PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
de
Nr. 36 dd. 2 september 2018 – 11 zondag van de zomer
: 10.00 uur – bevestiging ambtsdragers
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Dik Boelee
: 1. Plaatselijk diaconaal werk
: 2. Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp De Glind
Maartenskerk
Voorganger
Organist
2 collecten

Park Boswijk
Voorganger
Organist
2 collecten

: 10.00 uur – avondmaalsviering
: ds. W.P. Vermeulen (Utrecht)
: Johan Beuckens
: 1. Voedselbank
: 2. Kerk en Eredienst

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur – Avondmaalsviering
: ds. Aleida de Hoog (Doorn)
: Johan Beuckens
: Voedselbank

Huize Beatrix
Voorganger
Organist
Collecte

: vrijdag 7 september 19.00 uur 19:00 uur
: ds. J. Verburg (Doorn)
: Leo Kamphorst
: Voedselbank

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: Dhr. H.J. Doude Van Troostwijk
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,
tel.nr. (0343) 413861, 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.

Deze zondag in de Maartenskerk
In de rij van genezingen en opwekkingen van Jezus bij Marcus, horen we op deze zondag
een korte maar krachtige lezing: de genezing van een blinde. Ieder genezingsverhaal loopt
anders: deze genezing verloopt zelfs in twee delen! Daarnaast gebeurt het in wel heel
kleine kring buiten het dorp: hoe kan Marcus dit nou weten, en wat wil hij zijn lezers, ons
dus, eigenlijk vertellen? Het draait in ieder geval om de spanning die van er-naar-kijken van
de volgelingen van Jezus naar (in)zien moet leiden.
In deze dienst worden Jan Temmink en Ina Veldman als ambtsdragers bevestigd. De
liturgische kleur is daarom: rood. Na de dienst is er een bijdrage vanuit de stichting
Vrienden van de Maartenskerk (in wording).


Lunch, bier en appelsap voor jonge gezinnen rondom de
Maartenskerk, Zondag 23 september a.s.
Start jij na de zomervakantie ook weer met een heerlijk lege agenda? Blok dan meteen
zondag 23 september voor een gezellige lunch met de jonge gezinnen van de
Maartenskerk. Uit de kerkdienst, waarin speciale aandacht voor de kinderen zal zijn,
vertrekken we naar de Doornseweg 87 (huis van Bram & Hester) om kennis te maken, bij
te kletsen en plannen voor het nieuwe kerkseizoen uit te wisselen. De kinderen kunnen
intussen lekker samen spelen. Dus: lunch, bier, appelsap en een gezellige middag. Wil je
komen, of er meer van weten? Mail even naar Hester (gegevens via kerkelijk bureau)
PS: ken je jonge ouders in Doorn die misschien ook interesse hebben om te komen, nodig
ze uit!

Vorming & Toerusting wordt Ontmoeten#Verdiepen
Afgelopen week is tegelijk met Kruispunt ook het nieuwe programmaboekje van
Ontmoeten#Verdiepen verspreid. Indien u belangstelling heeft voor één of meer activiteiten
verzoeken wij u zich hiervoor, vrijblijvend, aan te melden via
kruispunten.maartenskerk@gmail.com. Mocht u het programmaboekje onverhoopt niet
ontvangen hebben, dan kunt u via hetzelfde e-mail adres alsnog een exemplaar opvragen.
Marjoke Limpens-Timmer, secretaris O#V


Ontmoeten#Verdiepen

Ons jaarthema is Hoop doet Leven en om te beginnen vragen wij u aandacht voor de
workshop Speling, die start op maandag 10 september.
Nadere informatie hierover vindt u in het programmaboekje en u kunt zich nog
aanmelden voor 7 september a.s. bij ds. Teun Kruijswijk Jansen

De avonden zijn in de Koningshof en starten om 20.00 uur. U bent van harte welkom.

Ontmoeten#Verdiepen
Excursie Leeuwarden – Op zaterdag 29 september gaan we naar Leeuwarden. Deze
prachtige stad in het hoge Noorden is Culturele hoofdstad van Europa in 2018.
Op een mooie locatie starten we met koffie/thee en maken daarna een stadswandeling met
gids. Fraaie historische gebouwen zoals de Jacobijnerkerk, de bezienswaardigheid ‘De
Oldehove’ en het teken van hoop voor de Joden, de mezouza gaan we o.a. bekijken. Op
een muur komen we Saskia, de vrouw van Rembrandt nog tegen. De lunch gebruiken we
in Proefverlof, gelegen in de oude gevangenis Blokhuispoort. In de voormalige cellen zitten
nu kunstenaars en kleine winkeltjes. Erg leuk om te zien!
’s Middags brengen we een bezoek aan de prachtige Eschertentoonstelling in het Fries
museum. Uiteraard sluiten we deze dag af met koffie/thee.
Gaat u mee en laat u door Leeuwarden verrassen!
Kosten voor deze dag: ongeveer € 35, inclusief gids, koffie/thee, lunch, exclusief museum
en reiskosten
Aanmelden voor 12 september 2018 bij Fieke van der Kooij
Nadere details volgen via email.

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

Repair- en Ontmoetingscafé
Na 2 maanden niet open geweest te zijn gaan we 21 september weer starten met ons
Repair- en Ontmoetingscafé in de Koningshof, Kerkplein 1 in Doorn.
Heb je iets wat stuk gegaan is in de afgelopen periode kom dan langs en we gaan
proberen het weer te repareren.
Wat herstellen of repareren wij zoal: kleding, elektrische apparatuur, fietsen, kleine
meubeltjes, speelgoed, etc.
Kom gerust langs we zitten elke derde vrijdagmiddag van de maand tussen 13:30 en
16:00 uur in de Koningshof voor jullie klaar.
Ook als je niets te herstellen of te repareren hebt er is altijd wel iemand in het
Ontmoetingscafé om mee te praten, of om een spelletje mee te doen.
Je kunt ook gewoon voor de gezelligheid langskomen en een kopje koffie of thee komen
drinken. M.a.w. iedereen is welkom.
We zien je graag komen, tot 21 september


Geen met het oog op zondag
Op zondag 9 september as gaat ds. Sophie van den Berg – Hofstee voor in de dienst in de
Maartenskerk. Er zal als voorbereiding voor deze dienst geen “Met het oog op….”
plaatsvinden.

Werkzaamheden
Maandag 27 augustus 2018 zijn de aannemers begonnen met het herstel van de
tufstenenmuren van de Maartenskerk.
Veel tufstenen zijn in de loop van de tijd door vochtinwerking e.d. afgebrokkeld.
Deze werkzaamheden worden begeleid door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De komende weken zullen er bouwhekken om de kerk staan.
Overlast is onvermijdelijk maar zal tot een minimum beperkt worden.
AGENDA
Datum
Do 06-09

Tijd
20.00

Loc.
MK

Onderwerp
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,
(E : zondagsbrief@protestantsegemeentedoorn.nl)

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

