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: Kerk en Eredienst
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Organist

: 10:00 uur
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Zonnehuis
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: 19:00 uur
: ds. P.F. Goedendorp (Leersum)
: Dik Boelee
: Bloemenfonds

__________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: mevr. Dicky van de Wetering
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.

•
Ontmoeten#Verdiepen
Maandag 18 november is er opnieuw een avond in het kader van het Jaarthema ‘Stromend
Water’. In de periode van Allerzielen en de laatste zondag van het kerkelijk jaar is dr. P.
Schelling onze gast. Dit jaar kwam zijn boek ‘Denkend aan de dood kom ik tot leven’ uit.
Hierin deelt hij zijn gedachten over het levenseinde, met als doel anderen daarover na te
denken. Hij deelt zijn gevoelens en erkent de pijn van het loslaten en afscheid nemen. In
dat alles zoekt hij houvast en troost. De avond begint 20.00 uur en wordt gehouden in de
Koningshof.
. De film I. Daniël Blake wordt vrijdag 22 november vertoond. 19.15 u inloop, 19.30 u
aanvang film. De 59-jarige Blake heeft bijna zijn hele leven als meubelmaker gewerkt in het
noordoosten van Engeland. Na een ziekte heeft hij voor het eerst in zijn leven hulp nodig
van de staat. Hij kruist het pad van de alleenstaande moeder Katie en haar 2 jonge
kinderen, Daisy en Dylan.
Ons e-mailadres is: ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl
Meer informatie kunt u vinden op de website van onze gemeente.
•
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.
We gaan kijken naar ‘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 ervoor dat u gehaald en
weer thuisgebracht wordt.
•
Geluidinstallatie - Werk in uitvoering
Zoals ik 3 weken geleden heb gemeld zijn de zichtbare werkzaamheden aan de geluid- en
beeldinstallatie afgerond. Achter de schermen wordt echter nog hard gewerkt aan het
verbeteren van de verstaanbaarheid.
Helaas konden we deze week nog niet alle geplande aanpassingen doorvoeren.
Op dit moment hebben de plaatsen in de zuidbeuk van de kerk, dus achter de pilaren, de
beste verstaanbaarheid. We adviseren daarom vooral in de achterste rijen hiervan plaats te
nemen als u op een andere plaats het gesproken woord slecht verstaat.
Namens de werkgroep, Eric Sonneveld

•
Kerst vieren doe je samen
Kerstfeest is een feest van saamhorigheid. Fijn om het feest dan ook met anderen te
vieren! De Zonnebloem (afdeling Doorn), de Martinusparochie en de
Maartenskerkgemeente organiseren een gezellig Kerst-open-huis en Kerstdiner in de
Koningshof en Maartenskerk op de Tweede Kerstdag 26 december 2019.
Om alles goed en feestelijk te laten verlopen, zijn er wat helpende handen nodig:
Vooral voor het gereed maken en vóór het opruimen erna, zijn we op zoek naar
vrijwilligers die wat eerder (14.30 uur) willen komen of langer willen blijven (tot 20.30 uur
ongeveer). Ook tijdens het Kerstfeest zijn er mensen nodig die zich verantwoordelijk weten
voor de gang van zaken en die een helpende hand bieden waar dat nodig is, zodat we met
elkaar een fijn feest hebben. Doe je/ doet u mee?
Op de tafel bij de uitgang ligt een lijst waarop u zich kunt inschrijven
en u kunt zich opgeven bij:mw. Sjaan Veenhof, en mw. Gina Peters.

AGENDA
Datum
do. 21-11
do. 21-11

Tijd
Loc.
19:00 u
MK
20.00 u
MK

Onderwerp
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@pgdoorn.nl
Berichten voor ‘Kruispunt op Zondag’ voor donderdag 18.00 uur inleveren bij Nico Eijlers:
zondagsbrief@pgdoorn.nl

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

