PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 51 dd. 15 december 2019 – 3e zondag van Advent
: Voedselbank – In de Maartenskerk kunt u uw bijdrage in
natura bij de tafels in het koor afgeven. Hier staan ook twee
collecteschaaltjes voor geldelijke bijdragen.
: Kerk en Eredienst – via de bekende rondgang
In Park Boswijk worden de collecten op de vertrouwde manier
gehouden.
collecte kindernevendienst : Jeugddorp "de Glind”
2 collecten

Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10:00 uur
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Bert Boer

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10:00 uur
: ds. M.A. de Hoog (Zeist)
: Leo Kamphorst

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. M.A. de Hoog (Zeist)
: Leo Kamphorst
: Voedselbank

__________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: dhr. John Veldhuizen en een stille bloemengroet
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.

•
Deze zondag in de Maartenskerk
Deze zondag heet: ‘verheug je!’, een feestelijke zondag op weg naar het Kerstfeest. U
merkt dat al in de liturgische kleur die in deze paarse weken roze is. We gaan verder met
het thema: ‘Kom, volg de ster’. Opnieuw komt een persoon uit het Eerste Testament naar
voren die de weg effende voor Gods Koninkrijk. Hoewel.. hij was niet alleen een
wegbereider. De lezingen slaan echter de toon van de hoop aan, op deze zondag waarop
we ook de Maaltijd vieren. (tkj)
•
Dienst van de Tafel
Vanmorgen vieren we het Heilig Avondmaal.
In de Maartenskerk heeft u de mogelijkheid om tijdens het Avondmaal, wijn of druivensap
te drinken. Daarnaast kunt u het brood ook dopen in de beker druivensap
De opstelling is als volgt: 2 bekers wijn om te drinken, 1 beker druivensap om te
drinken, 1 beker druivensap om te dopen.
Er wordt vanuit de tafel gedeeld. De voorganger breekt het brood en brengt deze brekende
en delende beweging verder via de ambtsdragers de gemeente in. Als gemeente zetten wij
de brekende en delende gemeente verder door in ons leven, de wereld in. Zo functioneert
de dienst van de tafel in ons midden, in ons leven en in de wereld waarin wij leven. Dit
heeft niet met hiërarchie te maken, ook niet met onbeleefdheid door als eerste te eten en te
drinken. Jezus, die het brood breekt en deelt, wilde immers de minste der mensen zijn?
Let u verder op de aanwijzingen van de ambtsdragers. Wij hopen vanmorgen weer een
mooie viering van dit sacrament te beleven.
Het zou ons als dienstdoende avondmaalsgroep erg helpen wanneer er na de dienst
enkele mensen ons kunnen helpen met het brengen van de tafels uit het koor naar de
kelder in de Koningshof
•
Collecte voor SchuldhulpMaatje op zondag 22 december
In 2013 is het project SchuldHulpMaatje met steun van onze diaconie op de Utrechtse
Heuvelrug van start gegaan. Hierbij helpen goed opgeleide maatjes mensen met financiële
problemen. Dat dit werk zo hard nodig was , daar had men toen geen idee van. “Als we dit
twee jaar doen dan hebben we iedereen op de Heuvelrug wel geholpen”, dacht men toen.
Maar tot nu toe blijven de aanmeldingen echter constant, meestal 1 per week. Uw
financiële bijdrage voor de opleiding en nascholing van maatjes is hard nodig. Wilt u meer
weten over dit project kijk dan op https://samenhartvoormensen.nl/ . Wilt u een bedrag over
maken, dan kan dat op rekening IBAN NL14 RABO 0385 2175 52 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Doorn. o.v.v. SchuldHulpMaatje.
•
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.

•
Kerst vieren doe je samen
Het initiatief van onze gemeente, de Zonnebloem en Martinusparochie slaat (weer) goed
aan.
Op 2e Kerstdag bij het diner in de Maartenskerk is er nog plaats voor 10 gasten tijdens het
diner. Opgave is nog mogelijk bij Martha Marie Bugel vandaag na de dienst. En tot
morgenochtend 16 december 12.00uur bij de in het Kruispunt genoemde namen en
telefoonnummers. En dan is het ‘uitverkocht’met zo’n 80 deelnemers!
•
SeniorenMiddagen
Kerstviering in de Maartenskerk 17 december 2019! Zingen in de nacht ……
Wij nodigen u uit om op dinsdag 17 december a.s. met ons Kerstfeest te vieren in de
Maartenskerk. De bijeenkomst begint om 11.00 uur en zal om ongeveer 14.00 uur
eindigen.
Ds. Gert Landman verleent zijn medewerking aan deze viering, de muzikale begeleiding
wordt verzorgd door Piet de Vries. We hopen ook te genieten van een broodmaaltijd met
het welbekende kopje verse groentesoep en het heerlijke kerstbrood.
Als u het fijn vindt om hierbij aanwezig te zijn, geeft u zich dan op bij:
Leo van Eersel, Piet Kooij, Dik de Man of Bep Niessen. Bij hen kunt u ook aangeven of u
wilt worden gehaald en/of thuisgebracht. Het zou fijn zijn velen van u op 17 december te
ontmoeten.
Met een vriendelijke groet, team SeniorenMiddagen ,
Corry en Leo van Eersel, Henny van Holland, Piet Kooij, Martha en Dik de Man, Bep
Niessen, Alice Catsburg.
•
Barokmuziek voor Kerst
In de Doornse Ludenkapel kunnen belangstellenden op zaterdag 21 december om 16.00
uur komen luisteren naar kerstliederen uit de barok. De entree is gratis. Er is een collecte
bij de uitgang.
Uitvoerenden zijn de sopraan Paulien van der Werff, de blokfluitiste Sigrun Lefringhausen
(beiden uit Doorn) en de luitist Gert de Vries. Paulien en Gert vormen samen het Duo
Pageluza. Paulien en Sigrun kennen elkaar van hun lange samenwerking in het Augellin
Ensemble. De combinatie als trio is nieuw.
Samen zullen zij een programma ten gehore brengen met sfeervolle kerstmuziek uit de
Lage Landen, Duitsland en Frankrijk: deels bekende deels onbekende kerstliederen uit de
17de en de 18de eeuw, die nog steeds deel uitmaken van de Nederlandse kersttraditie.
Maar ze worden muzikaal in een nieuw jasje gestoken door de bewerkingen van Ton
Koopman. Na afloop van het optreden (rond 17.00 uur) is er gelegenheid tot ontmoeting bij
een lekker glaasje wijn of fris.
Goede muziek brengt mensen tot elkaar. Een initiatief van de Raad van Kerken Doorn.

•
Stemmen voor de Top2000 kerkdienst
Op 19 januari wordt de 4e Top2000 kerkdienst in de Maartenskerk gevierd. Tijdens de
dienst zullen weer live uitgevoerde popnummers te horen zijn in de kerkdienst.
Welke nummers? Daar hebben we jullie mening voor nodig! Na deze dienst kan u uw
voorkeur(en) achterlaten bij de voorbereidingscommissie, te herkennen aan de Top2000
badge en de laptop.
Denkt u er liever nog wat langer over na? Dat kan ook; stuur voor 1 januari maximaal 3
nummers en uw motivatie naar top2000pgdoorn@gmail.com
Muzikale groet van de Top2000 kerkdienst voorbereidingsgroep

AGENDA
Datum
do. 19-12
do. 19-12

Tijd
19:00 u
19:00 u
20.00 u

Loc.
MK
MK
MK

Onderwerp
Kapelgebed
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,
(E : zondagsbrief@pgdoorn.nl

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

