MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 4 dd. 24 januari 2021 – 3e zondag na Epifanie
Maartenskerk 24 januari
Voorganger
Muziek
Collecten

: 11:00 uur Top2000 dienst
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Bert Boer, Mark Niessen, Arjen Brinkman
: 1. Schuldhulpmaatje
2. Onkosten aan de dienst verbonden
Directe link naar KerkTV uitzending:
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren
________________________________________________________________________
BLOEMEN
De bloemen gaan, vergezeld van een hartelijke groet uit onze gemeente naar
Wim en Lydia Stegeman, Amersfoortseweg 72b, 3941EN Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk
Vandaag wordt een bijzondere top2000-dienst gehouden. In deze ‘eerste lustrum’-dienst
wordt nl. niet ‘live’-gezongen! Wel door de driehoofdige band muziek gemaakt, soms ook
bij de muziekclips die we horen en zien.
Als thema kozen we: Houd moed, heb lief, heel passend bij onze tijd. (De restaurant- en
caféhouders in ons dorp ontvingen dezer dagen een kaart vanuit onze gemeente met deze
themaslogan.)
En alle reden om als teken van hoop ‘gewoon’ de top2000 dienst te houden, zij het
soberder dan in andere jaren!
Bijzonderheid: de Bijbellezing wordt deze keer gedaan door een van de artiesten waar een
lied van opgenomen is in de dienst, waar veel op gestemd werd door u!
Via ‘thuisbezorging’ is er voor de kinderen een eigen programma als zij niet mee willen
beleven via kerk-tv.
Mocht u de orde van dienst nog eenvoudiger kunnen downloaden: op de site staat de
QR-code hiervoor klaar!
Het is geweldig om mee te maken hoe we met vereende krachten van week tot week de
lofzang gaande te houden!
Teun Kruijswijk Jansen
________________________________________________________________________
•
Onderling Pastoraat
In het ‘beschermd wonen’- huis van Kwintes aan de Sitiolaan werd deze week afscheid
genomen van Coby van Leeuwen. Zij was voor onze gemeente daar de contactpersoon, en
organiseerde jarenlang samen met de predikanten de maandelijkse kring-bijeenkomsten.
Een ‘topper’ was de jaarlijkse kerstbijeenkomst; door de verhuizing van Coby en Herman

naar Houten komt daar nu een einde aan. We bedanken Coby voor haar geweldige en
trouwe inzet! Er wordt nog naar een opvolger/opvolgster gezocht!
Teun Kruijswijk Jansen
________________________________________________________________________
•
Afwezig
Vanwege een vakantieweek ben ik van 27 januari t/m 3 februari afwezig.
Bij pastorale vragen kunt u contact opnemen met ds. Sophie Van den Berg-Hofstee.
ds. Teun Kruijswijk Jansen
_______________________________________________________________________
•
Met het oog op zondag - komende dinsdag 26 januari 19:00-19:30 uur
Dinsdag 26 januari om 19:00 uur is er weer 'met het oog op zondag' met ds. Sophie van
den Berg-Hofstee, via Zoom, ter voorbereiding op de dienst van 31 januari. Je bent van
harte welkom om mee te doen! Op onze website www.protestantsegemeentedoorn.nl kun
je klikken op de button KerkTV links in het verticale Menu, daarna op KerkTV door de week
en dan in de tekst klikken op: ‘Zoom naar kerkTV door de week’ en dan kom je in de Zoom
omgeving. Je wordt dan door mij bij het gesprek toegelaten. Graag tot dan, met hartelijke
groet, ds. Sophie
_______________________________________________________________________
•
Volgende week zondag 31 januari in de Maartenskerk...
Er wordt voorlopig niet gezongen in de erediensten; een groot gemis. Daarom denken we
na over goede alternatieven; in de dienst uitgevoerde muziek om thuis de liederen te
kunnen meezingen, het voordragen van liedteksten, maar ook het gebruik van
beeldopnames van eerder gezongen liederen in de Maartenskerk. Voor de dienst van 31
januari ben ik benieuwd welk lied uit de 'kerkdiensten in coronatijd' jou is bijgebleven of
geraakt heeft en die je nog eens zou willen horen. Misschien krijgen één of twee van deze
liederen dan een plek in deze dienst, als ze passen bij de Schriftlezingen van deze zondag
en de rest van de dienst. Stuur even een mailtje naar dshofstee@outlook.com
_______________________________________________________________________
•
'Week van Licht van Zout' (31 januari tot en met 7 februari)
Van 31 januari tot en met 7 februari vindt de 'week van licht en zout' plaats, waarin we u
allemaal van harte uitnodigen om mee te denken over ons gemeenteprofiel. Wie wij als
Maartenskerkgemeente nu zijn en willen zijn in de toekomst. Dat is belangrijk met het oog
op de situatie die ontstaat na het emeritaat van ds. Teun Kruijswijk Jansen en de
beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant. Dit vragen die in deze week centraal
zullen staan, leggen we graag alvast aan u voor, zodat u er vast over kunt nadenken:
1.
2.
3.
4.
5.

Wat typeert ons als Maartenskerkgemeente nu?
Wat is belangrijk voor ons als Maartenskerkgemeente met het oog op de toekomst?
Wat is voor jou absoluut onmisbaar in ons samen gemeente zijn?
Welke bijdrage zou jij daaraan willen leveren?
Als Maartenskerkgemeente zijn wij ‘mensen rondom Jezus’.
Hoe zou Jezus naar ons kijken?
En dan een vraag aan alle kinderen: Wat is jouw droom voor de Maartenskerk?
Maak een tekening/schilderij/collage/brief en lever hem in bij de brievenbus van de kerk!
Er zijn verschillende manieren om in deze week mee te denken en uw/jouw reactie op deze
vragen te geven. Dat kan schriftelijk, per mail, telefonisch en via zoomgesprekken. Deze
zoomgesprekken vinden plaats op dinsdag 2 februari van 20:00 tot 21:00 uur en woensdag
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3 februari van 19:30 tot 20:30 uur, via het zoom account van onze kerkwebsite onder het
kopje 'kerk tv- kerk tv door de week'. Als u over deze vragen telefonisch in gesprek wilt
gaan, kunt u in deze week bellen of mailen met leden van de voorbereidingsgroep:
Sonja Bloemers (06-53286649, s.f.bloemers@hetnet.nl ),
Martha Marie Bugel (06-55980047 mmbugel@gmail.com),
Gerrit Riezebosch (06-23440861, gerrit@riezebosch.net),
Marjet Niessen (06-10139008, marjet.niessen@planet.nl ) en
Anneke Weima (06-51843785 anneke@weima.org ).
________________________________________________________________________
•
Ontmoeten#Verdiepen
Woensdag 3 februari 19.30 uur en zondag 7 februari 16.30 uur (herhaling): Als bomen
konden spreken. Vanuit het thema ‘Groene genade’ laten Brechtje de Boer en Teun
Kruijswijk Jansen zien en horen welke associaties dit bij hen oproept in de beeldende
kunst, poëzie en teksten. Deze kunstzinnige presentatie (een opname van 8 december jl.)
van een uur vanuit de Maartenskerk wordt enkele malen afgewisseld door zang en
gitaarmuziek van de Doornse musicus Jan Duindam. Dit programma bieden we u graag
digitaal aan. U kunt ze mee beleven via www.protestantsegemeentedoorn.nl
‘Livekerkdienst’ of ‘Kerkdienstgemist’ dat u via onze website op de ‘thuispagina’ kunt
vinden..
________________________________________________________________________
•
Kliederkerk uitgesteld
Op zondag 14 februari zou de eerste Kliederkerkviering plaatsvinden in de Maartenskerk,
in samenwerking met de NGK en de St. Martinus parochie. Helaas kan deze viering ivm de
huidige corona-maatregelen niet doorgaan. Dat is natuurlijk erg jammer! We zien ernaar uit
om later dit jaar alsnog deze Kliederkerkviering te organiseren en houden jullie op de
hoogte. ds. Sophie van den Berg-Hofstee
________________________________________________________________________
•
Hulpteam van onze kerk
U kunt een beroep op het Hulpteam van onze kerk doen voor praktische zaken zoals
boodschappen doen, een brief posten, medicijnen halen, een maaltijd bereiden en
bezorgen, iets vervoeren…, maar ook om telefonisch of digitaal een praatje te maken.
Bel of mail voor ondersteuning (voor uzelf of voor iemand anders) naar:
•
Kees Dogger T 0343414252 of 0651614589 E dogvis@hetnet.nl
•
Dik de Man T 0343561877 E dikdeman@online.nl
(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.)
________________________________________________________________________
•
Creatief collecteren in coronatijd (CCC)
Hoe kunt u vorm geven aan de collecten?
Het is 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: “Collecteren in coronatijd” 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: CCC (creatief collecteren in
coronatijd).
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•

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!).

Zodra de kerkdiensten op onze locaties weer aanvangen zullen wij op de volgende basis
de collectegiften afdragen: Diaconie 60%, Kerk en Eredienst 40%.
________________________________________________________________________
AGENDA
Datum
Di 26-01

Tijd
19.00 u

Loc.
Zoom

Onderwerp
Met het oog op zondag met ds. Sophie van den
Berg - Hofstee

Deze editie van Kruispunt op Zondag verschijnt in de digitale versie. De printversie kunt u
vinden bij de downloads op de website of wordt uitgereikt tijdens de viering in de
Maartenskerk.
Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl
Het laatste nieuws en de agenda op www.protestantsegemeentedoorn.nl
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