PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 48 dd. 25 november 2018 – Laatste zondag kerkelijk jaar
2 collecten

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

: 10.00 uur – m.m.v. Ad hoc-koor
: ds. Sophie van den Berg – Hofstee
: Arjan Veen

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: J.M. van ‘t Kruis

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. M.A. de Hoog (Doorn)
: Leo Kamphorst
: Huisgemeente

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: dhr. W. Verhoef
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...
Vandaag is het 'Eeuwigheidszondag'. De zondag waarop we de gemeenteleden gedenken
die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
Wij noemen hun namen en steken een kaars voor hen aan, aan het licht van de Paaskaars.
Zo gedenken wij hen in het licht van Christus, in het licht van zijn dood en opstanding.
Daarover gaat het ook in de Bijbelgedeelte dat wij vanmorgen met elkaar lezen.
Wij horen woorden uit een brief van de apostel Paulus, die hij schrijft om zijn
gemeenteleden te troosten.
Er is in deze dienst ook gelegenheid om andere overledenen te gedenken, door ook een
kaars voor hen aan te steken.
De vele gasten in ons midden heten we vanmorgen van harte welkom, wij hopen dat u een
troostrijke dienst met ons zult beleven.
ds. Sophie van den Berg-Hofstee
•
Adventskalender
Om na de dienst mee te nemen: Adventskalender 'Hoop'
Na afloop van de diensten vandaag in de Maartenskerk, Park Boswijk en het Zonnehuis ligt
er voor iedereen een Adventskalender klaar om mee naar huis te nemen. Deze
Adventskalender is uitgegeven door de Protestantse Kerk Nederland en kan gebruikt
worden tijdens de Adventsweken. De Adventsperiode begint volgende week zondag op 2
december. De kalender biedt voor elke dag een Bijbeltekst, gedicht, overdenking, vraag, of
foto. Zo wil deze kalender bijdragen aan verstilling en bezinning, in voorbereiding op het
Kerstfeest.
Heeft u er zelf al eentje thuis? Neem dan gerust een kalender mee voor iemand anders die
misschien interesse heeft.
namens de predikanten van de Maartenskerk,
ds. Sophie van den Berg-Hofstee en ds. Teun Kruijswijk-Jansen.
•
Aankondiging Diaconale collecte op zondag 2 december 2018
De diaconale collecte op zondag 2 december is bestemd voor het werk van
SchuldHulpMaatje. Dat door de meeste kerken in de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt
ondersteund. SchuldHulpMaatje heeft geen eigen bron van inkomsten. De kosten die
gemaakt worden betreffen voor het overgrote deel het op peil houden van de kennis van
onze SchuldHulpMaatjes. Zij doen het werk waarvoor SchuldHulpMaatje staat, zonder
aanzien des persoons, zonder oordeel. Zij helpen mensen en gezinnen om de financiële
problemen te boven te komen, met deskundigheid, niet met geld. En uiteraard proberen zij
mensen te helpen om in de toekomst inkomsten en uitgaven in balans te houden. Ook nu
hopen we weer dat U uw hart laat spreken, en dit werk wilt ondersteunen met een bedrag.
U kunt ook een bijdrage doen via de rekening van de Diaconie NL14RABO038527552,
onder vermelding van SchuldHulpMaatje.
En als u belangstelling heeft voor de rol van SchuldHulpMaatje kunt u via onze website met
ons in contact komen. Heel graag. Zie: www.schuldhulputrechtseheuvelrug.nl

•
Boekje over de Maartenskerk
Het boekje over de Maartenskerk dat op 18 november werd gepresenteerd en verkocht, is
ook op 2 december na de dienst in de kerk te koop voor € 5,00.
Daarna is het via de website te bestellen.
•
Alpha cursus
Vanaf woensdag 23 januari wordt in Doorn de Alphacursus gehouden. In tien interactieve
en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Na het eten luisteren de Alpha-deelnemers
naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal
waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen. Onderwerpen die
o.a. aan bod komen zijn: wie is Jezus?, waarom bidden?, hoe kun je geloven?, wat doet de
Heilige Geest?
De cursus wordt gegeven in huize de Rooij, Rembrandtstaete 8 in Doorn. Of je jong of oud,
gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!
Heb je vragen, dan kan je die na afloop van de dienst aan Sonja Bloemers stellen, een van
de cursisten. Ze staat aan de uitgang met flyers om mee te nemen.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar alphacursus.doorn@gmail.com
•
Gezocht: Voorlezers op AZC Leersum
De VoorleesExpress Utrechtse Heuvelrug zoekt voorlezers voor gezinnen op het AZC in
Leersum.
Als voorlezer lees je 20 weken lang voor bij een gezin thuis. Hier lees je voor aan kinderen
tussen 2 en 8 jaar met een taalachterstand. Dit doe je één uur per week op een vast
tijdstip.
Je leest interactief voor en betrekt de kinderen veel bij het voorlezen. Zo draag je bij aan
hun taalontwikkeling, versterk je hun gevoel voor de Nederlandse taal, en vergroot je hun
woordenschat. Een belangrijke taak naast het voorlezen is het stimuleren van
betrokkenheid van de ouders. Je bent een voorbeeld voor ouders en spoort de ouders aan
om actief mee te doen. Je stimuleert ze om zelf ook voor te gaan lezen of op een andere
manier te taalomgeving te verrijken.
Als voorlezer word je begeleid door een coördinator. Van je coördinator krijg je training in
interactief voor lezen en ouderbetrokkenheid. Meer informatie of reageren kan bij Femke
Reijnen, coördinator Voorleesexpress: voorleesexpress@bibliotheekzout.nl

AGENDA
Datum
di. 27-11

Tijd
19:00 u

Loc.
KH

Wo 28-11

19:00 u
20:00 u

MK
-

Do

20.00 u

MK

Onderwerp
“Met het oog op zondag” met Teun Kruijswijk Jansen.
We lezen Psalm 25, Jeremia 33, 14-16 en Mattheus
1, 18-21. Een ieder is hartelijk welkom!
Oefenen Ad hoc-koor
Melk en Vast Voedsel bijeenkomst, o.l.v.
ds. Sophie van den Berg-Hofstee en Bert Boer.
Haverakker 7
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?

