PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 51 dd. 16 december 2018 – 3de zondag van Advent
2 Collecten

: 1. Voedselbank – In de Maartenskerk kunt u uw bijdrage in
natura bij de tafels in het koor afgeven. Hier staan ook twee
collecteschaaltjes voor geldelijke bijdragen.
: 2. Kerk en Eredienst – Via de bekende rondgang.

In Park Boswijk worden de collecten op de vertrouwde manier gehouden.
collecte kindernevendienst : Jeugddorp De Glind
Maartenskerk
Voorganger
Organist

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

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur – Avondmaalsviering
: ds. M.A. de Hoog (Doorn)
: Johan Beuckens

Zonnehuis
Voorganger
Collecte

: 19:00 uur – m.m.v. kerkkoor Driebergen
: ds. G. van Belzen Leusden)
: Stichting “Timon”

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: mevr. Carla Lautoe
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,
tel.nr. (0343) 413861, 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 vieren we de derde Adventszondag: ‘Gaudete’ (dat betekent: ‘verheugt u’). in
de voorbereidingstijd naar het Kerstfeest schijnt er al licht door het donker. Daarom is de
liturgische kleur: roze, en zingen we liederen waarin de vooraankondiging van vreugde al
klinkt: ‘Bloesem in de winter, roze dageraad wees ons teken dat de zon verschijnen
gaat’ (463,4). In de lezingen horen we opnieuw een profetie van Jesaja, en de spannende
vraag van de leerlingen van Johannes- die inmiddels in de gevangenis zit- of Jezus het
echt is die verwacht moet worden. Met de kinderen horen we wat de volgende duif te
vertellen heeft. Op deze zondag vieren we de Maaltijd van de Heer. tkj
•
Dienst van de Tafel
Vanmorgen vieren we het Heilig Avondmaal. In de Maartenskerk hebt u de mogelijkheid
om het brood in te dopen en om wijn of druivensap te drinken. De opstelling is als volgt: 2
bekers wijn om te drinken, 1 beker druivensap om te drinken, 1 beker druivensap om
te dopen.
Er wordt vanuit de tafel gedeeld. De voorganger breekt het brood en brengt deze brekende
en delende beweging verder via de ambtsdragers de gemeente in. Als gemeente zetten
wij de brekende en delende gemeente verder door in ons leven, de wereld in. Zo
functioneert de dienst van de tafel in ons midden, in ons leven en in de wereld waarin wij
leven. Dit heeft niet met hiërarchie te maken, ook niet met onbeleefdheid door als eerste te
eten en te drinken. Jezus die het brood breekt en deelt, wilde immers de minste der
mensen zijn?
Let u verder op de aanwijzingen van de ambtsdragers. Hopelijk beleven wij vanmorgen
weer een mooie viering van dit sacrament. Het zou fijn zijn als er na de dienst een aantal
mensen ons kunnen helpen met het naar de kelder brengen van de tafels uit het koor.
•
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 Corry en Leo van Eersel, Henny van Holland, Piet Kooij,
Martha en Dik de Man, Bep Niessen, Alice Catsburg

•
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 vanaf 16.30 uur in de Koningshof. Er is dan gelegenheid 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.
Lijkt het u/jou leuk om hierbij te zijn of ken je iemand die dat graag zou willen? Opgave kan
tot 15 december bij: mw. Dianne Rietveld of mw. Betty Engelhard. Bij de uitgang naar de
Koningshof liggen flyers. Er is plek voor 50 deelnemers. In voorkomende gevallen kunnen
we voor vervoer zorgen.
•

Aankondiging diaconale collecte voor kerstavond 24 december
(Kinderkerstfeest en Kerstavonddienst) en Kerstmorgendienst 25 december
2018
De diaconale collecte met Kerstmis is voor kinderen in de knel.
Met Kerst, het feest van licht, willen we een sprankje hoop en licht brengen aan kwetsbare
kinderen in de vluchtelingenkampen in Libanon, voor wie het leven donker is.
Honderdduizenden Syrische kinderen moesten met hun ouders vluchten voor oorlog en
geweld en wonen al jaren in kampen in Libanon. Plaatselijke partners van Kerk in Actie
zorgen voor eten en drinken en helpen bij het zoeken naar onderdak en werk. Kinderen
van vluchtelingen kunnen onderwijs volgen en krijgen psychologische begeleiding. Deze
hulp wordt ook aan de arme Libanese bevolking gegeven.
We hopen op uw steun voor deze kinderen in de knel.
•
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

•
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

AGENDA
Datum
Do 19-12
Do 19-12

Tijd
20.00

Loc.
MK

Onderwerp
Er is deze dag GEEN 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?

