PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 50 dd. 9 december 2018 – 2de zondag van Advent
: 1. Stichting “Timon”
: 2. Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp De Glind
2 collecten

Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. Sophie van den Berg – Hofstee
: Bert Boer

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. G.J. Wisgerhof (Amersfoort)
: Johan Beuckens

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur – Avondmaalsviering
: ds. P.F. Goedendorp (Leersum)
: Johan Beuckens
: Voedselbank

____________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: mevr. Geertje van der Veen
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk...
Vandaag is het de tweede zondag van Advent. We steken met de kinderen de tweede
adventskaars aan en er vliegt opnieuw een duif de kerk binnen; de woestijnduif. Hij vertelt
ons over Johannes de Doper, de bekende 'Adventsgestalte', die de weg voor Jezus wil
bereiden en mensen doopt in de woestijn. We lezen in het evangelie van Lucas vanmorgen
hoe ook Jezus gedoopt wordt, de hemel zich opent, en de Heilige Geest in de gestalte van
een duif op hem neerdaalt. We horen dit gedeelte vanmorgen in samenklank met een
gedeelte uit het boek Jesaja en uit de Filippenzenbrief, waardoor wij zicht krijgen op de
'rode draden' die er door de Bijbel heenlopen. In de liederen van vanmorgen
klinkt verlangen en verwachting naar de komst van God door. Wij hopen met elkaar op een
goede en gezegende adventsdienst. ds. Sophie van den Berg-Hofstee
•
Luister ook naar 'Eerst dit'- een dagelijkse Bijbelpodcast
'Eerst dit' is een dagelijkse Bijbelpodcast van 7 minuten via WhatsApp voor thuis of
onderweg. Deze podcast biedt je elke dag een Bijbellezing, overdenking, vraag om mee te
nemen, en een kort gebed. Een mooie manier om je geloof te voeden en elke dag woorden

uit de Bijbel te horen. Je kunt je gemakkelijk abonneren via de website www.eerstdit.nl
Je kunt ook dit nummer: 0610994935 in de contactenlijst van je telefoon te zetten en via
WhatsApp het bericht 'Podcast Aan' sturen naar dit nummer. Ik luister zelf ook elke dag
naar deze podcast, en kan het je van harte aanbevelen!
ds. Sophie van den Berg-Hofstee
•
Aankondiging Diaconale collecte van vandaag
De opbrengst van de diaconale collecte van vandaag, 9 december, 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?
•
Ontmoeten#Verdiepen
Hoop doet leven – Op dinsdag 11 december is de derde avond uit de serie ‘Hoop doet
leven’. Brechtje de Boer en Teun Kruiswijk Jansen laten het een en ander zien en horen
vanuit de beeldende kunst en het geschreven woord. Zij gaan in op de vraag: ’Hoe krijgt de
hoop in de kunst en cultuur van de 20ste en 21ste eeuw vorm en inhoud?
Deze avond wordt gehouden in de Koningshof en begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom.
Caravaggio en de Utrechtse Caravaggisten – donderdag 13 december
Lezing door kunsthistoricus Mathijs Meinderts (Centraal Museum Utrecht)
De Italiaanse schilder Caravaggio veroorzaakte in de Gouden Eeuw een revolutie in de
schilderkunst. Zijn faam trok ook schilders uit Utrecht aan. Sommigen van hen werden
‘wereldberoemd’. Vanaf 15 december is Caravaggio’s ‘Graflegging van Christus’, een
topstuk van het Vaticaans Museum, vier weken in Utrecht tijdens de tentoonstelling
“Utrecht, Caravaggio en Europa”. Dat is een unicum! Daarom nodigde de Michaëlkerk in
Leersum kunsthistoricus Mathijs Meinderts van het Utrechtse Centraal Museum uit om te
vertellen over de invloed van Caravaggio in onze streek. Hij laat daarvan echt mooie
voorbeelden uit de tentoonstelling zien. Een hoogtepunt is een schilderij van de Utrechtse
meester Hendrik ter Brugghen over de aankondiging van Christus’ geboorte. Daarmee is
dit een bijzondere avond ter gelegenheid van de opening van een wel heel bijzondere
tentoonstelling. Donderdag 13 december 20.00 uur in de Michaëlkerk, Kerkplein 1,
Leersum. Toegang vrij, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Wees welkom!
•
Kerstviering in de Maartenskerk 18 december 2018!
Wij nodigen u uit om op dinsdag 18 december a.s. met ons Kerstfeest te vieren in de
Maartenskerk. De bijeenkomst begint om 11.00 uur en zal om ongeveer 14.00 uur
eindigen. Ds. Teun Kruijswijk Jansen verleent zijn medewerking aan deze viering, de

muzikale begeleiding wordt verzorgd door Piet de Vries en we hopen ook te genieten van
een broodmaaltijd met het welbekende kopje verse groentesoep.
Als u het fijn vindt om hierbij aanwezig te zijn, geeft u zich dan op vóór 15 december a.s.
Dit kan bij: Leo van Eersel, Piet Kooij, Dik de Man of Bep Niessen. Bij hen kunt u ook
aangeven of u wilt worden gehaald en/of thuisgebracht. Het zou fijn zijn velen van u op 18
december te ontmoeten.
U bent van harte welkom. Met een vriendelijke groet, het team Seniorenmiddagen
•
Top 2000 dienst: 27 januari 11.00 uur
Op zondagmorgen 27 januari a.s. organiseren we alweer voor de derde keer een Top
2000 kerkdienst in de Maartenskerk. Het is een “gewone” kerkdienst, er wordt net als elke
zondag uit de Bijbel gelezen en er ruimte is voor stilte, bezinning en gebed. Maar het is ook
een “bijzondere” dienst; we zingen geen liederen uit het liedboek, maar nummers uit de
Top 2000 muzieklijst.
Stemmen – Net als vorig jaar kunt weer stemmen op uw favoriete nummers uit de Top
2000. Vanaf zondag 16 december tot 1 januari kunt u terecht op de website
www.top2000kerkdienst.nl/doorn en kunt u uw top 3 doorgeven.
Op zondag 16 december zal het Top2000 team na de dienst aanwezig zijn en kunt ook
schriftelijk uw stem uitbrengen.
Wordt ambassadeur – Nieuw dit jaar is dat u Ambassadeur kunt worden van uw favoriete
nummer.Is er een nummer wat veel voor u betekent en wat u echt heel graag wilt horen in
de Top2000 dienst? Wordt dan ambassadeur van dit nummer!
Stuur uiterlijk 13 december een email, het liefst aangevuld met uw eigen verhaal,
naar top2000pgdoorn@gmail.com In de dienst van 16 december en in een extra
nieuwsbrief worden deze Ambassadeur nummers bekend gemaakt. Gemeenteleden
kunnen een extra stem uitbrengen op een van deze nummers via ons e-mail
adres top2000pgdoorn@gmail.com De 3 meest gekozen nummers krijgen een plaats in de
Top2000 dienst. Wij rekenen op uw muzikale stem! De Top2000 voorbereidingsgroep :
Bert Boer, Marianne Brummel, Mark Niessen, Sabine Eimers, ds. Sophie van de BergHofstee en Wiggert Sonneveld
•
Opnamedag getijdengebeden De Binnenkamer – 11 december 2018
Met een groep van onze vrijwillige voorgangers gaan we dinsdag 11 december een aantal
getijdengebeden opnemen die uitgezonden worden in de periode rondom kerst en oud- en
nieuwjaar. We beginnen om 9.30 uur en sluiten af rond 15.30 uur. (Lunchpauze van 12.4513.15 uur). Wilt u meedoen als zanger en meebidder? Was u al langer van plan eens te
komen ervaren hoe het is voorganger te zijn in de kapel van Nieuw Hydepark? Dan is dit
uw kans. We nodigen u van harte uit met ons mee te doen. En dat kan natuurlijk op elk
moment van de dag. Wees welkom in de kapel van Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg
50 in Doorn. Meer
informatie: www.bidindebinnenkamer.nl en/of bij Ina Veldman
•
Kerkasiel
Beste broers en zussen, herinnert u zich nog de woorden van Jezus uit Matteüs 25: “…....
Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van
mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan”.

Deze woorden laten mij niet los als ik nu al weken lang lees en hoor over de door de
overheid afgewezen asielzoekers in de Bethelkapel in Den Haag.
Zondagavond laat zag ik een herhaling van het EO programma “Het vermoeden” van die
morgen om 11.35 uur. Daarin werd ds. Derk Stegeman, als PKN predikant van die
gemeente, geïnterviewd over het z.g.n. kerkasiel dat aan de familie Tamrazyan al bijna 6
weken wordt gegeven.
Zijn woorden: We zijn geen actievoerders , maar vragen aandacht voor deze schrijnende
situatie, veroorzaakt door een kil en onmenselijk oordeel van overheidswege over het al
negen jaren durende verblijf van deze familie in Nederland. Het is niet bekend hoe lang
deze situatie zal blijven bestaan.
Deze bijzondere aanpak heeft inmiddels wereldwijd de pers gehaald.
Het heeft mij gebracht bij een telefoongesprek met ds. Teun Kruiswijk Jansen op
maandagochtend j.l. Daarin besloten we op persoonlijke titel contact te zoeken met de
Protestantse Gemeente Den Haag. Het leidde ertoe dat we ons hebben aangemeld voor
het verzorgen van een viering als onderdeel van de al bijna zes weken durende continue
kerkdienst.
Daartoe is donderdagavond 20 december a.s. van 19.00 tot 22.00 uur voor ons
gereserveerd. Ook ds. Dio Soeteman en ds. Aleida de Hoog zijn bereid gevonden als
voorganger een deel van deze drie uur durende dienst voor hun rekening te nemen
We zijn blij dat uit de kring van onze organisten eveneens medewerking wordt verleend.
En tenslotte is het bijzonder vreugdevol dat ook de cantorij haar medewerking heeft
toegezegd.
En dus nu nog de deelname aan deze bijzondere dienst van mensen die zich betrokken
voelen bij deze asielzoekers en de onderdak biedende Protestantse Kerk te Den Haag.
Indien u op 20 december a.s. met ons mee wilt gaan dan kunt u zich aan het einde van
deze viering aanmelden bij ons door opgave van naam, telefoonnummer en emailadres.
Ook kan het met een emailbericht naar Dik de Jongh. Mailadres op te vragen bij kerkelijk
bureau.
AGENDA
Datum
Ma 10-12

Tijd
19:00 u

Loc.
KH

Do 13-12

20.00 u

MK

Onderwerp
Met het oog op zondag: De derde Adventszondag 16
december , Gaudete= verheug je, heeft 2
Bijbelteksten: Jesaja 35, 1-7 en Mattheus 2, 1-11.
Hartelijk welkom (tkj)!
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?

