PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 47 dd. 18 november2018 – 9de zondag van de herfst
2 collecten

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

: 10.00 uur
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Arjan Veen

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: mw. Carola van Zanten (Veenendaal)
: Leo Kamphorst

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur – m.m.v. koor “Onderweg”
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Johan Beuckens
: Bloemenfonds

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: Dhr. Cees Vredenburg
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
We lezen opnieuw uit Marcus. Na de ‘les’ van Jezus over de essentie van geloof en leven
in de ‘leefregel’, komt het nu weer aan op de praktijk. Hoe wordt er met de regel van het
nieuwe leven geleefd? Het verhaal vanmorgen over uiterlijk vertoon en innerlijke
bewogenheid lijkt voor zich te spreken… maar wat betekent het voor ons?
Tijdens de mededelingen is er vanmorgen het feestelijk moment dat een nieuw boekje over
‘onze’ Maartenskerk het licht mag zien. Na de dienst kunt u dit boekje inzien en eventueel
aanschaffen.
Verder is er gelegenheid om u op te geven als vrijwilliger voor de kerstviering op
2e kerstdag van onze kerngroepen Diaconaat en Pastoraat in samenwerking met de
Zonnebloem afdeling Doorn, en zijn er weer mooie kaarten te koop bij het project dat
Marion Lagaaij ondersteunt. De liturgische kleur is: groen.
•
DEZE ZONDAG 18 NOVEMBER: Ontmoeting jonge gezinnen rond de
Maartenskerk!
Vanmiddag 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. Wees welkom!
•
Voorbereiding op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (met het oog op
zondag)
Komende maandagmiddag 19 november, om 17:15 uur ben je van harte welkom bij het
gesprek ter voorbereiding op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, op 25 november a.s.
Dat is de zondag waarop we zoals elk jaar de overleden gemeenteleden en andere
dierbaren gedenken. We lezen deze maandagmiddag met elkaar het Bijbelgedeelte dat
centraal zal staan in deze bijzondere dienst, en gaan daarover in gesprek. Ook als je nog
niet eerder geweest bent, wees welkom! Ik zie ernaar uit om de draad van deze
dienstvoorbereiding weer op te pakken en je te ontmoeten. Graag tot dan! ds. Sophie van
den Berg-Hofstee
•
Wie zingt er mee?
In de dienst van vorige week zong onze cantorij. Op de startzondag bleek, dat er veel
enthousiaste zangers in onze gemeente zijn. U bent van harte uitgenodigd om in de
cantorij te komen zingen.
We oefenen elke donderdag van 20:00 tot 21:30. Bij elke stemgroep zijn nieuwe zangers
welkom, maar vooral de bassen zijn in de minderheid. U kunt ook op projectbasis
aansluiten in de periode tot de kerst. Mogen we u aanstaande donderdag begroeten?
•
Versterking beamteam
Vier mensen zorgen bij toerbeurt voor het vertonen van beeldmateriaal via de beamer. Dit
materiaal wordt door de predikant of bijv. diaconie op donderdag aangeleverd. Het is voor
het beamteam meestal een klein klusje, maar het vraagt wel om aanwezigheid vanaf 09:30.
Ons beamteam heeft dringend uitbreiding nodig met het oog op het rooster van 2019. Wie
stelt zich hiervoor beschikbaar?
Graag een reactie naar Jon de Gier. Bij voorbaat hartelijk dank.

•
U komt toch ook?
a.s. woensdagavond 21 november in de Maartenskerk
Dan gaat de stichting Vrienden van de Maartenskerk van start met een afwisselend
programma met muziek en gesproken woord.
Burgemeester Frits Naafs, lid van het Comité van Aanbeveling, introduceert de stichting,
historicus Herman Postema vertelt over de geschiedenis van de Maartenskerk en
bestuursvoorzitter Jaap Lagendijk geeft uitleg over de pas opgerichte stichting.
Veel ruimte in het programma is gemaakt voor het muzikale element.
Organist Maurits Bunt zal een prachtig werk spelen op het historische Bätzorgel en celliste
Fama Koning en pianist Bas Verheijden zullen gezamenlijk en afzonderlijk enkele mooie
werken ten gehore brengen.
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. Na afloop bieden wij u graag een glaasje
aan.
Er is geen toegangsprijs. U bent vrij om binnen te wandelen. Deze avond is voor iedereen
die de Maartenskerk een warm hart toe draagt. Wel wordt na afloop een vrijwillige bijdrage
gevraagd ter dekking van de kosten van deze avond.
Op deze avond kunt u zich aanmelden als “Vriend van de Maartenskerk”.
De kaarsenactie gaat deze avond eveneens van start. De kaarsen, in de vorm van de
toren van de Maartenskerk, zijn verpakt in een mooi doosje en zijn 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.

U komt toch ook?
•
Kerstnummer Kruispunt 2018
Zoals inmiddels een goede gewoonte is, verschijnt ook dit jaar Kruispunt voor het hele
dorp. Kopij kan tot zaterdag 24 november 13 uur worden ingeleverd. Tevens zal er net als
vorig jaar een aparte bijlage komen voor de vaste ontvangers van Kruispunt. In
tegenstelling tot eerdere berichten beloopt dit nummer dus de periode 16 december 2018
tot en met zaterdag 19 januari 2019.
Voor de verspreiding van het kerstnummer voor Doorn kunnen we altijd wat extra ‘ lopers’
gebruiken. U kunt zich aanmelden bij de redactie.
•
Kruispunt 2019
In 2019 hopen we weer acht nummers uit te brengen. Dat betekent wel dat de kopij voor
het nummer van periode 20 januari tot en met eind februari 2019 ingeleverd dient te
worden uiterlijk op zaterdag 29 december a.s.!

•
Zangmiddag in Huize Beatrix in de Ludenzaal
vrijdag 30 november - aanvang 15.30 uur. – Iedereen die graag zingt is van harte welkom
om mee te zingen met de bewoners van Huize Beatrix en de woningen. We beginnen deze
keer met het zingen van lofliederen gevolgd door een aantal adventsliederen. Tot slot een
lied met een glimpje kerstfeest.
De bewoners vinden het fijn als ook mensen uit het dorp mee komen zingen!
Vervoer kan geregeld worden. U kunt daarvoor bellen naar:
Jeanneke Visscher of Anneke van Dijk
•
De Binnenkamer
Bid en Bemin is de basis voor de verbondenheid binnen de Getijdengemeenschap De
Binnenkamer. De Getijdengemeenschap stimuleert en ondersteunt mensen om Bid en
Bemin in hun eigen leven vorm te geven. De Binnenkamer bidt morgen- en avondgebeden
in de kapel op Nieuw Hydepark en geeft mensen de gelegenheid daarbij aanwezig te zijn of
via internet mee te bidden.
Vanaf 16 november zijn de gebeden live te volgen via:
https://www.bidindebinnenkamer.nl/getijdengemeenschap/
Verdiep uw/jouw geloofsleven en bid mee. Van harte welkom om het morgengebed om
9.30 uur en/of het avondgebed om 21.30 uur op maandag t/m vrijdag in de kapel van
Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50 in Doorn mee te bidden of via het internet de
getijden te volgen.
Meer informatie: www.bidindebinnenkamer.nl en/of bij Ina Veldman.
AGENDA
Datum
Ma 19-11
Wo 21-11
Do 22-11
Za 24-11

Tijd
17:15 u
19:00 u
19:00 u
20:00 u
Voor
13:00 u

Loc.
KH
KH
MK
MK
-

Onderwerp
Met het oog op zondag met ds. Sophie Hofstee – van
den Berg
Oefenen Ad hoc-koor
Kapelgebed
Cantorij
Kopij voor Kruispunt (periode 16 december 2018
t.e.m. 19 januari 2019) dient uiterlijk 13.00 uur te
worden ingeleverd per
e-mail redactie@protestantsegemeentedoorn.nl
of op papier bij het redactieadres: Austerlitzeweg 40,
3941 WK Doorn.

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?

