MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 21 dd. 23 mei 2021 – Pinksteren
Maartenskerk 23 mei
Voorganger
Muziek
Liederen
Collecten

: 10:00 uur
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Arjan Veen, Dik Boelee, Edwin Brummel
: Aad van Balen, Saskia Wiegeraad, Arie van Dijk
: 1. KIA: Rwanda / De Glind
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
Mw. E. Maurits- van der Hoeven, Jacob van Ruysdaellaan 17 C, kamer 5, 3941ZE Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze Pinksterzondag in de Maartenskerk
Als je het Handelingen-Pinksterverhaal leest valt op dat de volgelingen van Jezus bij elkaar
zijn. Wachtend? We vermoeden in ‘het bovenvertrek’ waar eerder in Handelingen 1 over
gesproken wordt. Een beperkte groep dus in een vorm van afzondering.
Zoals wij nu ook in een vorm van afzondering met maximaal dertig gemeenteleden plus
kinderen bij elkaar komen.
Maar bij ons wel met een brede kring kijkers en luisteraars daarbuiten!
En toch gebeurde ‘het’: het waaien van de Geest, juist daar!
We kozen als thema voor deze viering: het raakt je in het hart.
We hebben in de voorbereiding ons laten verrassen door de teksten van deze zondag
(Handelingen 2 en Ruth 1).
En ons verbaasd over het ‘je aangesproken weten’, waar over gesproken wordt.
Dat ons dat op deze zondag ook mag gebeuren!
Er zijn in ieder geval bijzondere en inspirerende bijdragen in deze viering van een aantal
gemeenteleden die hun (ook muzikale) talen en talenten met ons delen,
of van hun geloof getuigen.
De liturgische kleur is de kleur rood, passend bij het ‘vuur’ dat geschonken wordt.
Ds. Teun Kruijswijk Jansen
________________________________________________________________________

•
Kerkenraad akkoord met voorbereiding beroepingscommissie
Afgelopen woensdag heeft de kerkenraad in het bijzijn van commissievoorzitter Bert Boer
de voorbereide documenten van de beroepingscommissie besproken. De kerkenraad was
enthousiast over de stukken en heeft ze met zo hier en daar een opmerking goedgekeurd.
Het gaat om de selfie van onze gemeente, het profiel van de gemeente in de toekomst, het
daaruit volgende profiel voor de predikant en de concept vacaturetekst.
De komende weken worden de stukken opgemaakt en voor iedereen toegankelijk op de
website geplaatst, zodra de vacature daadwerkelijk wordt gepubliceerd. Nog even geduld
dus voordat je kennis kunt nemen van deze mooie stukken!
De voornaamste overige onderwerpen uit de vergadering:
- Peter Ouwens heeft een toelichting gegeven op de jaarrekening 2020 van de diaconie. De
samenvatting van deze door de kerkenraad goedgekeurde jaarrekening volgt in Kruispunt.
- Marjoke Limpens heeft een toelichting gegeven op het nieuwe seizoensprogramma van
Ontmoeten & Verdiepen.
- Jon de Gier heeft de kerkenraad bijgepraat over muziek in onze kerkdiensten. Daarover
wordt na de zomer verder gepraat.
Vragen? Stel ze aan scriba Martha Marie Bugel (mmbugel@gmail.com) of voorzitter Peter
Eimers (peter.eimers@xs4all.nl).
_______________________________________________________________________
•
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 24 mei
Di 25 mei

Tijd

Loc.

Onderwerp

20.00
20.00
20.00

Zoom
Zoom
Zoom

Overleg beroepingscommissie
Vergadering Kerngroep Pastoraat
Vergadering Werkgroep Groene Kerk

19.00

Digitaal

Kapelgebed

Wo 26 mei
Do 27 mei

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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