PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 46 dd. 10 november 2019 – 8ste zondag van de herfst
2 collecten

: 1. KIA: Rwanda / De Glind
: 2. Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp De Glind
Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur – Zendingsdienst
: ds. Ronelle Sonnenberg (Utrecht)
: Arjan Veen

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10.00 uur
: prop. H.W. Reijn (Veenendaal)
: Leo Kamphorst

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. M.B. Gorsira (Doorn)
: Leo Kamphorst
: KIA: Rwanda / De Glind

________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: dhr. Kees Mans
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@pgdoorn.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.

•
De collecte van vandaag, 10 november 2019, Najaaarszendingszondag
Vandaag, zondag 10 november, de Najaarszendingszondag, zal er gecollecteerd worden
voor Mwana Ukundwa.
Mwana Ukundwa is een organisatie in Rwanda, die zich onder andere inzet voor kinderen
met Aids. Er zijn hulpverleners in dienst die Aids-voorlichting geven op scholen en
patiënten opsporen. Ook bezoeken zij kinderen, die onder behandeling zijn thuis om aan
hen en hun ouders de noodzakelijke voorlichting en ondersteuning te geven. Mwana
Ukundwa is werkzaam in Kigali, Butare en Kibuye, de drie grootste steden in Rwanda.
Meer hierover kunt U lezen in Kruispunt nr. 7 bladzijde 24.
•
Seniorenmiddagen
Dinsdag 19 november 2019, in de Koningshof, van 14.30 uur tot 16.00 uur.
De zaal is open vanaf 14.00 uur. De koffie en thee staan dan klaar.
Helaas kan het geplande programma, film over Iona, niet doorgaan.
Ds. Teun Kruijswijk Jansen zou deze middag leiden, maar dat gaat nu niet lukken.
Zodra hij weer hersteld is, halen wij dit programma weer uit de kast.
We gaan nu kijken naar een andere film en wel:
De Fanfare. Dit is een hele oude film, waarvan het verhaal zich afspeelt in Giethoorn.
Deze film is niet voor niets uitgekozen! U zult het zien, Giethoorn ligt in een prachtige
omgeving. Verder houden wij nog even onze mond……..
Wij vinden het fijn om velen vanmiddag te begroeten, neemt u gerust een goede
vriend/vriendin mee. Graag tot de 19de !
Kunt u niet zelfstandig naar onze bijeenkomst komen, belt u dan met een van ons:
Leo van Eersel, Piet Kooij, Dik de Man of Bep Niessen. Zij zorgen er voor dat u gehaald en
weer thuisgebracht wordt.
AGENDA
Datum
Do 14-11

Tijd
20.00 u

Loc.
MK

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)

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

