PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN
Nr. 3 dd. 12 januari 2020 – 1ste zondag na Epifanie, Doop van de Heer
Collecte

: i.o. Raad van Kerken Doorn kosten aan de dienst verbonden
: Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugddorp "de Glind”
Maartenskerk
Voorganger
Organist

: 10:30 uur – Oecumenezondag
: ds. Gert Landman (De Bilt)
: Arjan Veen

Park Boswijk
Voorganger
Organist

: 10:00 uur
: ds. D.C. Coppoolse (Odijk)
: Leo Kamphorst

Zonnehuis
Voorganger
Organist
Collecte

: 19:00 uur
: ds. G. van Belzen (Leusden)
: Leo Kamphorst
: Vluchtelingenwerk PG Doorn

__________________________________________________________
BLOEMEN VAN DE ZONDAG
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente
naar: mevr. Henny Schottert
BERICHTEN
•
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.
•
Deze dienst alleen op kerk-radio.
De oecumenische dienst van vandaag wordt niet uitgezonden via kerk-tv, maar wel via
kerkradio. Sinds kort zenden we de diensten van de Maartenskerk via kerk-tv uit op
‘kerkdienst gemist’. In de voorbereiding van deze dienst kon nog geen rekening worden
gehouden met deze mogelijkheid. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid is deze dienst
dus alleen via kerkradio mee te beleven.

•
SeniorenMiddagen – film: Sonny Boy
Dinsdag 21 januari 2020 staan de deuren van de Koningshof, Kerkplein 1, weer open.
Wij beginnen om 14.30 uur en eindigen rond 16.30 uur.
De zaal is open vanaf 14.15 uur, waar de koffie en de thee dan klaarstaan.
In het jaar 2020 is het 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog begon. Er worden op
diverse plaatsen en tijdstippen bijeenkomsten georganiseerd om deze oorlog te gedenken.
Wij hebben er voor gekozen de bekende en prachtige film Sonny Boy vanmiddag te laten
zien.
Korte inhoud:- Als de rooms-katholieke Rika van der Lans en de protestantse Willem
Hagenaar in 1911 trouwen tegen de wil van hun families, gaat het al gauw flink mis. Rika
verhuist met de kinderen naar Zeeland.
Ze besluit daar om Waldemar Nods in huis te nemen, een Surinaamse jongen die voor het
geld naar Nederland is gekomen. Al snel bloeit er iets tussen Rika en Waldemar, ondanks
het grote leeftijdsverschil.
Als de tweede wereldoorlog begint komen zij al gauw terecht bij de Landelijke Organisatie
voor Hulp aan Onderduikers en komen hierdoor in grote problemen met grote gevolgen.
Deze mooie film past goed in deze tijd van het gedenken van deze verschrikkelijke oorlog.
Daarom nodigen wij alle belangstellenden uit, ook al bent u geen lid van de Protestantse
Gemeente te Doorn, om te komen kijken.
Als u niet zelfstandig kunt komen, belt u dan Leo van Eersel of Piet Kooij of Dik de Man of
Bep Niessen. Zij regelen dat u gehaald en weer thuisgebracht wordt.
Graag tot de 21e!
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.
•
Ontmoeten#Verdiepen
Dinsdag 14 januari 20 uur. Stromend water: Uit de kunst. Op deze avond zou er een
lezing worden gehouden door Brechtje de Boer en Teun Kruijswijk Jansen. Door het
ziekteverlof van Teun kan deze avond geen doorgang vinden en is die verzet naar dinsdag
3 maart; de lezing wordt dan gehouden door Brechtje de Boer, samen met Gert Landman.
Maandag 20 januari, 20 uur. ‘Godvergeten’ Deze avond zal Tim van Iersel spreken over
dementie. Het tast de grondvesten van je bestaan aan en het heeft grote impact op het
leven van naasten. Dementiedominee Tim van Iersel zal deze thema’s inleiden en hierover
in gesprek gaan met ons. Daarnaast zal hij praktische handreikingen geven hoe je mensen
met dementie en hun naasten kunt blijven betrekken bij de gemeenschap.
Ons e-mailadres is: ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl
Meer informatie kunt u vinden op de website van onze gemeente.

AGENDA
Datum
do. 16-01

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?

