PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
de
Nr. 16 dd. 15 april 2018 – 3 zondag van Pasen, Misericordia Domini
2 collecten

: 1. Bloemenfonds
: 2. Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp De Glind
Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. A. Altena (Leersum)
: Johan Beuckens

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Leo Kamphorst

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur – m.m.v. koor "Onderweg"
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Leo Kamphorst
: Red een Kind

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: Mw. Paulien van der Werff en Mw. Henny Schottert
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.


Met het oog op zondag
Maandagavond 16 april om 19.00 uur pakken we de draad van de dienstvoorbereiding
weer op. We lezen: Genesis 6: 1-4 en Johannes 10: 11-16. Belangstellenden om eens te
‘proeven’: Van harte welkom!
Teun Kruijswijk Jansen

# KRUISPUNTEN ontmoeten inspireren verdiepen
Hier ben ik – Een dominee op het witte doek
In de documentairefilm 'Hier ben ik', wordt ds. Ad van Nieuwpoort gevolgd bij zijn pastorale
werk in de welvarende gemeente Bloemendaal. Kerk en Bijbel lijken ver van deze drukke
wereld af te staan.
De film van Sarah Vos en Sander Snoep laat de geestelijke dilemma's van de moderne
samenleving zien. In dat geheel probeert Ad van Nieuwpoort te zoeken naar de tegenstem
van het Bijbelse verhaal.
Ad van Nieuwpoort is deze avond aanwezig om met de aanwezigen in gesprek te gaan.
Datum: Vrijdag 20 april 2018
Tijd:
Inloop 19.00u, aanvang 19.30u
Locatie: Koningshof
Entree: € 6,00
Contact: vent.maartenskerk@gmail.com
Meer info: www.protestantsegemeentedoorn.nl
Zie ook: http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/430170/Jacobine_Op_Zondag.html
Hierin spreekt Jacobine Geel over het verhaal van Pasen met 3 verhalenvertellers:
dominee Ad van Nieuwpoort, zanger Jan Rot en verhalenverteller Kees Posthumus.

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

Pinksteren 2018
Op eerste Pinksterdag, 20 mei 2018 verzorgt Muziektheater Vestzak een bijdrage aan
Feest van de Geest met hun programma “Ronduit Geest(ig)”.
Locatie: Maartenskerk. Tijdstip: 13.30 uur. Collecte bij de uitgang.


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 of 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

Feest van de Geest
We zijn op weg naar Hemelvaart en Pinksteren en dat wordt voor de Utrechtse Heuvelrug
weer iets bijzonders. Als u door de verschillende dorpen wandelt, fietst of rijdt, dan zult u
veel rood zien. Rode billboards, rode vlaggen bij veel kerken, rode pijlposters, rode affiches
bij winkels. Er zijn rode brochures verkrijgbaar in de kerken en duizenden rode flyers zijn
verspreid. Rood is de kleur van Pinksteren, het Feest van de Geest. Onze gemeente doet
ook enthousiast mee aan dit prachtige evenement.
Het is geweldig dat zestien kunstenaars uit onze regio zich hebben laten inspireren door
het Pinksterverhaal om een nieuw kunstwerk te maken. In de periodes 10, 12 en 13 mei
(Hemelvaart) en 19 t/m 21 mei (Pinksteren) zijn deze te zien in de kerkgebouwen in de
Utrechtse Heuvelrug, ook in onze Maartenskerk. Voor die periode zoeken we nog
gastheren- en vrouwen die in tweetallen op een van de genoemde dagen van 13.00 tot
17.00 uur in de Maartenskerk de bezoekers welkom heten en met de aanwezige informatie
toelichting kunnen geven. Voor verdere informatie en voor uw opgave kunt u terecht bij
Johan Beuckens.
Op 6 mei zal er tijdens de kerkdiensten gecollecteerd worden voor Feest van de Geest. U
zult begrijpen dat uw bijdrage zeer welkom is ter bestrijding van alle kosten.

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


Veertigdagentijd
De opbrengst van de spaaractie voor Rwanda en De Glind aan geld en collectebonnen, die
e
we op 1 Paasdag en vorige week mochten ontvangen, bedroeg € 215,86, dus nog zonder
bankoverschrijvingen en nakomende bedragen. Hartelijk dank voor uw gulle bijdragen.
Heeft u nog gespaard geld thuis dan kan dat ook worden overgemaakt op rekening NL14
RABO 0385 2175 52 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Doorn onder vermelding
Spaaractie Veertigdagentijd.
Werkgroep Kerk in Actie / ZWO van de Kerngroep Diaconaat

DoornRoosje 2018 (7 t/m 14 juli) – Dollywood – gasten gezocht !
Nog 12 weken, dan is het zover. Dan gaan we vakantie vieren in Nieuw Hydepark. We
organiseren deze ‘DoornRoosjeweek’ iedere twee jaar.
Voor wie?
Voor mensen die alleen met wat hulp met vakantie kunnen of er nodig eens uit moeten
omdat zij de dagelijkse zorg hebben voor een zieke of hulpbehoevende naaste. We bieden
naast zorg ook een week vol gezelligheid met elkaar.
Er zijn nog gastenplaatsen vrij.
Weet u iemand die u zo’n week gunt als gast of wilt u zelf als gast deze vakantieweek
meevieren, geef dat aan ons door. De kosten voor de week zijn 595 euro – vol pension.
Heeft u door deze oproep behoefte aan meer informatie – belt of mailt u gerust.
Mogen we op u rekenen of weet u iemand die voor zo’n vakantie in aanmerking komt, laat
het ons zo spoedig mogelijk weten.
Stichting DoornRoosje, Berkenweg 31, 3941JA Doorn
Karin Davids
Jan den Bok
Ellen Bol
www.vakantieweekdoornroosje.nl
AGENDA
Datum
Ma 16-04
Do 19-04
Vr. 20-4

Tijd
19:00
20.00
19:30 u

Loc.
KH
MK
KH

Onderwerp
Met het oog op zondag met ds. Teun Kruiswijk Jansen
Cantorij
# KRUISPUNTEN ontmoeten inspireren verdiepen
Hier ben ik – Een dominee op het witte doek

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@protestantsegemeentedoorn.nl

