PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 44 dd. 28 oktober 2018 – 6de zondag van de herfst (start wintertijd)
2 collecten

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

: 10.00 uur
: ds. Sophie van den Berg – Hofstee
: Arjan Veen

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Leo Kamphorst

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur – Avondmaalsviering
: ds. P.F. Goedendorp (Leersum)
: Leo Kamphorst
: voedselbank

Huize Beatrix
Voorganger
Organist
Collecte

: vrijdag 2 november – 19.00 uur
: ds. mevr. J.C. van den Boogaard (Driebergen)
: Leo Kamphorst
: Kerk en Eredienst

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: dhr. W. van Ginkel
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.

•
Deze zondag in de Maartenskerk 'Ik ben de ware wijnstok'
Vanmorgen lezen we met elkaar uit het Johannesevangelie. Zoals je misschien weet, is het
Johannesevangelie mystieker van toon dan de andere evangeliën. Dat klinkt ook door in de
Schriftlezing uit Johannes 15, die deel uitmaakt van de afscheidswoorden van Jezus aan
zijn leerlingen. We horen de zogenaamde 'Ik ben-' woorden van Jezus. 'Ik ben de wijnstok
en jullie zijn de ranken', zegt Jezus. In de verkondiging zal het gaan over de betekenis van
deze woorden voor ons leven. De thematiek van de wijnstok en de ranken klinkt ook door
in de liederen die wij in deze dienst met elkaar zingen. Voor de dienst uit oefenen we met
elkaar het mooie, nog onbekende lied 656. Ook zingen we samen met de kinderen een lied
dat speciaal bij deze woorden van Jezus geschreven werd door Elly en Rikkert Zuiderveld.
Wij hopen met elkaar op een goede en gezegende dienst,
ds. Sophie van den Berg-Hofstee
•
zondag 18 november a.s. Ontmoeting jonge gezinnen rond de Maartenskerk!
Komende zondag 18 november zijn jonge gezinnen na de kerkdienst in de Maartenskerk
van harte welkom voor een gezellige lunch bij Bram en Hester van Wijk in Langbroek. Een
mooi moment om elkaar als ouders en kinderen beter te leren kennen en plannen te
bespreken voor kinderactiviteiten in onze gemeente. De kinderen kunnen ondertussen
lekker samen spelen. Wil je komen, of wil je er meer van weten? Vraag het mail adres van
Hester op bij het kerkelijk bureau.
ps: Ken je jonge ouders in Doorn die misschien ook interesse hebben om te komen? Nodig
ze uit!
•
Met het oog op zondag
Maandagavond 29 oktober lezen we om 19.00uur het verhaal dat de komende zondag
gelezen wordt: Mattheus 20, 1-16. De gelijkenis van ‘de werkers in de wijngaard’.
Iedereen die het fijn vindt om zo samen alvast de Bijbeltekst te lezen en overdenken (plm.3
kwartier) is hartelijk welkom!
ds. Teun Kruijswijk Jansen
•
Maartenskerk zondag 4 november a.s.: Oogst- en Maaltijddienst
Volgende week zondag vieren we de dankbaarheid om alles wat ons toevalt: de jaarlijkse
oogstdienst en fruitbakjes-aktie!
Dit jaar valt dat samen met de maaltijddienst en avondmaalsviering aan tafels door de hele
kerk. Vooraf en achteraf is er koffie en thee met iets erbij; tijdens de dienst vieren we de
Maaltijd van de Heer.
Deze viering is door de jongsten van de gemeente mee voorbereid: zij deden mee aan de
avondmaals-catechese in de afgelopen weken.
Ze zijn er de hele dienst dus bij, en dit betekent dat de dienst ook zoveel mogelijk voor hen
verstaanbaar moet zijn, en niet te lang mag duren.
Na deze laagdrempelige dienst is er gelegenheid om de fruitbakjes te gaan bezorgen.
We zoeken nog enkele mensen die op zaterdag 3 november om 16.30uur mee kunnen
helpen om de kerk klaar te zetten, samen met de kinderen en ouders.
Wil je je daarvoor aanmelden bij Jon de Gier. Dank daarvoor!
•
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
•

KRUISPUNTEN Ontmoeten#Verdiepen

Kleuren van de ziel, de hoop van Chagall,
Beeldend kunstenaar en theoloog Ruud Barlema 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.
Datum:
maandag 29 oktober
Tijd:
20.00 uur
Locatie:
Koningshof
Entree (richtlijn):€ 6,00
Op de tweede avond in de serie 'Hoop doet leven' wordt het laatste bijbelboek
opengeslagen. We bespreken het boek 'Hoe lang nog?' van Ds. Jos de Heer dat hij
hier over schreef.
Datum:
maandag 5 november
Tijd:
20.00 uur
Locatie:
Koningshof
Entree ( richtlijn) 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 per stuk.
Alle vrijwilligers van de Maartenskerkgemeente wordt dit concert gratis aangeboden.
Bent u hiervoor niet benaderd, neem dan contact op met Johan Beuckens.
Datum: zaterdag 10 november
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
•
Opening van de kapel
Vanaf maandag 29 oktober is de kapel weer geopend. De afgelopen weken was de kapel
niet toegankelijk door de werkzaamheden rondom de kerk. Nu zal dat wel weer het geval
zijn. Van maandag tot en met donderdag van 9 tot 12 uur kunt u de kapel bereiken via de
corridor. Er is gelegenheid voor stilte, gedenken en meditatie. Het is een ruimte waar altijd
de Godslamp brandt.
Voor elke overledene hangt daar een jaar lang een gedachteniskruisje. We hopen dat u
deze ruimte na afloop van de kerkdienst weet te vinden evenals tijdens de week.
Namens de kapelmedewerkers, Johan Beuckens
•
Medewerkenden aan de dienst:
Ds. Sophie van den Berg – Hofstee, voorganger
Friedhild den Toom – ouderling
Dianne Rietveld – diaken
Noortje van der Welle - lector
Pieter Jan van der Vliet – kindernevendienst
Arjan Veen – organist
Rob en Victor van Weelden – kosters en beamteam
AGENDA
Datum
Ma 29-10

Do 01-11

Tijd
19:00 u
20:00 u

Loc.
KH
KH

20.00 u

MK

Onderwerp
Met het oog op zondag met ds.Teun Kruijswijk
Jansen
Ontmoeten#Verdiepen: Kleuren van de ziel
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

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

