PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 41 dd. 7 oktober 2018 – 3de zondag van de herfst (Israëlzondag)
2 collecten

: 1. PKN: Kerk&Israël / Givat Haviva
: 2. Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp De Glind
Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. Martin Snaterse (Houten)
: Bert Boer

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. W. van Wakeren (Veenendaal)
: Leo Kamphorst

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. A. van Vliet (Rhenen)
: Leo Kamphorst
: huisgemeente

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: Een stille bloemengroet
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.

•
Deze zondag in de Maartenskerk
Het is ‘Israëlzondag’ en dat betekent dat er een toespitsing naar de verhouding met ‘het
volk Israel’ is: een actueel thema!
Bij de uitgang kunt u het interessante magazine van ‘Kerk & Israël’ ontvangen om thuis nog
eens verder te lezen.
•
Aankondiging van de diaconale collecte op zondag 7 oktober 2018
De diaconale collecte op zondag 7 oktober is bestemd voor Kerk en Israël en Givat Haviva.
Ieder jaar op Israëlzondag vieren we als Protestantse Kerk onze verbondenheid met het
Joodse Volk. We voelen ons onopgeefbaar verbonden omdat ons geloof is voortgekomen
uit de Joodse traditie. Tegelijk voelen we ons ook verbonden met de Palestijnse christenen
en komen op voor recht en gerechtigheid.
Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de
verbondenheid met Israel betekent.
Ook Givat Haviva is een initiatief om verdeelde gemeenschappen van Joden en Arabieren
in het N.O. van Israël nader tot elkaar te brengen.
Wij hopen op uw gaven voor de ondersteuning van deze ontwikkelingen.
•
Aankondiging van de diaconale collecte op zondag 14 oktober 2018
De diaconale collecte op zondag 14 oktober (Wereldvoedseldag) is voor verbetering van de
leefomstandigheden in Nepal. De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert
maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf
jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie
de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het
Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten
van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en
overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en
fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door
voldoende voedsel kopen. Met de opbrengst van deze Wereldvoedseldagcollecte
ondersteunt u dit vernieuwende project!
•

Ontmoeten#Verdiepen

Met het thema Hoop doet leven, zal dr. Maarten den Dulk onze spreker zijn op
dinsdag 9 oktober. In zijn laatste boek ' Voor een nieuw begin' legt hij zijn oor te
luisteren bij de eerste verhalen uit de Bijbel. En hij vraagt zich af, samen met ons, wat
moet er gedaan worden om de samenleving overeind te houden?
Deze lezing is in de Koningshof en begint om 20.00 uur, en u bent hartelijk welkom.

Op maandagavond 15 oktober is het thema' Comfortabel en duurzaam huis'
De heer Eric Nohlmans zal ons op deze avond inzicht geven in hoe wij zelf thuis aan
de slag kunnen gaan om ons huis comfortabeler en duurzamer te maken.
Maar ook krijgen we meer inzicht over de achtergrond en noodzaak hiervan.
Wij denken dat dit een interessante avond wordt en nodigen u ook voor deze avond uit
in de Koningshof en begint om 20.00 uur.
Ons email adres is: kruispunten.maartenskerk@gmail.com
Meer informatie kunt u vinden op de website van onze gemeente:
www.protestantsegemeentedoorn.nl
•
SeniorenMiddagen Bingo!!!
Dinsdag 16 oktober 2018 is er weer een seniorenmiddag. Deze ontmoeting vindt plaats in
de Koningshof, Kerkplein 1, Doorn. Wij beginnen om 14.30 uur en eindigen rond 16.00 uur
De zaal is open vanaf 14.00 uur waar de koffie en thee dan klaarstaan.
Onder enthousiaste begeleiding van de heer en mevrouw Brouwer gaan we weer het spel
bingo spelen. Er zijn leuke prijsjes te winnen.
Iedereen is van harte welkom, ook al bent u geen lid van de Protestantse Gemeente te
Doorn.
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. Graag tot de 16e!
Met een vriendelijke groet,
team Seniorenmiddagen
Corry en Leo van Eersel, Piet Kooij, Henny van Holland, Dik de Man, Bep Niessen, Alice
Catsburg.
AGENDA
Datum
Wo 10-10
Do 11-10

Tijd
19:45 u
19:00 u
20:00 u

Loc.
MK
MK

Onderwerp
'Melk en vast voedsel kring', Haverakker 7, met
ds. Sophie van den Berg-Hofstee en Bert Boer
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
Conny Sonneveld (E : zondagsbrief@protestantsegemeentedoorn.nl )

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

