PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 49 dd. 2 december 2018 – 1ste zondag van Advent
2 collecten

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

: 10.00 uur
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Johan Beuckens

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: mevr. drs. J. de Zwaan (Driebergen)
: Leo Kamphorst

Maartenskerk
Voorganger
Leiding

: 16:300 uur – Stilteviering
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Voorbereidingsgroep

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. M.B. Gorsira (Doorn)
: Johan Beuckens
: SchulHulpMaatje

Huize Beatrix
Voorganger
Organist
Collecte

: vrijdag 7 december 19.00 uur – Avondmaalsviering
: ds. A. van Vliet (Rhenen)
: Leo Kamphorst
: Voedselbank

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: Mw. Hennie Schottert

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
Vanmorgen begint de Adventstijd. Dit jaar doen we dat met het project God in ons midden.
Iedere week vliegt er een duif door de kerk die ons een boodschap bezorgd: de
wegwijsduif.
Hij heeft een boodschap voor ons en een verhaal voor tijdens de kindernevendienst.
Al eeuwenlang gaat het verhaal, dat God wil wonen te midden van ons mensen. David
heeft er bij voorbeeld van gezongen in zijn psalmen, Jeremia heeft ervan gedroomd in zijn
profetieen, de evangelieschrijvers gaven door hoe ze Gods nabijheid in Jezus en de
mensen rondom hem, hebben ervaren. Hun liederen en verhalen geven licht in de
donkerste tijd van het jaar.
Vanmorgen staat David centraal: hij dichtte Psalm 25. En nog wel met iedere letter de regel
te beginnen met een letter van het Hebreeuwse alfabet…
Leer mij hoe ik moet leven, wijs mij de goede weg.
De liturgische kleur is in de Adventstijd: paars.
•
Meditatieve stilteviering op 2 december 2018 in de Maartenskerk
“Elke knie zal zich buigen en elke tong zal belijden”
Het doel van deze viering op de eerste adventszondag is om ruimte te bieden voor
verstilling en gebed. De stilte kan ons helpen om ons hart te openen voor God, die ons en
deze wereld draagt. De structuur van deze dienst is sober. Er klinkt pianomuziek,
meditatieve zang en er zullen een aantal teksten, gebeden gelezen worden ter
overdenking. Er kan een lichtje aangestoken worden voor iets of iemand of voor jezelf.
Tijdens de dienst is er gelegenheid een persoonlijke zegen te ontvangen bij de predikant
achter in het koor.
•
Diaconale collecte van vandaag
De diaconale collecte van vandaag, 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

•
Aankondiging Diaconale collecte voor zondag 9 december 2018
De opbrengst van de diaconale collecte op zondag 9 december a.s. gaat naar de
hulpverlening aan jongeren en jongvolwassenen van Stichting Timon. Timon gebruikt uw
bijdrage voor bijzondere projecten voor de jongeren en voor het opleiden van vrijwilligers
die jongeren helpen.
De vrijwilligers laten aan de jongeren zien hoe je met elkaar in een huis kunt wonen. Zij
leren hen hoe je samen aan tafel eet en hoe je rekening met elkaar houdt. als je samen
woont. De vrijwilliger verleent geen hulp maar staat naast de jongere. Deze gelijkwaardige,
wederkerige en duurzame relaties versterken het zelfbeeld en de eigen kracht van de
jongeren.
Mariët woonde ruim twee jaar in een Timon-woongroep en vond daar een tweede familie.
Er was waardering voor wie zij was. Daardoor bloeide ze op. Haar zelfvertrouwen groeide
en nu volgt zeeen opleiding voor fietsenmaker. Met uw steun versterkte Mariët haar
aangestaste zelfvertrouwen. Nu maakt ze weer plannen voor de toekomst!
Met uw bijdrage kunnen we van een huis een thuis maken voor jongeren. Daarom is uw
steun zo belangrijk! Helpt U mee?
•
Kerst vieren doe je samen!
De Kerstdagen zijn gezellige dagen. Maar als je alleenwonend bent en geen andere
afspraken hebt, zijn de feestdagen soms minder feestelijk als je wel zou willen…
Daarom hebben de Zonnebloem (afdeling Doorn) en de Maartenskerkgemeente de
handen ineen geslagen en een gezellig Kerstdiner georganiseerd op de Tweede Kerstdag
26 december 2018.
U/jij bent welkom vanaf 16.30 uur in de Koningshof om wat te drinken, een spel te doen en
een babbel te maken. Aansluitend wordt er door onze vrijwilligers een heerlijk diner
geserveerd, afgewisseld met sfeervolle muziek. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd
van €7,50.
Opgave kan tot 15 december bij: mw. Dianne Rietveld of mw. Betty Engelhard. Er is plek
voor 50 deelnemers. In voorkomende gevallen kunnen we voor vervoer zorgen.
Om dit te kunnen realiseren zoeken wij ook nog vrijwilligers: zaal klaar maken, gastvrouw/heer zijn, bedienen aan tafel, koffie, thee en drankjes schenken, opruimen, etc. Heeft u/heb
jij nog een uurtje (of misschien zelfs meer) over op die dag en wilt u/wil jij ons helpen?
Geef je dan aan het eind van deze dienst bij de uitgang op bij Fieke van der Kooij en
Dianne Rietveld.
•
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.

•
Torenkaars Maartenskerk
De ‘Stichting Vrienden van de Maartenskerk’ verkoopt volgende week, zondag 9 december,
na de dienst Torenkaarsen. Deze kaarsen, in de vorm van de toren van de Maartenskerk,
zijn verpakt in een mooie doos en zijn te koop voor € 14,95. Wij willen u als kerkbezoeker
de kans geven om deze torenkaars te kopen voordat deze in de losse verkoop gaat.
De kaarsen zijn handmatig gemaakt door de kaarsenafdeling van Bartiméus. Ze zijn uniek,
voor uzelf, maar ook om als geschenk weg te geven. De opbrengst, na aftrek van de door
Bartiméus gemaakte kosten, komt geheel ten goede aan het doel van de Stichting
Vrienden van de Maartenskerk. Deze stichting staat los van de Protestantse Gemeente en
wil, naast fondsenwerving voor het onderhoud van de Maartenskerk, ook jaarlijks enkele
culturele activiteiten organiseren. Zodat de Maartenskerk een nog bredere functie krijgt
binnen de Doornse gemeenschap (meer informatie: www.vriendenvandemaartenskerk.nl)
•
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.

AGENDA
Datum
zo. 02-12
di. 04-12
wo. 05-12
do. 06-12

Tijd

Loc.

After-belijdenisgroep in doorn
Met het oog op zondag met ds. Sophie van den
Berg-Hofstee. Graag even aanmelden vooraf!

17:15 u
19:00 u
19:00 u
20:00 u

Onderwerp

MK
MK
MK

Oefenen Ad hoc-koor
Kapelgebed
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?

