MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 31 dd. 31 juli 2022 – 7e zondag van de zomer
Maartenskerk 31 juli 2022
Voorganger
Muziek
Collecten

: 10.00 uur
: ds. Sophie van den Berg-Hofstee
: Arjan Veen
: 1. Bloemenfonds
2. Kerk en Eredienst

Directe link naar KerkTV uitzending:
https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520686/embed
________________________________________________________________________
BLOEMEN
De bloemen worden, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, gebracht bij
Mw. F. van Oostveen, Karel Doormanlaan 11, 3941 WL Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk: Psalm 121
Allereerst: een bijzonder welkom aan eventuele gasten in ons midden. Vakantiegasten, of
als je vanmorgen zomaar eens over de drempel bent gestapt om hier een dienst mee te
maken. Weet je welkom!
Na Psalm 139, die centraal stond in de gezinsdienst en Psalm 103, waar we naar
luisterden in de dienst van drie weken terug, klinkt vanmorgen Psalm 121. Een beroemde
psalm, een ‘pelgrimslied’ zoals erboven staat. Het is een psalm die we graag zingen in de
kerk maar die niet zo vaak als Schriftlezing klinkt en als focus voor de verkondiging,
vanmorgen wel!
We zingen in deze dienst met elkaar liederen waarin de thematiek van Psalm 121
doorklinkt. Het verstillende lied 'God zal je hoeden', een nieuw lied op een bekende
melodie 'Woon in mijn dromen' en het door velen geliefde slotlied 'Ga met God en Hij zal
met je zijn'. Na de zegen klinkt vanmorgen nog een toegift: Arjan speelt dan op het orgel de
prachtige melodie van 'An Irish blessing'. Voor de kinderen is er weer kindernevendienst en
creche. Zo hopen we met elkaar op een gezegende dienst in deze zomerperiode. PS:
Graag groet ik jullie na afloop van de dienst weer bij de uitgang. Voor de zekerheid schud
ik tijdens mijn zwangerschap maar even geen handen meer.
Ds. Sophie van den Berg-Hofstee
________________________________________________________________________

•
Vakantie ds Sophie van den Berg-Hofstee
Vanaf maandag 1 augustus tot en met maandag 15 augustus hebben wij als gezin twee
weken vakantie. Ds. Pieter Hoekstra is in die periode beschikbaar voor dringende pastorale
vragen, aarzel niet om met hem contact op te nemen. Zijn gegevens staan in Kruispunt
Magazine. Tot over twee weken, Ds Sophie
_______________________________________________________________________
•
Woensdag 3 augustus geen openstelling Maartenskerk
In verband met een uitvaart is er a.s. woensdagmiddag geen openstelling van de
Maartenskerk.
_____________________________________________________________________
•
Digitaal collecteren (DC) via website of overboeking
Bijdragen aan onze collectes is mogelijk via onze website of met een overboeking naar
onze bankrekening. Daarbij is het voor u en voor ons misschien wel zo eenvoudig om uw
collectegiften van meerdere diensten te combineren in één overboeking per 2 of 3 weken.
•
U gaat naar onze website www.protestantsegemeentedoorn.nl en kies
dan Kerkelijk Bureau. Bij doelen kiest u: “Digitaal Collecteren” en
betaal uw collectegift via IDEAL.
•
U kunt ook een bedrag overmaken naar de rekening van de
Maartenskerk: NL59 RABO 037 37 18 071 met omschrijving:
DC (Digitaal Collecteren).
•
U beschikt over collectebonnen? Stuur dan de bonnen in een gesloten
envelop naar: Maartenskerk; Antwoordnummer 2039, 3940 VB Doorn
(geen postzegel plakken en geen papiergeld meesturen!) of doe de envelop met
collectebonnen in de brievenbus van de Koningshof.
De DC-collectegiften via website of overboeking en de collectebonnen worden als volgt
verdeeld: Diaconie 60%, Kerk en Eredienst 40%.
•
Digitaal collecteren met de Maartenskerk app
Een andere mogelijkheid om bij te dragen aan de collecte is het gebruik van de ´Geven´
module in onze Maartenskerkapp. Van deze mogelijkheid wordt steeds meer gebruik
gemaakt en de collectes volgen wekelijks het collecterooster. Voordeel is dat u zelf de
grootte van uw bijdragen aan Diaconie en Kerk & Eredienst bepaalt. Hoe werkt dit?
Voor de app-gebruikers: u gaat in de app onderaan naar ´Geven´ en u ziet de collectes van
dit moment. Om hieraan te kunnen bijdragen zult u eerst ´Mijn saldo´ moeten opwaarderen
met een bedrag waarmee u een of meerdere collectes vooruit kunt. Met de button
´Opwaarderen´ geeft u een bedrag aan en de betaling verloopt via Ideal van de bankapp
op uw telefoon (voor deze Ideal betaling wordt bij iedere opwaardering van uw saldo 29
cent in rekening gebracht). Het betaalde bedrag wordt (anoniem) overgemaakt naar onze
penningmeester en de betaling op uw bankrekening kunt u gebruiken voor aftrek van giften
bij uw belastingopgave. U kunt nu iedere week in de app met uw saldo uw bijdrage per
collecte bepalen.
Voor de niet app-gebruikers: maakt u nog geen gebruik van onze Maartenskerk app en wilt
u er meer van weten, ga op onze website naar ´KerkTV en App´ en zie welke
mogelijkheden de app heeft. Momenteel zijn circa 170 gemeenteleden opgenomen in onze
app. Wilt u ook gebruik maken?
Ga naar de app ´Maartenskerkgemeente´ in uw store of gebruik de QR code op de
volgende pagina.
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Vragen over de app en het collecteren via de app kunt u sturen naar
appbeheer@pgdoorn.nl, of neem contact op met Leo de Haij 0620746300.

________________________________________________________________________
•
Noodhulpnummer
In noodgevallen kunt u één van de onderstaande personen bellen:
•
Kees Dogger T 0343414252 of 0651614589 E dogvis@hetnet.nl
•
Dik de Man T 0343561877 E dikdeman@online.nl
Voor hulp, zoals: autovervoer/begeleiden naar ziekenhuis of specialist, een boodschap of
medicijnen. Kosten € 0,30 per km, + eventueel parkeergeld.
(De leden van het hulpteam volgen de adviezen van het RIVM strikt op en als u in een
woon- of zorgcentrum woont houden we ons uiteraard ook aan het interne beleid.)”.
________________________________________________________________________
Inleveren kopij Kruispunt op Zondag: vóór donderdag 18.00 uur via
zondagsbrief@pgdoorn.nl
Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl
Het laatste nieuws en de agenda op www.protestantsegemeentedoorn.nl
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www.vriendenvandemaartenskerk.nl
4

