MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 32 dd. 8 augustus 2021 – 8e zondag van de zomer
Maartenskerk 8 augustus
Voorganger
Muziek
Liederen
Collecten

: 10:00 uur
: ds. Sytze de Vries, Schalkwijk
: Bert Boer (orgel, piano) en Marjoke Limpens (fluit)
: Arie van Dijk en Dio Soeteman
: 1. Plaatselijk diaconaal werk
2. Kerk en Eredienst

Directe link naar KerkTV uitzending:
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren
________________________________________________________________________
BLOEMEN
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze
gemeente naar: Mw. Nel Köhler, Valentijn 22, 3972XJ Driebergen
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Kindernevendienst in de zomervakantie
De kinderen mogen in de zomervakantie samen met Naäman avonturen beleven. Naäman
was een belangrijke man van het leger uit een vreemd land, hij moest leren vertrouwen op
anderen en op God! Met verhalen, spelletjes, opdrachten en knutselwerkjes leren wij ook
steeds meer!
________________________________________________________________________
•
Wie kan helpen?
Gemeenteleden van onze kerkgemeenschap zijn naarstig op zoek naar een rustige
woonplek in Doorn of omgeving voor Jurian (25 jaar). Het liefst een kamer met eigen
kookgelegenheid. Het hoeft niet om niet. Maximale huurprijs is 550 Euro.
Jurian heeft tot het overlijden van zijn oma kortgeleden bij haar in Wijk bij Duurstede
gewoond. Haar huis moet nu leeg. Jurian, Patrick en Emmy Lou zijn in 2019 in onze
gemeente gedoopt door onze predikant ds. Teun Kruiswijk Jansen.
Hebt u ruimte? Denkt u erover na om te helpen? U kunt mij bellen: 06 – 21230396 of
mailen onder f.dentoom-jacobi@planet.nl
Friedhild den Toom, ouderling sectie Schoonoord
________________________________________________________________________
•
Maartenskerk opent elke woensdagmiddag de deuren
Op alle woensdagen van 21 juli t/m 25 augustus is de Maartenskerk open van 13.00 –
16.00 uur. Vrijwilligers zijn dan aanwezig om bezoekers te vertellen over de geschiedenis
van de Maartenskerk. Een leuke invulling van een woensdagmiddag in vakantietijd.

Wellicht ben je zelf geïnteresseerd of heb je vrienden/kennissen die je wat wilt laten zien
van die kerk op het Kruispunt in Doorn. Zegt het voort.
______________________________________________________________________
•
Inleveren kopij voor Kruispunt – sluitingsdatum 14 augustus 13.00 uur
Kopij voor Kruispunt nr 6 (periode 5 september-30 oktober 2021) dient uiterlijk 13.00 uur te
worden ingeleverd per e-mail redactie@pgdoorn.nl of op papier bij het redactieadres:
Austerlitzseweg 40, 3941 WK Doorn.
_______________________________________________________________________
•
Zondagse diensten in coronatijd (herhaalde mededeling)
Sinds 4 juli is vooraf opgeven voor de diensten en de Maartenskerk niet meer nodig. Met
een afstand van 1.50m. kunnen er 90 kerkgangers goed een plaats krijgen en zo nodig kan
de koster op een veilige manier nog extra plaatsen maken. Ook mag er weer gezongen
worden. Voorgangers zorgen voor een afwisseling van gemeentezang en solisten. In
tegenstelling tot wat eerder gecommuniceerd is, stellen we het bij goed weer samen koffie
drinken buiten, uit tot 13 augustus.
Welke maatregelen zijn er nog?
•
U mag gewoon komen, maar bij binnenkomst moet u wel uw naam en
telefoonnummer of emailadres duidelijk leesbaar (laten) noteren.
De lijst wordt na 14 dagen vernietigd.
•
De basisregels: houd 1.50m. afstand, ook bij het binnenkomen en uitgaan.
Was/ontsmet uw handen en blijf thuis bij klachten.
•
Het blijft uiteraard zo dat ieder voor zichzelf de afweging maakt om te komen of de
dienst vanuit huis mee te maken.
Het is fijn dat er zo, met alle zorgvuldigheid, ruimte is om het samen kerk-zijn te beleven.
Met een hartelijke groet
Commissie van advies in corona-tijd.
________________________________________________________________________
•
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).
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•

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
Za 14 aug

Tijd
13.00

Loc.

Onderwerp
Kopij voor Kruispunt nr 6 (periode 5 september-30
oktober 2021) dient uiterlijk 13.00 uur te worden
ingeleverd per e-mail redactie@pgdoorn.nl of op
papier bij het redactieadres: Austerlitzseweg 40,
3941 WK Doorn.

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