groet van het team SeniorenMiddagen,
Corry en Leo van Eersel, Piet Kooij, Martha en Dik de Man, Bep Niessen en Alice Catsburg

AGENDA
Datum
Do
Za. 14-04

Tijd
20.00
-

Loc.
MK

Onderwerp
Cantorij

Voor Kopij voor Kruispunt (periode 5 mei -30 juni) dient
13:00 u uiterlijk 13.00 uur te worden ingeleverd per email redactie@protestantsegemeentedoorn.nl
of op papier bij het redactieadres: Austerlitzeweg 40,
3941 WK Doorn.

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?

Aan de viering in de Maartenskerk werkten mee:
Ds. D.M. van der Wel, voorganger
Marjoke Limpens, ouderling
Jos Sinninghe, diaken
Saskia Wiegeraad, lector
Bas Overboom, kindernevendienst
Anneke van Dijk, crèche
Dik Boelee, organist
Fred Ekhart, koster

