PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 38 dd. 16 september 2018 – 13de zondag van de zomer
1 collecte

: Zie de collecte aankondiging

collecte kindernevendienst : Jeugddorp De Glind
Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur – Vredesdienst
: ds. Teun Kruijswijk Jansen, Jeanette van Osselen en
Anne-karien Damen
: Stijn van der Woude

Park Boswijk
Voorganger
Organist
2 collecten

: 10.00 uur
: ds. R.E. van der Wal (Houten)
: Johan Beuckens
: 1. Vluchtelingenwerk Doorn
: 2. Kerk en Eredienst

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. A. van Vliet (Rhenen)
: Johan Beuckens
: Stichting “Vrienden van het Zonnehuis”

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: Hans en Berry Huisman
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.

•
Collecte aankondiging voor zondag 16 september 2018
Vandaag is het vredeszondag. We vieren deze dienst samen met de St. Martinusparochie.
Er zal één collecte worden gehouden. De opbrengst is bestemd voor initiatieven voor vrede
van Kerk in Actie en Pax en voor de kosten aan deze dienst verbonden. In Nederland
steunt Kerk in Actie stichting De Vrolijkheid, die voor kinderen in de AZC ’s activiteiten
organiseert, waardoor ze weer even kind kunnen zijn en de spanningen van de oorlog
vergeten. In Srebrenica proberen Bosniërs en Serviërs 23 jaar na de genocide elkaar weer
de hand te reiken. Het programma “Dealing with the Past” van PAX biedt slachtoffers
ruimte om hun verhalen te vertellen aan hun eigen en volgende generaties, om zo emoties
te verwerken.
•
Deze zondag in de Maartenskerk
Vandaag vieren we de Vredeszondag, samen met de Martinusparochie.
Het thema is: Generaties voor vrede. De viering is dan ook met verschillende generaties uit
de Parochie en onze gemeente voorbereid.
Vooraf worden er aan iedereen strookjes uitgedeeld. Met daarbij de vraag: ‘Hoe zorg jij
voor vrede?’.
Omdat het thema ‘Generaties voor vrede’ is willen we graag uw/jouw leeftijd weten, zodat
we er met de kinderen een mooie wijsheidketting van kunnen maken, tijdens de viering,
met al jullie ideeën om te werken aan vrede!
We lezen een verhaal over het geloof van een ouder die worstelt met het lot van zijn door
een kwade geest ‘bezet’ kind. Wat kun je, mag je, dan geloven?
Wat kunnen we, mogen we, geloven als het om ‘vrede’ gaat? ‘Ik geloof, kom mijn ongeloof
te hulp’, roept de vader als hij met Jezus in contact komt.
‘Vrede’ is bepaald geen eenvoudig thema in onze tijd waarin onveiligheid en conflict weer
sterker beleefd worden in de wereld. Des te meer een uitdaging om te onderzoeken wat
geloven en vertrouwen ons nu ingeeft!
De liturgische kleur is: groen.
•
Meditatiegroep RUIMTE MAKEN
Zoals u in Kruispunt hebt kunnen lezen beginnen we op woensdagavond 26 september a.s.
met de meditatie-uren om in te keren in onszelf en te verstillen. Het accent zal liggen op het
geraakt worden door een woord of een zin, een afbeelding of door de muziek, die ons op
de weg helpen als de mens zoals God ons heeft bedoeld. Voor wie wil is er na afloop een
kopje thee en de mogelijkheid om ervaringen te delen. Meer informatie en/of je
aanmelding voor de eerste bijeenkomst zien we graag tegemoet. Je kunt hiervoor contact
opnemen met Ina Veldman. Daarna hoef je je niet opnieuw aan te melden, maar bij
voorkeur wel af te melden bij verhindering. Weet je welkom!
Tijd: 19.00-19.45 uur
Locatie: Koningshof
Begeleiding: Guda Kraan en Ina Veldman

•
Ontmoeten#Verdiepen
‘Hoop doet leven’ − O#V programmaboekje 2018-2019
Afgelopen week is in De Kaap een interview gepubliceerd met Johan Beuckens en Teun
Kruijswijk Jansen. Hierin wordt uitgebreid aandacht besteed aan het thema ‘Hoop doet
leven’ en het nieuwe programmaboekje van Ontmoeten#Verdiepen.
Mocht u dit boekje niet ontvangen hebben, dan kunt u via
kruispunten.maartenskerk@gmail.com een exemplaar opvragen.
Indien u belangstelling heeft voor één of meer activiteiten verzoeken wij u zich hiervoor,
graag vóór 22 september, aan te melden via het zelfde e-mail adres.
Erratum: op pagina 10 van het boekje staat per abuis een verkeerde datum genoemd voor
de kunstlezing over Chagall: dit moet maandag 29 oktober zijn.
Marjoke Limpens-Timmer, secretaris O#V
Lezing – Graag nodigen wij u ook uit voor de lezing op dinsdag 18 september met als
thema; Heilige Strijd. Het gaat deze avond over veiligheid dat een steeds belangrijker
thema is in onze samenleving. In ons nieuwe programmaboekje leest u meer over de
inhoud van deze avond. De heer Harry Pals is spreker deze avond en de avond start om
20.00 uur in de Koningshof.
Boekbespreking – Tevens nodigen wij u uit voor een boekbespreking over het boek; Het
huis op de rots.
Dit vindt plaat op aan aantal maandagmiddagen in de Ludenkapel, de Martinuskerk en de
Koningshof en start op maandag 24 september in de pastorie van de Martinuskerk om
14.00 uur.
Workshop – Wij vragen ook uw aandacht voor de workshop; Geduld met God onder
begeleiding van Teun Kruijswijk Jansen. Deze workshop heeft een cyclus van 3 dinsdagen
en start op dinsdag 25 september om 20.00 uur in de Koningshof.
Ons email adres is: kruispunten.maartenskerk@gmail.com
Meer informatie kunt u vinden op de website van onze gemeente:
www.protestantsegemeentedoorn.nl

•
Bidden en beminnen in de Binnenkamer
Het is zover! Vanaf 1 oktober a.s. is het mogelijk om in de kapel van Nieuw Hydepark in
Doorn mee te bidden in de getijdendiensten. De Binnenkamer is een getijdengemeenschap
van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dag in dag uit bijbelleest
en bidt. De basis voor de getijdengemeenschap is de regel bid en bemin. Deze wil een
handreiking zijn voor het dagelijks leven. Er is een inspirerend retraiteaanbod voor ieder die
zich betrokken voelt bij de regel. Voor wie zich wil verbinden met de gemeenschap staan
bezinningsdagen op het programma en geestelijke begeleiding. Er zijn verschillende cirkels
van verbondenheid: (aspirant)kernlid, participant of vriend/donateur. U kunt zich ook
inschrijven voor de nieuwsbrief.
Verdiep je geloofsleven en bid mee. Van harte welkom tijdens het morgengebed om 9.30
uur en/of het avondgebed om 21.30 uur op maandag t/m vrijdag in de kapel van Nieuw
Hydepark, Driebergsestraatweg 50, Doorn.
Meer informatie: www.bidindebinnenkamer.nl en/of bij Ina Veldman.

AGENDA
Datum
Do 20-09
Vr. 21-09

Tijd
20:00 u
13:30 u

Loc.
MK
KH

Onderwerp
Cantorij
Repaircafé

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?

