MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 24 dd. 13 juni 2021 – 2e zondag na Trinitatis
Maartenskerk 6 juni
Voorganger
Muziek
Collecten

: 10:00 uur, gezinsdienst
: ds. Sophie van den Berg-Hofstee
: Testify, Langbroek
Arjan Veen
: 1. Samen in actie tegen corona in India, Nepal en
wereldwijd
2. Kerk en Eredienst

Directe link naar KerkTV uitzending:
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren
________________________________________________________________________
BLOEMEN
Vandaag sturen we een stille bloemengroet, vergezeld van een hartelijke groet uit onze
gemeente.
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk: Gezinsdienst/overstapdienst
Vandaag vieren we met elkaar onze jaarlijkse gezinsdienst, het is inmiddels een mooie
traditie geworden!
De kinderen kunnen plaatsnemen rondom de tafeltjes voorin de kerk zodat ze alles goed
kunnen zien, kunnen kleuren én hun bingokaart kunnen bijhouden tijdens de overdenking!
Muziekgroep Testify uit Langbroek zingt en speelt voor ons, ze spelen vanmorgen o.a.
liederen die favoriet zijn bij de kinderen. We luisteren in deze dienst naar het Bijbelverhaal
over Abraham die door God geroepen wordt om op reis te gaan en door God gezegend
wordt. Het verhaal wordt vanmorgen verteld door 'meesterverteller' Piet de Vries, lid van de
kindernevendienstleiding. In deze dienst zal Joep Mulder worden welkom geheten bij de
kindernevendienst en zal Emma van Wijk afscheid nemen van de kindernevendienst. We
geven hen vanmorgen een passend cadeau mee voor op hun eigen 'reis'. Emma van Wijk
zal samen met onze diaken Tessa, voorgaan in het dank/voorbeden gebed. Zo zien we met
elkaar uit naar een feestelijke, mooie dienst, voor de kinderen en voor ons allen!
ds. Sophie van den Berg-Hofstee

________________________________________________________________________
•
Collecte: Samen in actie tegen corona in India, Nepal en wereldwijd
Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar
gewoon op de grond blijven liggen. De acute noodsituatie in India laat de verwoestende
gevolgen van corona zien. Het is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als er niet sneller
wordt gevaccineerd. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar
omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, is het nodig om nú in
actie te komen.
Samen met kerken wereldwijd staat Kerk in Actie, samen met u, al langer op tegen corona.
Nu slaan ook de samenwerkende hulporganisaties (SHO, waar Kerk in Actie deel van
uitmaakt) de handen ineen met ‘Samen in actie tegen corona’. Het geld dat met deze
landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om
de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld
grote behoefte aan zuurstof, en zorgverleners hebben beschermende kleding en goede
vaccinatiematerialen nodig.
De collecte van deze zondag is daarom (i.p.v. voor “Plaatselijk Diaconaal werk”) bestemd
voor dit doel en de opbrengst zal door de Diaconie naar boven worden afgerond.
U kunt ook individueel een bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'SHO - Samen in actie tegen corona'.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

•
Voedselinzameling voor de voedselbank op zaterdag 19 juni
Op zaterdag 19 juni 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

•
Afsluitende Kerkdienst in Park Boswijk
Laatste nieuws: op zondag 27 juni a.s. om 10.00uur vindt de laatste kerkdienst vanuit onze
gemeente in Park Boswijk plaats.
Eigenlijk hadden we vanaf september vorig jaar maandelijks nog dienst willen doen op
deze plek, maar dat was door de corona-maatregelen helaas niet mogelijk.
Volgende week volgt voor de bewoners van Park Boswijk nog een persoonlijke uitnodiging
om ‘in te tekenen’ op deze dienst want dat moet nog steeds wel.
In ‘Kruispunt op zondag’ komen volgende week de verdere gegevens voor deze bijzondere
viering.
Sectieteam ‘west’ en ds.Teun Kruijswijk Jansen
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•
Zondagse diensten in Coronatijd
De verruiming van de overheidsregels i.v.m. corona heeft ook geleid tot een bijgesteld
advies van de PKN: het is mogelijk om op zondag meer mensen te ontvangen in de kerk.
Sinds vorige week zijn er 60 kerkgangers welkom en mag er beperkt gezongen worden;
koffie drinken kan helaas nog niet. De praktijk van de afgelopen weken leert dat bij het
uitgaan van de kerk het onderling afstand houden in het gedrang komt. Let er dus op dat
ontmoeting en gesprek bij voorkeur buiten plaats vindt en in elk geval niet in een gezellige
oploop bij de uitgang of in de corridor. Het blijft uiteraard zo dat ieder voor zichzelf de
afweging maakt om te komen of de dienst vanuit huis mee te maken.
Bij dit alles houden we ons aan de basisregels:
- Meld u aan op de website
- Houd 1.50 m. afstand
- Blijf thuis met klachten
- Reinig uw handen
- Draag een mondkapje tot op de zitplaats
Met een hartelijke groet van uw commissie van advies in corona-tijd.
_______________________________________________________________________
•
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 de volgende twee vacatures uit:
o Lid Kerngroep Eredienst: Samen met de andere kerngroepleden werk je mee aan
het hart van onze kerkgemeente: werk je aan bijzondere kerkdiensten met
inspirerende, verbindende en laagdrempelige toegankelijkheid voor ouders met
kinderen, rand/niet kerkelijken en ‘zinzoekers’.
o

Lid Kerngroep Communicatie: Door onze communicatie kunnen we laten zien wie
we zijn en wat we doen. Je denkt en werkt mee aan de communicatie m.b.t. onze
Maartenskerkgemeente, zoals website, nieuwsbrief, grafisch ontwerpen van onze
uitingen, teksten maken/redigeren, kortom alles wat voorbijkomt in onze
communicatie naar binnen en buiten.

Meer informatie? Neem contact op met de genoemde personen per vacature of mij.
Peter Eimers
Voorzitter kerkenraad
________________________________________________________________________
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•
Maartenskerkgemeente treedt toe tot Prikkersgilde Utrechtse Heuvelrug
Vanaf 19 juni gaan we iedere derde zaterdag van de maand afval prikken rond onze kerk
en op de Langbroekerweg. We beginnen om 9 uur ’s ochtends in de Koningshof met koffie.
Meld je aan bij Goof Lindijer, of bij de groep Prikkersgilde in de kerkapp.
Op die manier draagt onze kerk bij aan een schoner dorp.
_______________________________________________________________________
•
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
•
Dik de Man
(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%.
________________________________________________________________________
AGENDA
Datum
Di 15 juni

Tijd

Loc.

Onderwerp

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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