PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 2 dd. 6 januari 2019 – Epifanie
2 collecten

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

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

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: ds. C.Y. van Zanten (Veenendaal)
: Johan Beuckens

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19.00 uur
: ds. G. van Belzen (Leusden)
: Johan Beuckens
: Huisgemeente

__________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: dhr. Cor Hoogerwerf
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 de eerste kerkdienst van het nieuwe jaar 2019! De kerstversiering en kerstboom
zijn inmiddels opgeruimd, maar er hangt vanmorgen toch een feestelijke slinger in de kerk,
want deze zondag is het de feestdag van Drie Koningen, ook wel bekend als zondag
'Epifanie' (Epifanie betekent verschijning van de Heer). Op deze dag staat de vertelling uit
het Mattheusevangelie centraal over de Wijzen uit het Oosten die een bijzondere ster aan
de hemel zien. Een ster die hen de weg wijst naar het Christuskind. Ook wij horen in deze
dienst dit beroemde 'geboorteverhaal' van Mattheus. We sluiten vandaag ook het
kerstproject van de kinderen af. Vandaag vliegt de zesde en laatste duif de kerk binnen.
Ook zingen we een aantal liedjes speciaal voor kinderen vandaag. Wij hopen met elkaar op
een goede en gezegende dienst!
ds. Sophie van den Berg-Hofstee
ps: Je vindt vanmorgen een geel briefje in je liturgie, die zullen we tijdens de dienst
gebruiken. Toelichting volgt in de dienst!
•
Bericht werkomvang ds. Sophie van den Berg-Hofstee
Ds. Sophie van den Berg-Hofstee had de afgelopen twee jaar een tijdelijke uitbreiding van
haar taakomvang (75%). Dit had met name te maken met de verplichte nascholing die zij
diende te volgen en een aantal extra werkzaamheden. Vanaf 1 januari 2019 is haar
taakomvang weer 60%. Zij werkt in principe op dinsdag, woensdag en donderdag.
Lieuwe Gietema
•
# KRUISPUNTEN ontmoeten inspireren verdiepen
Op de vierde avond in de serie 'Hoop doet leven' geeft dr. Jean-Jacques Suurmond pastor,
coach en publicist, een autobiografische en prikkelende bespiegeling van de
geloofsbelevenis tegen de achtergrond van zijn spirituele levensreis.
Datum:
dinsdag 15 januari 2019
Tijd:
20.00 uur
Locatie:
Koningshof
Entree ( richtlijn) 6,00
U bent van harte welkom.
Ons email adres is: vent.maartenskerk@gmail.com.
Meer informatie kunt u vinden op de website van onze gemeente:
www.protestantsegemeentedoorn.nl

•
SeniorenMiddagen - film: de nieuwe wildernis!
Dinsdag 15 januari 2019 is er weer een seniorenmiddag.
Deze ontmoeting vindt plaats in de Koningshof, Kerkplein 1, Doorn. Wij beginnen om
14.30 uur en eindigen rond 16.30 uur. De zaal is open vanaf 14.00 uur waar de koffie en
thee dan klaarstaan.
Graag nemen wij u mee naar de Oostvaardersplassen, waar deze film, de beste
Nederlandse natuurfilm, is opgenomen. We gaan kijken naar 43 verschillende soorten
dieren die 4 seizoenen gevolgd en gefilmd zijn.
Samen kunnen we genieten van het vele moois dat we weer te zien krijgen.
U bent allen van harte uitgenodigd!
Als u niet zelfstandig kunt komen, belt u dan Leo van Eersel, of Piet Kooij of Dik de Man of
Bep Niessen. Zij regelen dat u gehaald en weer thuisgebracht wordt.
Graag tot 15 januari!
Met een vriendelijke groet, team SeniorenMiddagen
Corry en Leo van Eersel, Henny van Holland, Piet Kooij, Dik de Man, Bep Niessen, Alice
Catsburg.
•
Uitnodiging sectie 2
Het sectieteam van sectie 2, vh. Oranje, Schilders en Zeehelden, nodigt u uit om op
vrijdag 25 januari met elkaar een soepmaaltijd te houden. Dit voorafgaande aan de film
"Still Alice".
U bent uitgenodigd om 17.30 uur, zodat de liefhebbers op tijd kunnen zijn voor de film, die
om 19.30 uur begint. De uitnodiging volgt nog, maar noteer alvast de datum in uw agenda.
Met vriendelijke groet,
Het sectieteam.”
•
Meedoen met Bibliodrama
Op de woensdagavonden 30 januari, 20 februari en 13 maart kunt u meedoen met
Bibliodrama o.l.v. Aad van Balen. Heeft u interesse? Mail:
aadvanbalen@hetnet.nl
Plaats: Koningshof.
Alle avonden beginnen om 19.30 uur.

AGENDA
Datum
Zo. 06-01

Tijd
14:00 u

Do 10-01

20.00 u

Loc.
MK

Onderwerp
zondag 6 januari, 14:00 After-belijdenisgroep, in
Langbroek.
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,
Vogelweide 71 (E : zondagsbrief@pgdoorn.nl

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

