MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 26 dd. 27 juni 2021 – 2e zondag van de zomer
Maartenskerk 27 juni
Voorganger
Muziek
Liederen
Collecten

: 10:00 uur
: ds. M.R. Onderstal, Houten
: Bert Boer
: Marianne Boer en Dio Soeteman
: 1. Stichting "SchuldHulpMaatje"
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
Mevrouw Nel Wijnands
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Drie bijzondere diensten in juli en augustus
Sinds de coronatijd waren de mogelijkheden voor zang en muziek beperkt. Dat bracht ons
op het idee om deze zomer een drietal bijzondere morgendiensten aan te bieden,
waarvan twee met een Anglicaanse toon (4 juli en 22 augustus a.s.) en een derde met
Scandinavische muziek (1 augustus a.s.).
Er wordt door verschillende zangers en zangeressen meegewerkt wat past bij het muzikale
karakter van deze diensten.
In ‘De Kaap’ van donderdag 1 juli a.s. en het nieuwe nummer van Kruispunt vindt u meer
uitgebreide informatie, om ook onze dorpsgenoten in dit initiatief te delen. De Kerk-tv is op
deze zondagen ook naar buiten een prachtig medium!
Verder zal Arjan op onze website, bijvoorbeeld, al een voorproefje aanbieden van de
hymnen die op 4 juli mee gezongen kunnen worden!
Sophie van den Berg-Hofstee, Arjan Veen en Teun Kruijswijk Jansen

•
Zondag 27 juni, 14.15 uur BBC1: Songs of Praise
Eén van onze gemeenteleden die graag naar Songs of Praise kijkt (en liefst dan meezingt),
attendeerde me op de uitzending van deze zondag.
Iona Abbey is op 7 juni weer officieel geopend na drie lange jaren van renovatie en de
Covid-tijd.
Op deze zondag komt de uitzending uit de Abbey, en wordt de ‘beschermvrouwe’, prinses
Ann, in het programma geïnterviewd.
Als lid van de Community, en al zo lang geïnspireerd door deze ‘bron van geloof en leven’,
kan ik het niet laten u hier op te attenderen.
Het is zo mooi om nu, in deze reisbeperkte tijd, eenvoudig de kans te krijgen van dit
oeroude eiland, deze ruimte en zang te genieten, zonder de verre reis te hoeven maken of
een mondkapje voor te hoeven dragen!
Teun Kruijswijk Jansen

•
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%.
________________________________________________________________________
Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl
Het laatste nieuws en de agenda op www.protestantsegemeentedoorn.nl
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