PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 45 dd. 4 november 2018 – 7de zondag van de herfst
Collecte

: Er is 1 rondgang voor de Voedselbank en
Kerk en Eredienst (verdeling 60/40)
Collecte kindernevendienst: Jeugddorp De Glind
In Park Boswijk zijn de collecten voor : 1 Plaatselijk diaconaal werk
2 Kerk en Eredienst
Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur – Oogstdienst, maaltijdviering
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Dik Boelee

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur – Oogstdienst, avondmaalsviering
: ds. B.H. Baakman (Langbroek)
: Johan Beuckens

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. J.J. Esveldt (Nijkerk)
: Johan Beuckens
: huisgemeente

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: Mw. Jany van Cappelle
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
Vanmorgen is de kerk ‘anders dan anders’: tafels voor de oogst-maaltijddienst staan
verspreid, de fruitbakjes geven het een kleurig en rijk gevuld aanzien.
We horen een gelijkenis en wel over ‘de werkers in de wijngaard’. De baas van de
wijngaard is rechtvaardig, maar wat maakt de zzp’ers van het eerste uur zo boos?
En wat heeft dit verhaal met ‘oogst’ te maken?
De kinderen, samen met hun ouders aan één tafel, hebben de afgelopen weken de
Avondmaalscatechese gevolgd onder leiding van Jon de Gier. Dat ging via ‘broodverhalen’
uit de Bijbel met als trefwoord ‘delen’, naar verhalen over druiventrossen en de wijngaard
met als trefwoord ‘vieren’, naar, tot slot, het laatste avondmaal, met als trefwoord
‘gedenken’.
Vanmorgen helpen de kinderen bij allerlei taken. We ‘wijden’ hen zo in, in de betekenis van
de maaltijd van de Heer.
We beginnen vanmorgen met samen iets te drinken aan tafel, en na de dienst zetten we
dat nog even voort. Daarna is er gelegenheid om de bakjes weg te brengen!
Daar de kerk weer in de ‘gewone’ opstelling terug gezet moet worden vragen we
vrijwilligers om daar na de dienst bij te helpen! (tkj)
•
Ontmoeten#Verdiepen
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.
(jenlbeuckens@kpnmail.nl)
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
•
Koper poetsen
Het wordt weer tijd om het koper in onze Maartenskerk te poetsen, zodat alles er met de
komende kerstdagen weer piekfijn uitziet. Dit gaat plaatsvinden op dinsdagmorgen 13
november a.s. vanaf 09:00 uur in de kerk. Wilt u ons komen helpen?

•
Feestelijke startavond nieuwe Stichting Vrienden van de Maartenskerk
Op 2 oktober is de Stichting Vrienden van de Maartenskerk officieel opgericht.
Doel van de stichting is om de noodzakelijke financiële middelen bijeen te brengen voor het
onderhoud van het kerkgebouw. Hierdoor blijft de toekomst van de Maartenskerk als
historisch en cultureel waardevol Rijksmonument tot in lengte van jaren gewaarborgd.
Ook een belangrijk doel van de stichting is het organiseren van culturele activiteiten
waardoor de Maartenskerk een bredere functie krijgt in het Doornse gemeenschapsleven.
Feestelijke startavond – Op woensdagavond 21 november treedt de stichting voor het eerst
naar buiten met een feestelijke startavond in de Maartenskerk, bestemd voor iedereen die
de Maartenskerk een warm hart toedraagt. En dat zijn natuurlijk ook de leden van onze
protestantse gemeente. Wij hopen dan ook dat u massaal aanwezig bent op deze avond.
Programma – De inloop is vanaf 19.30 uur. Er staat dan een kopje koffie of thee voor u
klaar. Het programma duurt van 20.00 tot 21.30 uur. Wij vertellen u meer over de stichting
en historicus Herman Postema vertelt over de geschiedenis van de Maartenskerk.
Daarnaast is er veel ruimte voor muziek. We zijn blij drie professionele musici in ons
midden te hebben die avond: pianist Bas Verheijden, celliste Fama Koning en organist
Maurits Bunt. Na afloop van het programma wordt u een glaasje aangeboden.
Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze avond. Wel wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd voor de kosten.
Torenkaars – De kaarsenactie gaat op 21 november ook van start. De kaarsen, in de vorm
van de toren van de Maartenskerk, zijn verpakt in een mooi doosje en zijn die avond te
koop voor € 14,95. De kaarsen zijn handmatig gemaakt door de kaarsenafdeling van
Bartimeus. Ze zijn daarom uniek, voor uzelf, maar ook om als geschenk weg te geven. De
opbrengst, na aftrek van de door Bartimeus gemaakte kosten, komt geheel ten goede aan
het doel van de stichting.
Wordt u ook Vriend? – Op deze feestelijke startavond kunt u zich aanmelden als “Vriend
van de Maartenskerk”. U wordt “Vriend” als u bereid bent om jaarlijks een bedrag van €
50,-- bij te dragen voor het goede doel. Naar verwachting zal de stichting zeer binnenkort
de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) verkrijgen, waardoor financiële
bijdragen in beginsel vallen binnen de door de fiscus gestelde voorwaarden voor
belastingaftrek.
Wij heten u van harte welkom op 21 november!
Namens het stichtingsbestuur, Jaap Lagendijk, voorzitter
N.B.
Binnenkort is de stichting ook online te vinden op www.vriendenvandemaartenskerk.nl.

•
Aankondiging collecte Najaarszendingsdienst zondag 11 november 2018
De diaconale collecte is bestemd voor De Glind in Nederland en voor Mwana Ukundwa in
Rwanda. Het jeugddorp De Glind is een gewoon klein groen dorp in de buurt van
Barneveld. Op dit moment wonen er in De Glind ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen
en jongeren, met name in gezinshuizen. Daarnaast maken nog eens honderd kinderen en
jongeren, die niet in het dorp wonen, gebruik van de vele faciliteiten in het Jeugddorp. Lang
niet iedereen die in De Glind woont is werkzaam in de zorg. De Glind is dan ook echt een
dorp en geen instelling. De combinatie van deskundige ondersteuning en zorg in een
(dorps)gemeenschap maakt Jeugddorp De Glind uniek in zijn soort!
Mwana Ukundwa in Rwanda zet zich in voor de vele weeskinderen ten gevolge van aids.
Deze organisatie heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar er zo’n
2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese
organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.
•
Mantelzorgweek
Van 5 november tot en met 11 november is het de Week van de Mantelzorg. In deze week
worden er overal op de Heuvelrug acties georganiseerd voor mantelzorgers.‘Meer dan 8
uur per week, langer dan drie maanden bovengemiddelde zorg leveren’ dat is de officiële
definitie van mantelzorg. In de Utrechtse heuvelrug zijn er tal van organisaties die met en
voor mantelzorgers werken en waar u als mantelzorger terecht kunt. Weet u niet waar u
naar toe kunt met vragen?
U kunt altijd contact opnemen met het Sociaal Dorpsteam.
Voor Doorn Maarn Maarsbergen is Diana Stalenhoef de sociaal makelaar.•
diana.stalenhoef@samenopdeheuvelrug.nl • 06 86898555
Tijdens de mantelzorginloop van het Sociaal Dorpsteam bent u van harte welkom voor
koffie en thee met petit fourtje. Mantelzorgers kunnen zelf een fleurig boeket samenstellen
of lekkere chocola uitzoeken. • kom langs! • Donderdag 8 november van 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek in het Cultuurhuis, Kerkplein 2.
AGENDA
Datum
Ma 05-11
Do 08-11
Za 10-11
Zo. 11-11

Tijd
20:00 u
19:00 u
20:00 u
20:00 u
16:00 u

Loc.
KH
MK
MK
MK
MK

Onderwerp
O#V – 2de avond “Hoop doet Leven”
Kapelgebed
Cantorij
O#V – Elly en Rikkert: Zingen in de kerk
Concert in de Maartenskerk. Voor meer info:
www.huisdoorn.nl/de/news/concert-in-demaartenskerk/

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?

