PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 43 dd. 21 oktober 2018 – 5de zondag van de herfst
2 collecten

: 1. Plaatselijk diaconaal werk
: 2. Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp De Glind
Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. J. Bloemendaal (Amersfoort)
: Arjan Veen

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. J.M. van ’t Kruis (Doorn)
: Johan Beuckens

Zonnehuis
Voorgangers

: 19:00 uur
: Leger des Heils, commissionairs Dick en
Verbeke Krommenhoek (Zeist)
: Zendingsproject ondersteuning korps Leger des Heils in Kiev

Collecte

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: mevr. Iet van der Sijs
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.

•
KRUISPUNTEN Ontmoeten#Verdiepen
Kleuren van de ziel – de hoop van Chagall
Beeldend kunstenaar en theoloog Ruud Bartlema schetst aan de hand van schilderijen van
kunstenaar Marc Chagall diens kleuren van de ziel. Met speciale aandacht voor de Joods
mystieke wereld waaruit hij voortkwam.
Let op: in het O#V programmaboekje staat per abuis een verkeerde datum.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Entree:

maandag 29 oktober 2018
20.00 uur
Koningshof
€ 6,00

Elly en Rikkert – Zingen in de kerk
Concert van Elly en Rikkert Zuiderveld met de mooiste liedjes uit hun repertoire van de
afgelopen 50 jaar.
Dit concert is voor iedereen toegankelijk; toegangskaarten kosten € 5,00.
Alle vrijwilligers van de Maartenskerkgemeente wordt dit concert gratis aangeboden.
Bent u hiervoor nog niet benaderd, neem dan contact op met Johan Beuckens
Datum: zaterdag 10 november 2018
Tijd:
20.00 uur
Locatie: Maartenskerk
Kaarten zijn uitsluitend te bestellen via www.zingenindekerk.nl

Ons email adres is: kruispunten.maartenskerk@gmail.com
Meer informatie kunt u vinden op de website van onze gemeente:
www.protestantsegemeentedoorn.nl
•
Diaconale collecte 4 november
Op zondag 4 november a.s. wordt het Heilig Avondmaal gevierd tijdens de
maaltijd/oogstdienst. De diaconale collecte zal dan wel voor de voedselbank zijn, maar er
is geen mogelijkheid om uw giften in nature in te leveren.

•
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
•
Kerkbalans 2018
Het loopt naar het einde van het jaar en wij, Leo de Haij en ik, zijn inmiddels van start
gegaan met de voorbereidingen van de actie 2019. Het is dan fijn als alle betalingen van dit
lopende jaar kloppen en daar hebben wij ook uw hulp bij nodig.
Maakt u altijd zèlf uw bijdrage aan Actie Kerkbalans over? Wilt u dan controleren of u uw
bijdrage voor 2018 volledig heeft betaald of dat u, wanneer u in termijnen betaald, tot en
met oktober bij bent met de termijnbetalingen?
U kunt ook bij uw bank de resterende termijnen alvast klaarzetten zodat ze op tijd
overgemaakt worden. Deze oproep geldt niet voor mensen die toestemming aan de kerk
hebben gegeven voor automatische incasso.
LET OP !
Op 1 november a.s. wijzigt het bankrekeningnummer van de Protestantse Gemeente te
Doorn.
Het nieuwe nummer wordt:
NL 59 RABO 0373718071
Lydia Steensma, Coördinator Kerkbalans.

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?

