MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 35 dd. 29 augustus 2021 – 11e zondag van de zomer
Maartenskerk 29 augustus
Voorganger
Muziek
Liederen
Collecten

: 10:00 uur
: dr. Joyce Rondaij
: Bert Boer
: Marianne Boer en Ellen Abbringh
: 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. Anneke Weima, Park Sparrendaal 6, 3971 SJ 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!
________________________________________________________________________
•
Ontmoeten#Verdiepen - Excursie Gorinchem
Op zaterdag 25 september is de excursie naar Gorinchem. Deze prachtige vestingstad is
onderdeel van de Hollandse Waterlinie, die sinds kort op de lijst van het Werelderfgoed
Unesco staat.
‘s Morgens staat een stadswandeling onder begeleiding van een gids op het programma.
En ’s middags een bezoek aan Slot Loevestein.
Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Hugo de Groot met een boekenkist uit de gevangenis
van Slot Loevestein ontsnapte. Zijn leven stond in het teken van de vrijheid om te kiezen en
te geloven, wat en hoe je wilde.
Juist tijdens zijn gevangenschap ontwikkelde hij zijn ideeën over vrede, vrijheid en recht die
vandaag de dag relevanter zijn dan ooit.
Slot Loevestein is alleen met de boot te bereiken, dus een mooi boottochtje is inbegrepen.
De kosten voor deze excursie bedragen €37,50 (stadsgids, boot, koffie met gebak, lunch
en vervoer) met Museumkaart; anders komt de entree voor Slot Loevestein erbij.
Meld u snel aan, want er kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan deze excursie.
Aanmelden kan via fiekevanderkooij@hotmail.com

________________________________________________________________________
•
Op vakantie?
Wij hadden het geluk dat we twee weken het huis mochten lenen van mensen die op
vakantie waren. We hebben op de kat gepast en voor de tuin gezorgd. In het AZC hebben
wij een kamer van 2 bij 3. We delen badkamer, wc en keuken met een stel uit Iran en twee
Palestijnen. Privacy is een schaars goed op het AZC, vandaar dat we heel erg genoten
hebben van ons vakantieverblijf in Doorn. Mocht u op vakantie gaan en er geen bezwaar
tegen hebben uw huis met ons te delen, dan zouden wij heel blij zijn om 5 dagen of twee
weken van uw huis te mogen genieten. Uiteraard is het geen probleem om op huisdieren te
passen of het gras te maaien. Mocht u referenties willen, dan kunt u die uit de eerste hand
krijgen.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Gulnaz en Henry Younous
06-8439 9269
________________________________________________________________________
•
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.)
________________________________________________________________________
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•
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 31 aug

Tijd
20.00

Loc.
Zoom

Onderwerp
Overleg beroepingscommissie

Do 2 sept

19.00

Kapel MK

Kapelgebed

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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