PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 52 dd. 22 december 2019 – 4de zondag van Advent
2 collecten

: SchuldHulpMaatje
: Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp "de Glind”
Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10:00 uur
: ds. Gert Landman
: Arjan Veen

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10:00 uur
: ds. A. Altena (Leersum)
: A.Visser

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. E.J. Hempenius (Amersfoort)
: A. Visser
: SchuldHulpMaatje

BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: dhr. en mevr. Tijsseling
BERICHT
•
Collecte voor het project SchuldHulpMaatje
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.

Dinsdag 24 december 2019
2 collecten
: KIA: Kinderen in de knel
: Kerk en Eredienst
Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 16:30 uur – Kinderkerstfeest
: ds. Gert Landman in samenwerking met ouders
: Dik Boelee

Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 22:00 uur – Kerstavond (m.m.v. Ad hockoor)
: ds. Teun Kruiswijk Jansen
: Arjan Veen

Woensdag 25 december 2019 - Kerst
Maartenskerk
: 10:00 uur – Kerst (m.m.v. Cantorij)
Voorganger
: ds. Gert Landman
Organist
: Arjan Veen
Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10:00 uur
: ds. Teun Kruiswijk Jansen
: Johan Beuckens

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 11:00 uur
: ds. G. van Belzen (Leusden)
: A. Visser
: Kinderen in de knel

__________________________________________________________
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.

•

Collecte aankondiging kinderkerstfeest, Kerstavonddienst en
Kerstmorgendienst
De opbrengst van de diaconale collecte is bestemd voor Kinderen in de knel in Moldavië.
Moldavie is het armste land van Europa. Veel ouders proberen werk te vinden in het
buitenland en laten hun kinderen thuis achter. De organisatie Bethanie zorgt voor
naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. Ook biedt de organisatie,
waar nodig, psychosociale begeleiding en therapie. Laten we met elkaar zorgdragen voor
deze kinderen en ze laten weten dat er van hen gehouden wordt.
•
Kerk-tv
De diensten in de Maartenskerk worden vanaf 25 december 2019 live uitgezonden via
kerkdienstgemist.nl. De opnamen worden gericht op het liturgisch centrum. Voor wie beslist
niet in beeld wil komen, is deze plattegrond bijgevoegd. Meer informatie over kerk-tv vindt u
op onze website.

zone 1: komt niet in beeld
zone 2: alleen van achteren wellicht in beeld
zone 3: komt wellicht in beeld, maar wordt niet bewust gefilmd

•
Kerkradio en Kerk-tv
Beste gemeenteleden, zoals afgelopen zondag besproken zullen we op 1e Kerstdag
beginnen met het uitzenden van Kerk TV vanuit onze Maartenskerk.
De uitzendingen worden gedaan via het internet.
Via de website of app van kerkdienstgemist kunt u vanaf 25 december naast kiezen voor
Kerkradio (alleen geluid) ook kiezen voor kerkTV (beeld en geluid).
De luisteraars die gebruik maken van een Lukas kunnen gewoon via die Lukas blijven
luisteren.
U kunt Kerk TV bekijken via een smartphone, tablet, smart tv of computer/laptop.
Voor de computer/laptop maakt u gebruik van een webbrowser en het adres:
https://kerkdienstgemist.nl Vervolgens zoekt u naar de “Maartenskerk Doorn”.
Voor een tablet of smartphone maakt u gebruik van de app “Kerkdienstgemist” uit de Apple
AppStore of de Google PlayStore.
Ook bestaat de mogelijkheid dat u met behulp van een kastje dat aangesloten wordt op uw
TV naar de Kerk TV uit de Maartenskerk kunt kijken, mits u een internetaansluiting heeft.
Dat kastje kost ongeveer 60 euro. Meer informatie hierover kunt u krijgen door een email te
sturen aan kerkradio@pgdoorn.nl. Ik neem dan contact met u op om te kijken naar de
mogelijkheden.
Beheerder Kerkradio/ Kerk TV, Eric Sonneveld
•
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! U kunt nog tot 1
januari maximaal 3 nummers en uw motivatie insturen naar: top2000pgdoorn@gmail.com
Muzikale groet van de Top2000 kerkdienst voorbereidingsgroep

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?

