MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 25 dd. 20 juni 2021 – 1e zondag van de zomer
Maartenskerk 20 juni
Voorganger
Muziek
Liederen
Collecten

: 10:00 uur
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Bert Boer
: Ellen Abbringh en Arie van Dijk
: 1. Voedselbank
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
de heer Jan Vergoed
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk
Vandaag wordt de tweede dienst bij de Zaligsprekingen gehouden: ‘Gezegend de
zachtmoedigen, zij zullen de aarde beërven’.
We zetten deze dienst in met het kind zoals Vincent van Gogh dat afbeeldde bij de ‘eerste
stapjes’. Een zachtmoedig beeld!
Uit Psalm 8 wordt gezongen: ‘het eerste kinderlijk geluid roept glorieus uw sterkte uit.’
Zachtmoedigheid (vriendelijkheid , mildheid) is een begrip dat we echter beter leren
verstaan door het tegenovergestelde: hardheid of hoogmoed.
... Kleine kinderen worden groot en gaan een eigen weg, die soms moeilijk te verdragen is.
Dat geldt voor neef Lot (Genesis 13) en de jongste zoon uit de gelijkenis (Lukas 15).
Abraham en de goede Vader worden getest op hun vermogen om hun macht mild in te
zetten. Een spannende lijn in deze verhalen!
Ellen Abbringh en Arie van Dijk zijn de solisten, Bert Boer verzorgt de muziek.
De liturgische kleur is groen.
Ds.Teun Kruijswijk Jansen

•
Volgende week zondag: laatste dienst in Park Boswijk!
Wat een vreemd laatste maatschappelijk en kerkelijk jaar ligt er achter ons.
We konden in september en oktober nog een kerkdienst houden in Park Boswijk, maar
daar bleef het bij.
We zijn blij dat we van de directie van Park Boswijk de ruimte krijgen om op 27 juni weer
een dienst te houden.
Helaas is dat meteen de laatste kerkdienst vanuit onze gemeente.

Deze laatste dienst heeft het karakter van ontmoeting en formeel afscheid van deze plek.
Gelukkig gaat het gemeenteleven door, en kunt u altijd een beroep blijven doen
op de diensten van de kerk, vertegenwoordigt door de sectie-ouderling en
contactpersonen.
In deze dienst gaat ds.Teun Kruijswijk Jansen voor. Johan Beuckens en Marjoke Limpens
zorgen voor de muzikale begeleiding en ondersteuning.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar bij en kopje koffie op gepaste afstand te
ontmoeten.
Er zijn 16 plaatsen voor gemeenteleden inclusief de medewerkenden.
Onze gemeenteleden uit Park Boswijk moeten voorafgaand aan de zondag (t/m
vrijdag 25 juni) echter wel een plaats reserveren!!
Corry en Wim van Beek zijn hier de contactpersonen voor.
Sectieteam West
•
Wereldvluchtelingendag 2021
Namens de diaconie vragen wij uw aandacht voor het schrijnend vluchtelingenprobleem.
Wereldwijd zijn er momenteel bijna 80 miljoen mensen gevlucht of gemigreerd. Europees
gezien zijn met name de Griekse vluchtelingenkampen op Lesbos mensonterend.
Wij vragen om mededogen en een humaan beleid.
De Diaconie van het Citypastoraat Domkerk is samen met veel kerken in Nederland,
bewogen met het lot van de vluchtelingen wereldwijd.
Elke woensdagmiddag bidden wij in het Middaggebed het vluchtelingengebed. Een gebed
voor een humaan vluchtelingen- en migratiebeleid.
Op zondag 20 juni, wereldvluchtelingendag, houden wij van 12.15 uur tot 13.00 uur een
wake op het Domplein om de aandacht te vestigen op de situatie in de kampen op Lesbos.
De wake is voor het project Opvang voor gestrande Vluchtelingen in Griekenland, de
organisatie Borderline Lesbos, één van de vele projecten van Kerk in Actie. Iedereen is
welkom bij deze wake, aanmelden is niet nodig.
Hartelijk dank voor uw aandacht, Jos Sinninghe
•
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 vacature uit:
- Coördinator Kerkbalans. Een mooie en brede taak die van groot belang omdat de
vrijwillige bijdragen de basis is waarop onze gemeente financieel wel vaart! Ben jij goed
in regelen en organiseren? En ben je ook doortastend en kun je tegelijkertijd altijd
vriendelijk blijven?
Meer informatie? Neem contact op met de genoemde persoon van de vacature of met mij.
Peter Eimers
Voorzitter kerkenraad
_______________________________________________________________________

2

•
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 22 juni

Tijd
20.00

Loc.
Zoom

Onderwerp
Overleg beroepingscommissie

Do 24 juni

19.00

Digitaal

Kapelgebed

Za 26 juni

13.00

Kopij voor Kruispunt nr 5 (periode 18 juli- 4
september 2021) dient uiterlijk 13.00 uur te
worden ingeleverd per e-mail
redactie@pgdoorn.nl

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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