PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 50 dd. 8 december – 2de zondag van Advent
2 collecten

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

: 10:00 uur
: ds. Hanneke Ouwerkerk – Louter (Schoonhoven)
: Arjan Veen

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10:00 uur
: ds. Sjaak van ’t Kruis (Doorn)
: Johan Beuckens

Zonnehuis
Voorganger
Collecte

: 19:00 uur
: ds. D.M. van der Wel (Langbroek)
: Plaatselijk diaconaal werk

__________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: ds. Sophie en Jelle en Mary Brussé
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.
•
Voedselbank
Komende zondag, 15 december, vieren wij het Heilig Avondmaal. De diaconale collecte is
dan voor de voedselbank bestemd. U kunt uw bijdrage in natura inleveren in het koor van
de kerk. Hierbij kunt u denken aan b.v. pasta, blikken/ potten groenten, zoet broodbeleg,
koekjes enz. Zolang het houdbaar is en niet in de koelkast bewaard hoeft te worden. Bij
voorbaat hartelijk dank

•
Ontmoeten#Verdiepen
‘Dicht bij het onuitsprekelijke’ maandag 9 december Johanneskerk in Leersum.
Bezinningsbijeenkomst met de theoloog professor Martien Brinkman.
Martien Brinkman, auteur van 'Dicht bij het onuitsprekelijke – dichters over het onzegbare-'
gaat nader in op een aantal gedichten die worden voorgedragen en omlijst door levende
muziek. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Richtprijs € 5,- pp.
Ons e-mailadres is: ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl
Meer informatie kunt u vinden op de website van onze gemeente.
•
15 december: Informatie kerk-tv
Zondag 15 december wil de kerkenraad u na de dienst (en de koffie) nader informeren over
de invoering van kerk-tv. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Tijdens de
gemeenteavond van 11 nov. is dit aangekondigd, maar nu is de datum bekend. Bij de
opnamen van kerk-tv richten we ons alleen op het kerkelijk centrum. Voor de regie zijn
heldere afspraken opgesteld, waarover we u graag informeren. Er komen allerlei vragen
aan bod: Wie is de doelgroep? Hoe kun je de dienst op internet volgen? Hoe wordt
omgegaan met privacy? Kom ik in beeld als ik in een koor of cantorij zing?
In welk deel van de kerk kom je zeker niet in beeld? Wie maken de opnamen en hoe lang
worden ze bewaard? Wanneer willen we beginnen met uitzending van kerk-tv?
In het afgelopen jaar heeft een werkgroep de mogelijkheden van kerk-tv verkend en
voorbereid.
Een team van 12 mensen uit ons midden bereidt zich voor op de bediening van de
apparatuur. De komende zondagen zit steeds iemand op de ‘regie-werkplek’ om te
oefenen, hoewel er nog geen sprake is van uitzending. Mocht u eventuele vragen al vooraf
door willen geven, dan kan dat bij Peter Eimers of Jon de Gier.
•
Verkoop Torenkaars Maartenskerk
De ‘Stichting Vrienden van de Maartenskerk’ verkoopt vanmorgen na de dienst
Torenkaarsen. Deze kaarsen, in de vorm van de toren van de Maartenskerk, zijn verpakt in
een mooie doos en zijn te koop voor € 14,95. De kaarsen zijn handmatig gemaakt door de
kaarsenafdeling van Bartiméus. Ze zijn uniek, voor uzelf, maar ook om als geschenk weg
te geven. De opbrengst, na aftrek van de door Bartiméus gemaakte kosten, komt geheel
ten goede aan het doel van de Stichting Vrienden van de Maartenskerk. Deze stichting
staat los van de Protestantse Gemeente en wil, naast fondsenwerving voor het onderhoud
van de Maartenskerk, ook jaarlijks enkele culturele activiteiten organiseren. Zodat de
Maartenskerk een nog bredere functie krijgt binnen de Doornse gemeenschap (voor o.a.
meer informatie over andere verkooppunten van de kaarsen:
www.vriendenvandemaartenskerk.nl).

•
Geboortekaartje
Van Sophie en Jelle ontvingen we deze week het geboortekaartje van hun zoon Philip
Goos. Het kaartje ligt na afloop van de dienst op de liturgische tafel

•
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.
AGENDA
Datum
ma. 09-12

Tijd
19:00 u

Loc.
KH

wo. 11-12
do. 12-12

19.00 u
20.00 u

MK
MK

Onderwerp
We bereiden in de koningshof, met wie mee wil doen,
de dienst van 15 december voor. ‘Davids zoon, lang
verwacht’ is het thema van deze (avondmaals-)
dienst. We lezen als voorbereiding: 2 Samuel 7 en
Lukas 1, 26-33.
Ad Hoc-koor
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,
Vogelweide 71 (E : zondagsbrief@pgdoorn.nl

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

Aan de viering van vandaag in de Maartenskerk werkten mee:
Ds. Hanneke Ouwerkerk – Louter, voorganger
Marjoke Limpens, ouderling
Dianne Rietveld, diaken
Bonne Pander, lector
Arie van Dijk, kindernevendienst
Marijke van Balen, crèche
Arjan Veen, organist
Tjeerd Rodenhuis, koster

