MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 22 dd. 30 mei 2021 - Trinitatis
Maartenskerk 30 mei
Voorganger
Muziek
Liederen
Collecten

: 10:00 uur
: ds. Sophie van den Berg-Hofstee
: Dik Boelee
: Ellen Abbringh en Pieter Jan van der Vliet
: 1. Vluchtelingenwerk PG Doorn
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. Huib Roodenburg, Acacialaan 35, 3941JP Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk....Doopdienst op Zondag Trinitatis
Allereerst een hartelijk welkom aan alle gasten, we hopen dat jullie een goede ochtend
zullen hebben in ons midden! Vandaag vieren we met elkaar het feest van de doop. Dat we
dit feest kunnen vieren te midden van deze uitzonderlijke, moeilijke tijd geeft er vanmorgen
een extra bijzondere glans aan. De doopouders zijn Eleonore en Paul Tanja die zich pas
hebben aangesloten bij onze gemeente (zij stelden zich aan ons voor op de zondagsbrief
van 9 mei). Vanmorgen zullen zij hun zoon Alexander Jacob Immanuel laten dopen. Het is
vandaag de zondag na Pinksteren, in de christelijke traditie ook wel 'Zondag Trinitatis' of
'Drievuldigheidszondag' genoemd. De zondag waarop we vieren dat God zich aan ons
bekend maakt als Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit klinkt vanmorgen o.a. door in het
prachtige lied; 'Come join the dance of Trinity'. Voor de kinderen is er natuurlijk weer
kindernevendienst. Zij komen deze zondag iets eerder terug in de kerk om zo de doop van
Alexander mee te kunnen vieren. In verbondenheid met allen die vanuit huis deze dienst
meevieren; een feestelijke en gezegende dienst toegewenst!
Ds. Sophie van den Berg-Hofstee
________________________________________________________________________
•
Onderling pastoraat
Ben je vanmorgen niet in de kerk aanwezig maar wil je Paul en Eleonore Tanja wel graag
welkom heten in onze gemeente en hen feliciteren met de doop van hun zoontje? Stuur
dan een kaartje naar het adres van de Koningshof (Kerkplein 1, 3941 HV Doorn) ter
attentie van Paul en Eleonore, dan zorg ik dat de kaartjes bij hen terecht komen.
ds. Sophie

•
Gezinsdienst/Overstapdienst zondag 13 juni a.s.
Op zondag 13 juni vieren we de jaarlijkse gezinsdienst in de Maartenskerk. In die dienst zal
Joep Mulder welkom geheten worden bij de kindernevendienst, nu hij sinds kort naar de
basisschool gaat. Emma van Wijk verlaat de basisschool en zal na deze zomer naar het
Revius gaan, daarom neemt zij afscheid van de kindernevendienst. We zijn benieuwd of er
naast Joep en Emma nog andere kinderen/jongeren zijn die op de basisschool beginnen of
juist afscheid nemen van de basisschool. Laat het me even weten via
dshofstee@outlook.com of stuur een appje, dan neem ik graag contact op! Op de
zondagsbrief van volgende week meer informatie over deze dienst. Met een hartelijke
groet, ook namens Frank Mulder en Hester van de Kaa, die deze dienst mee voorbereiden,
ds. Sophie
________________________________________________________________________
•
Pinksterdienst 2021
Graag kom ik nog even terug op de Pinksterdienst van vorige week. U hoorde toen de
lezingen in verschillende ‘talen’.
Als je het nog eens na kijkt/beluistert via ‘Kerkdienst gemist’ (of uw geheugen u niet in de
steek laat) noem ik hier nog
eens de Bijbellezers en de taal waarin ze spraken:
Ruth 1, door Adri Risseeuw: Zeeuws Vlaanderen;
Handelingen 2: Richard Limpens (Limburg), Friedhild den Toom (Duits, Lutherbijbel),
Bonne Pander (Fries), Corine ter Horst (Twents) en Ina Veldman (Drents).
Het is mogelijk om via de site van het Nederlands Bijbelgenootschap enkele van deze
vertalingen terug te lezen.
Een prachtige service; je moet dan wel donateur van het NBG worden of zijn!
Teun Kruijswijk Jansen
________________________________________________________________________
•
Zaterdagmiddag 5 juni Bomenexcursie Arboretum!!!
Met het thema ‘Groene Genade’ is een wandeling in onze mooie, groene omgeving een
‘must’. En eindelijk lijkt het er op dat het Von Gimborn Arboretum weer open gaat.
Op deze zaterdagmiddag krijgen we een rondleiding door Jan Snijders
(en bij grotere deelname: Piet de Jong, waardoor we de groep in twee kleinere groepen
kunnen verdelen).
Verschillende bomen en struiken worden aan ons voorgesteld, ook vanuit Bijbelse noties.
Het maximum aantal volwassen deelnemers aan deze excursie is 25 personen.
Na de excursie is er nog gelegenheid met iets te drinken na te praten.
Tijd: 13.45 – 16.00uur
Begeleiding Jan Snijders, Teun Kruijswijk Jansen en Brechtje de Boer.
Kosten: E.10,- per persoon, kinderen half geld (toegang Park, rondleiding en consumptie)
Graag contant en gepast betalen in het Arboretum voor aanvang van de rondleiding.
Opgave tot en met 2 juni bij Brechtje de Boer: brechtje.deboer@hccnet.nl
_______________________________________________________________________
•
Actuele vacaturebank: Wat kun jij doen voor onze gemeente?
Samen maken wij onze Maartenskerkgemeente. Vele handen maken licht werk! Om dat
niet alleen vandaag te hebben maar ook overmorgen zijn wij op zoek naar gemeenteleden
die hun schouders willen zetten onder een van de 7 concrete vacatures. Zie voor meer
details de button ‘Vacaturebank’ op onze website www.protestantsegemeentedoorn.nl.
Deze week licht ik er twee ‘achter de schermen’ vacatures uit: een administrateur en een
systeembeheerder. Maar niet minder belangrijk! Het zijn onmisbare schakels om steeds
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ons huishoudboekje op orde te hebben met het boeken van inkomsten en uitgaven en om
ook op technisch gebied de daarvoor gebruikte computersystemen en -verbindingen op
orde houden en beheren?
Heb jij affiniteit met een van deze taken en wil jij jouw talenten inzetten voor onze
gemeente? Lees dan verder en neem contact op met Wimfred Karstens (gegevens in de
vacaturebank).
Meer informatie? Neem contact op met de genoemde personen per vacature of mij
(tel. 06-290 78 187 peter.eimers@xs4all.nl).
Peter Eimers
Voorzitter kerkenraad
NB
De oproep van een paar weken geleden voor de website/social media projectgroep was
succesvol! De groep komt 31 mei voor het eerst bij elkaar.
________________________________________________________________________
•
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 31 mei

Tijd

Loc.

Onderwerp

Di 1 juni

20.00

Zoom

Overleg beroepingscommissie

Za 5 juni

14.00

Von
Bomenwandeling
Gimborn
Arboretum

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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