MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 27 dd. 4 juli 2021 – 3e zondag van de zomer
Maartenskerk 4 juli
Voorganger
Muziek
Liederen
Collecten

: 10:00 uur
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Arjan Veen
: Paulien van der Werff
: 1. Plaatselijk diaconaal werk
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. Diny Coljee, Acacialaan 31b, 3941 JP Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag
Vanmorgen wordt er dankzij de verruiming van de adviezen en regels, weer meer ruimte
gemaakt om u welkom te heten zonder reservering, maar wel met registratie ‘voor het
geval dat’. Ook het samen zingen kan weer gedaan worden, zij het met mate. En bij goed
weer gaat er ook weer (buiten) koffie gedronken worden. Goede berichten dus!
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 (deze zondag 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.
Vanmorgen is Arjan Veen de musicus en Paulien van der Werff de solist.
Deze dienst is de derde waarin een van de ‘zaligsprekingen’ aan bod komt. Het thema is:
gezegend wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid.(Mattheus 5: 6)
Op de orde van dienst vind u een afbeelding van een tekening van Vincent van Gogh:
Soepuitdeling in de gaarkeuken (1883).
Dit thema laat zien waar zijn verlangen naar uitging op dat moment.
De liturgische kleur is: groen.
Ds. 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 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%.
________________________________________________________________________
AGENDA
Datum
Di 6 juli

Tijd
20.00

Loc.
Zoom

Onderwerp
Overleg beroepingscommissie

Do 8 juli

19.00

Digitaal

Kapelgebed

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