PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 1 dd.. 29 december 2019 – zondag na Kerst
2 collecten

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

: 10:00 uur
: prof. dr. F.G. Immink (Driebergen)
: Johan Beuckens

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10:00 uur
: ds. C.Y. van Zanten (Veenendaal)
: Bert Boer

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. D.C. Coppoolse (Odijk)
: Bert Boer
: Huisgemeente

Huize Beatrix
Voorganger
Organist
Collecte

: vrijdag 3 januari 2020 19:00 uur
: ds. R.C.G. van der Zwan (Amersfoort)
: Leo Kamphorst
: Plaatselijk diaconaal werk

__________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: Elsebep Smits
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.
•
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

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?

