PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 1 dd. 30 december 2018 – zondag na kerst
2 collecten

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

: 10.00 uur
: ds. W.P. Vermeulen (Utrecht)
: Johan Beuckens

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. A. Altena (Leersum)
: Leo Kamphorst

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. G. van Belzen (Leusden)
: Leo Kamphorst
: Huisgemeente

Huize Beatrix
Voorganger
Organist
Collecte

: vrijdag 4 januari 2019 – 19.00 uur
: ds. E.H. Egberts (Nijkerk)
: Leo Kamphorst
: Plaatselijk diaconaal werk

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: dhr. Rits Kroes
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.

Denkt u bij het verlaten van dit kerkgebouw aan de zendingsbus?

•
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.
•

Volgende week zondag 6 januari; Driekoningen kerkdienst met
nieuwjaarswensen
Volgende week zondag 6 januari, is de eerste kerkdienst van het nieuwe jaar, 2019!
Deze zondag is het de feestdag van Driekoningen en daarom lezen we over de wijzen uit
het oosten die op zoek gaan naar het Christuskind. Het wordt een laagdrempelige dienst
met o.a extra aandacht voor de kinderen, en een bezinningsvraag voor ons, op de drempel
van dit nieuwe jaar. Ook sluiten we het advent en kerstproject van de kinderen af.
Deze dienst is iets korter dan anders, omdat we elkaar na de dienst in het koor van de kerk
een gelukkig nieuwjaar kunnen toewensen, bij koffie, thee en wat lekkers. Graag tot dan, in
het nieuwe jaar! Met hartelijke groet, ds. Sophie van den Berg-Hofstee
•
Bericht van ds. Sophie van den Berg-Hofstee
De komende weken hoop ik naast de erediensten en het kringwerk waarin ik weer
werkzaam ben, ook de pastorale gesprekken in mijn wijken (sectie 1 en sectie 3) weer
geleidelijk op te kunnen oppakken. Heeft u behoefte aan een gesprek, dan kunt u dit de
komende tijd aangeven bij ouderling Anneke van Dijk (sectie 1). In overleg met haar, neem
ik dan contact met u op. Fijn als u het op deze manier kenbaar wil maken!
Met hartelijke groet, ds. Sophie van den Berg-Hofstee
Aan de viering in de Maartenskerk werkten mee:
Ds. W.P. Vermeulen, voorganger
Jon de Gier, ouderling
Pia de Bruin, diaken
Conny Sonneveld, lector
AGENDA
Datum
Do

Tijd
20.00

Loc.
MK

Neline Achterberg, kindernevendienst
Wilma van de Meer, crèche
Johan Beuckens, organist
Eric en Wiggert Sonneveld, kosterij

Onderwerp
Cantorij

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl
Op www.protestantsegemeentedoorn.nl de bijgewerkte agenda en het laatste nieuws.
Iets te vragen of op te merken, stuur uw bericht naar bureau@pgdoorn.nl
Berichten voor ‘Kruispunt op Zondag’ voor donderdag 18.00 uur inleveren bij Nico Eijlers,
(E : zondagsbrief@pgdoorn.nl)

