PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 42 dd. 14 oktober 2018 – 4de zondag van de herfst (werelddiaconaat)
2 collecten

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

: 10.00 uur
: ds. W. van Wakeren (Veenendaal)
: Johan Beuckens

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. R.J. Stomphorst (Leerdam)
: Bert Boer

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: prop. H.W. Reijn (Veenendaal)
: Bert Boer
: KIA: Nepal

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.

•
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!
•
Bericht van ds. Sophie van den Berg-Hofstee
Een kleine update van hoe het met mijn gezondheid gaat. Gelukkig kon ik sinds de
afgelopen zomermaanden weer als voorganger in de Maartenskerk aanwezig zijn. Dat heb
ik ervaren als goed en vertrouwd. Tegelijkertijd merk ik ook dat ik nog onderweg ben in mijn
herstel en dat dit herstel nog de nodige tijd, geduld en aandacht zal vragen van mij. Dit
betekent dat ik mijn werkzaamheden in de gemeente nog gefaseerd zal hernemen.
Voorlopig betekent dit dat ik hoop voor te gaan in de erediensten in de Maartenskerk en
enig kringwerk oppak.
Op zondag 21 oktober zal ds. Bloemendaal uit Amersfoort in de Maartenskerk voorgaan.
Op zondag 28 oktober hoop ik weer voor te gaan.
Bedankt voor het getoonde begrip en geduld! Dat doet me goed.
met een hartelijke groet, Sophie.
•
Afwezigheid ds.Teun Kruijswijk Jansen
Vanwege zijn herfstvakantie is Teun Kruijswijk Jansen van 13 t/m 22 oktober a.s. afwezig.
In voorkomende gevallen met de vraag voor pastorale ondersteuning kunt u contact
opnemen met onze scriba, Lieuwe Gietema.
•
Fruitbakjes
De kerkdienst op 4 november a.s. zal een maaltijd- en oogstdienst zijn. Door middel van
een attentie in de vorm van een fruitbakje, willen wij de gemeenteleden die voor korte of
langere tijd niet in de kerk komen, laten weten dat zij erbij horen. Voor het vullen van de
bakjes willen wij graag weer een beroep op u doen.
U kunt u zich vandaag na de dienst opgeven in de corridor naar de Koningshof of bij de
torenuitgang. U krijgt de bakjes dan meteen mee. Wie in het kader van duurzaamheid
ook dit jaar weer fruit uit de regio wil geven, kan op de website enkele suggesties voor
adressen in de buurt vinden (www.protestantsegemeentedoorn.nl). Ook verwijzen wij u
graag naar de Wereldwinkel voor bijv. chocolade.
Op vrijdag 2 november a.s. kunt u de gevulde fruitbakjes tussen 19.00 en 20.00 uur

inleveren in de Maartenskerk.
Ook willen wij u graag vragen of u ons wilt helpen door na de dienst op 4 november a.s.
één of meerdere bakjes weg te brengen, bijvoorbeeld naar iemand bij u in de buurt. Als u
dat kunt combineren met een bezoekje, is dat natuurlijk heel fijn. Maar ook als u het alleen
maar kunt afgeven, zijn wij hiermee al erg geholpen!
Voor het doorgeven van namen en adressen van gemeenteleden die in aanmerking komen
voor een bakje, het aanbieden van hulp of als u nog andere vragen heeft…
neem dan contact op met
Jos Sinninghe of Saskia Wiegeraad
•

Ontmoeten#Verdiepen

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, Piet Kooij, Dik de Man of Bep
Niessen. Zij regelen dat u gehaald en weer thuisgebracht wordt.
Met een vriendelijke groet,
team Seniorenmiddagen
Corry en Leo van Eersel, Piet Kooij, Henny van Holland, Dik de Man, Bep Niessen, Alice
Catsburg.

•
ANWB fietsverlichtingsactie bij Repair- en Ontmoetingscafé Doorn
19 oktober is het Repair- en Ontmoetingscafé in de Koningshof, Kerkplein 1 in Doorn weer
open. De week van 13 oktober tot 21 oktober staat in het teken van de Internationale
Repair Café week.
Op donderdag 18 oktober 2018 is het negen jaar geleden dat Martine Postma het
allereerste Repair Café organiseerde. Op die dag in 2009 kwamen tientallen
buurtbewoners met hun kapotte spullen naar een theater in Amsterdam-West. Intussen zijn
er meer dan 1.600 Repair Cafés in 33 landen, verspreid over zes continenten.
Bij ons staat in deze week 19 oktober in het teken van de ANWB verlichtingsactie, we
hopen dat velen hun fiets laten checken. Zodat we de komende maanden goed zichtbaar
zijn wanneer we met de fiets naar het werk, naar school of naar de sportvereniging gaan.
Fietsverlichting is erg belangrijk, want de kans op een aanrijding daalt hierdoor met 20%.
Het kan zijn dat het checken van de fietsverlichting ten koste gaat van de overige
reparaties, dit is afhankelijk van de opkomst. Maar toch, heb je iets wat stuk is, kom langs
en we gaan proberen het weer te repareren.
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 19 oktober
AGENDA
Datum
Wo
Do

Tijd
20.00
20.00

Loc.
KH
MK

Onderwerp
Kerngroep Eredienst
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?

