PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 3 dd. 13 januari 2019 – 1ste zondag na Epifanie, Doop van de Heer
1 collecte

: 1. Hulp dakloze vluchtelingen en
kosten aan de dienst verbonden (60/40)
collecte kindernevendienst : Jeugddorp "de Glind”
Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10.30 uur – Oecumenezondag
: leden van de Raad van Kerken Doorn,
w.o. ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Dik Boelee

Park Boswijk
Voorganger
Organist
2 collecten

: 10.00 uur
: prof. dr. F.G. Immink (Driebergen)
: Leo Kamphorst
: Vluchtelingenwerk PG Doorn
: Kerk en Eredienst

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19.00 uur
: ds. W. van Wakeren (Veenendaal)
: Leo Kamphorst
: Stichting “Je mag er zijn”

__________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
Vandaag gaat de bloemengroet vanuit deze oecumenische dienst mee met onze
gastspreekster ui AZC-Harderwijk
BERICHTEN
•
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.

•
Kerkasiel
Beste broers en zussen, vorige week ontving ik een verzoek vanuit de Bethelkapel te Den
Haag om opnieuw een bijdrage te leveren aan de continue kerkdienst die nu al meer dan
2000 uren duurt en waarin voorgangers hun aandeel hebben geleverd. Er is alle aanleiding
om aan dit verzoek te voldoen omdat de wet- en regelgeving omtrent asielzoekers
onrechtvaardig is en tot onaanvaardbare gevolgen leidt, zo schreef een predikant/advocaat
gesteund door 55 andere predikanten terecht aan staatssecretaris Harbers (zie dagblad
Trouw van 29 december jl.).
In overleg met ds.Teun Kruijswijk Jansen ben ik begonnen aan de organisatie van twee
kerkbezoeken, één overdag en één in de avond. Dat betekent dat we zijn ingeroosterd voor
zes uren en wel op 22 januari a.s. van 20.00 tot 23.00 uur en op 24 januari a.s. van 13.00
tot 16.00 uur. In elk van beide avonden gaan drie voorgangers voor en begeleiden twee
organisten/pianisten.
Het komt de motivatie zeer ten goede dat de vertegenwoordigers van alle bij de Raad van
Kerken te Doorn aangesloten geloofsgemeenschappen enthousiast hebben gereageerd op
het meedoen met en/of uitdragen van deze plannen. Deze zondag is er de oecumenische
viering in de Maartenskerk en krijgen onze plannen de aandacht in de zondagsbrief, op de
website en via een mondelinge mededeling.
Op grond van de zeer bijzondere ervaring en het enthousiasme van de 45 deelnemers aan
de kerkasieldienst van 20 december jl. mogen we een ruime opkomst verwachten voor
deze beide diensten. Bij voldoende deelname gaan we uiteraard weer met de bus naar
Den Haag. Er zijn twee mogelijkheden om u aan te melden, t.w. door registratie direct na
deze viering bij de beide uitgangen, waar Arie van Dijk en Dik de Jongh op u staan te
wachten óf door u per emailbericht bij mij aan te melden. E-mailadres op te vragen via het
kerkelijk bureau
•
# 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, Piet Kooij,
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.
•
Top 2000 dienst: 27 januari 11.00 uur
Op zondagmorgen 27 januari a.s., om 11 uur, is er weer een Top 2000 kerkdienst in de
Maartenskerk. Het is een “gewone” kerkdienst, er wordt net als elke zondag uit de Bijbel
gelezen en er is ruimte 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.
Op basis van uw stemmen is de Doornse Top 10 samengesteld. Op nummer 1 staat dit
jaar “Imagine” van John Lennon. Dit nummer en de andere top 10 nummers krijgen een
plaats in de dienst en worden zoveel mogelijk “live” gespeeld.
Laat u inspireren!
DeTop2000 dienst is bij uitstek een mooie gelegenheid om uw kinderen, tieners, vrienden,
buren en familie mee naar toe te nemen. Laat u verrassen en inspireren door deze derde
editie van de Top 2000 kerkdienst in de Maartenskerk!

AGENDA
Datum
Wo. 16-01

Tijd
20:00 u

Do. 17-01

20.00 u

Loc.
MK

Onderwerp
Woensdag 16 januari 'Melk en vast voedsel' 20:00
uur, Haverakker 7
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@pgdoorn.nl
Berichten voor ‘Kruispunt op Zondag’ voor donderdag 18.00 uur inleveren bij Nico Eijlers,
(E : zondagsbrief@pgdoorn.nl

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

