PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 2 dd. 5 januari 2020 – Epifanie
2 collecten

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

: 10:00 uur
: ds. Dio Soeteman (Doorn)
: Leo Kamphorst

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10:00 uur
: mevr. drs. J. de Zwaan (Driebergen)
: Johan Beuckens

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. G. van Belzen (Leusden)
: Johan Beuckens
: Huisgemeente

__________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: hr. Jan Niessen
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
Vrijdag 10 januari 19.30 uur. The Circle. In deze film krijgt Mae Holland een
felbegeerde baan bij internetgigant The Circle (Facebook, Google, Twitter etc. op één hoop
geveegd) en is ze, voor ze het doorheeft, een internetsensatie. Ze raakt hierdoor wel haar
privacy en autonomie kwijt. In de film zien we de steeds verder schrijdende invloed van de
social media op ons dagelijks leven.
19.15 uur inloop , 19.30 uur aanvang van de film. Entree: € 6,Dinsdag 14 januari 20 uur. Stromend water: Uit de kunst. Op deze avond zou er een
lezing door Brechtje de Boer en Teun Kruijswijk Jansen zijn. Deze avond kan geen
doorgang vinden en is verzet naar dinsdag 3 maart; de lezing wordt dan gehouden door
Brechtje de Boer, samen met Gert Landman.
Ons e-mailadres is: ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl
Meer informatie kunt u vinden op de website van onze gemeente.
•
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

•
Jubileum Leo Kamphorst
Vandaag vieren we dat Leo Kamphorst dertig jaar organist is in onze gemeente. Dertig jaar
bespeelde hij het orgel en begeleidde hij de samenzang, voorheen op het orgel van de
Kampwegkerk, nu op de orgels van Park Boswijk, het Zonnehuis en de Maartenskerk. En
dat naast de vele andere activiteiten die hij binnen onze gemeente voor zijn rekening
neemt. Wij feliciteren Leo en Ineke van harte met dit jubileum en zullen daar tijdens de
dienst de nodige aandacht aan besteden.

AGENDA
Datum
do. 09-01
za. 11-01

Tijd
20.00 u
voor
13:00 u

Loc.
MK

Onderwerp
Cantorij
Kopij voor Kruispunt nr 1 (periode 1 februari -14
maart 2020) dient uiterlijk 13.00 uur te worden
ingeleverd per e-mail redactie@pgdoorn.nl of op
papier bij het redactieadres: Austerlitzeweg 40, 3941
WK Doorn.

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?

