MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 7 dd. 14 februari 2021 – 6e zondag na Epifanie
Maartenskerk 14 februari
Voorganger
Muziek
Declamatie liederen
Collecten

: 10:00 uur
: ds. Trudy Struijs
: Arjan Veen
: Saskia Wiegeraad en Pieter Jan van der Vliet
: 1. Bloemenfonds
2. Kerk en Eredienst
Directe link naar KerkTV uitzending:
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren
________________________________________________________________________
BLOEMEN
De bloemen gaan, vergezeld van een hartelijke groet uit onze gemeente naar
Dhr. Gerrit Bekooij, Zorglocatie Oranjestein, Oranjelaan 7, 3941 DR Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk
Vorige week zondag kon u, vanwege de weersomstandigheden een opname vanuit
Leersum, de eerste dienst in een serie van vier over ‘bomen in de Bijbel’ meemaken.
We zijn nu weer in rustiger vaarwater, en hopen we de tweede dienst ‘live’ vanuit onze
eigen kerk te verzorgen. Vandaag gaat ds. Trudy Struijs voor. Zij heeft gekozen voor
teksten uit Genesis, Openbaringen en Psalm 1 waardoor de ‘spanwijdte’ van ‘de boom van
goed en kwaad’ in de Bijbel aan de orde kan komen.
Bijzonder is deze week dat de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede met ons de
dienst mee beleeft.
Wijk viert mee in Doorn
Op de zondagochtend van 14 en 28 februari hoopt de Protestantse gemeente te Wijk bij
Duurstede digitaal aan te sluiten bij Doorn.
Op dit moment houdt onze gemeente om de week dienst. Dat heeft ermee te maken dat in
Wijk twee gemeenten de Grote Kerk bewonen.
Vanwege de veiligheid moeten zij een te intensief gebruik op zondagochtend zien te
voorkomen.
Verder zijn we bezig de onlangs aangeschafte livestream installatie uit te proberen.
In maart is het de bedoeling dat de kinderziekten onder de knie zijn en er een deskundig
team klaarstaat om beeld en geluid te bedienen.
Dan hopen we weer elke zondag een eigen dienst te houden. Om februari te overbruggen
komt Wijk dus ‘gluren bij de buren’.
Dat kan heel leerzaam en inspirerend zijn.
Bij voorbaat dank, ds. Jan Offringa

•
Voedselinzameling
Op zaterdag 20 februari zamelen we weer voedsel in voor de voedselbank. Tussen 10 en
11.30 uur kunt u uw bijdrage in de kerk, onder de toren inleveren. Het gaat dan om
houdbare producten die niet in de koeling hoeven, bijvoorbeeld thee, koffie, pasta, rijst,
blikken groente, pindakaas, hagelslag enz. De torendeur zal open zijn en wij staan klaar
om uw gaven in ontvangst te nemen.
Namens de diaconie, Gina Pander
________________________________________________________________________
•
Week van Licht en Zout
Hartelijk dank aan iedereen die met ons ge-Zoom-t, gebeld en gemaild heeft! We mochten
voor het eerst gebruik maken van aparte vergaderkamers binnen Zoom (zogenaamde
break-out sessies), wat verrassend goed werkte en mooie gesprekken opleverde.
Nu gaan we met de opbrengst aan de slag. Dat moet resulteren in een gemeenteprofiel dat
de beroepingscommissie kan gebruiken in de zoektocht naar een nieuwe predikant. En een
document op basis waarvan de kerkenraad keuzes kan maken voor de periode dat we over
minde predikantsplaatsen beschikken.
We houden u op de hoogte,
Werkgroep Licht en Zout
Sophie van den Berg-Hofstee, Gerrit Riezenbosch, Marjet Niessen, Anneke Weima
Martha Marie Bugel, Sonja Bloemers
________________________________________________________________________
•
Ontmoeten#Verdiepen
Maandag 15 februari 19.30 – 21.00 uur Carola Schouten
Op de laatste avond van de serie ‘Onder de boom van goed en kwaad’ ontvangen we via
‘Zoom’ minister Carola Schouten als gast.
Op deze avond wordt zij echter niet als minister maar als lid van de Christen Unie bevraagd
op de ruimte en beperkingen van wat ‘christelijke politiek’ betekent en betekenen kan.
Ze geeft haar persoonlijke kijk hierop met gelegenheid tot vragen stellen door de
deelnemers. Aansluitend komen thema’s als ‘politicus in polariserende tijden’ en haar
portefeuille-items rond ‘schepping en milieu’ aan de orde, met steeds gelegenheid tot
reageren. De avond is voorbereid door Teun Kruijswijk Jansen en Teun Monster, in
samenwerking met Herman Snijders.
Uit veiligheidsoverwegingen verloopt de toegang tot de Zoom-sessie op 15 feb. 19:30u a.s.
anders dan gebruikelijk. U krijgt alleen toegang als er vooraf is ingeschreven met het
formulier op onze website. De inschrijving sluit op 15 februari om 15:00u. De toegang voor
Zoom-deelnemers verloopt uitsluitend via de Zoom-app. Dit keer kan dus geen gebruik
gemaakt worden van de directe link op onze website. U ontvangt na inschrijving een
handleiding hoe het contact leggen moet verlopen en uiterlijk 1 uur voor de sessie ontvangt
u per email een uniek gecodeerde deelnemersnaam. Contact maken met de sessie kan
alleen via de Zoom-app met deze naam. Vragen kunnen gesteld worden aan
zoom@pgdoorn.nl of telefonisch 06 29120135. Vanaf 19.15uur is het mogelijk om in te
loggen.
Woensdagavond 17 februari 19.30uur: De Bijbelse kleuren van Chagall
Op deze avond wordt altijd als alles 'gewoon' is een oecumenische 'aswoendag-viering'
gehouden. Dat is dit jaar niet mogelijk. Om toch een eigen meditatieve voorbereiding op de
40-dagentijd aan te bieden, kunt u mee kijken (via Live Kerkdienst) naar een presentatie
van de kerkramen van de Stephanskirche in Mainz. Marc Chagall heeft hier een grote
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rijkdom aan Bijbelse figuren en verhalen op zijn eigen bijzondere wijze afgebeeld. Eerst
krijgt u een presentatie en uitleg bij deze kerkramen, die wordt afgesloten met een
meditatief klankbeeld. De presentatie wordt door Teun Kruijswijk Jansen gedaan. Jaap van
Drie (fotografie), Herman van Leeuwen (klankbeeld) en Kees Kraan verzorgen de
technische achtergrond.
Bovenstaande programma wordt u vanwege de bijzondere maanden waarin we leven
aangeboden. Een vrijwillige bijdrage aan onze gemeente als teken van waardering wordt
op prijs gesteld!
Vrijdag 19 februari 2021: We missed you. De vertoning van deze film zal niet doorgaan..
________________________________________________________________________
•
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).
•
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%.
________________________________________________________________________
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AGENDA
Datum
Ma 15 febr.

Tijd
19.30 u

Loc.
Zoom

Wo 17 febr.

19.30 u

Za 20 febr.

13.00 u

Live
De Bijbelse kleuren van Chagall
Kerkdienst
Inleveren kopij voor Kruispunt periode 14 maart t/m
24 april 2021
uiterlijk op zaterdag 20 februari om 13.00 uur per
email naar redactie@pgdoorn.nl

Onderwerp
Minister Carola Schouten

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

Zelf een fluitje maken
Kindernevendienst - 14 febr. 2020 - Maartenskerkgemeente Doorn

Knip een blaadje van 10 x 15 uit een schrift
Rol om een potlood + plak vast met plakband
Maak aan het einde twee kleine knipjes
Vouw het driehoekje omhoog
Blaas zacht door de fluit ….
Op http://slimme-handen.nl/2011/05/proefje-zelf-een-fluitje-maken/ hoor je hoe dat
klinkt.
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