MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 37 dd. 12 september 2021 – 13e zondag van de zomer
Maartenskerk 12 september : 09.30 uur – oecumenische viering
Voorganger
: diaken Marcel Sarot, ds. Teun Kruijswijk Jansen
en voorbereidingsgroep
Muziek
: Dik Boelee
Liederen
: koor o.l.v. Noortje van der Welle
Collecten
: 1. Tent of nations
2. Kosten aan de dienst verbonden
Bankrekening diaconie: NL 14 RABO 038 5217 552 onder vermelding van: 12 september
vredesdienst
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. Bors (parochie) en Mw. Guda Kraan, Kampweg 90, 3941HL Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk 09.30uur: Vredesdienst
We komen op deze zondag weer samen met onze broeders en zusters van de
Martinusparochie.
Het thema van deze Vredesdienst is Vrede, Inclusief samenleven.
‘Vrede’ begint dicht bij huis, dat wordt dit in deze Vredesdienst benadrukt.
We kozen o.a. voor de tekst uit de Zaligsprekingen: Gezegend de vredestichters..
De diaconale collecte deze zondag is dan ook voor een project van christen-Palestijnen
bij Bethlehem: Tent of Nations, een vredesinitiatief tegen de verdrukking in.
De dienst is door een gezamenlijke voorbereidingsgroep voorbereid,
zoals er ook een gezamenlijke zanggroep in de zang voor zal gaan.
Er is kindernevendienst en crèche!
Denk aub aan de aanvangstijd!
De voorbereidingsgroep
________________________________________________________________________
•
Oecumenisch en zorgvuldig
Fijn dat wij als broeders en zusters uit de verschillende geloofsgemeenschappen weer
samen kunnen komen! Om dat veilig te kunnen doen zijn de stoelen op afstand van elkaar
geplaatst. Bij het binnenkomen en uitgaan zorgen de gastheren/-vrouwen zo goed mogelijk

voor de onderlinge afstand, maar let u daar vooral ook zelf op omwille van uw eigen en
ieders welzijn.
Bij de ingang liggen registratielijsten t.b.v. evt bron- en contactonderzoek; als u zich bij
binnenkomst niet hebt geregistreerd met naam en telefoon of emailadres, doe het dan
alsnog bij het weggaan. De lijst wordt 14 dagen bewaard en dan versnipperd.
Uw corona adviescommissie
________________________________________________________________________
•
Voedselinzameling
Op zaterdag 18 september zamelen we weer voedsel in voor de voedselbank. Tussen 10
en 11.30 uur kunt u uw bijdrage in de kerk, onder de toren inleveren. Het gaat dan om
houdbare producten die niet in de koeling hoeven, bijvoorbeeld thee, koffie, pasta, rijst,
blikken groente, pindakaas, hagelslag enz. De torendeur zal open zijn en wij staan klaar
om uw gaven in ontvangst te nemen.
Namens de diaconie, Gina Pander
________________________________________________________________________
•
World Cleanup day
Zaterdag 18 september is het World Cleanup day: wereldwijd gaan mensen aan de slag
om afval op te ruimen. Binnen de Utrechtse Heuvelrug zijn wij als Maartenskerkgemeente
actief door maandelijks rond de eigen kerk en de toegangswegen afval te prikken. Er wordt
om 9 uur in de Koningshof gestart met koffie en instructie. Materiaal (prikstokken, hesjes,
handschoenen, vuilniszakken) is door de gemeente verstrekt. De kerk roept van harte ook
leden van de andere kerkgenootschappen uit Doorn op om deel te nemen. Uiteraard
worden de coronamaatregelen in acht genomen. Aanmelden vooraf is niet nodig.
________________________________________________________________________
•
SeniorenMiddagen: Uitnodiging
Graag nodigen wij u uit om dinsdag 21 september a.s. samen te komen in de Koningshof
van 10.30 uur tot 12.00 uur. De zaal is open vanaf 10.15 uur.
Wij zijn heel blij dat ontmoeten weer mogelijk is na een lange tijd van beperkingen en willen
dit graag op een feestelijke manier met velen vieren. We hebben gekozen voor een
ontspannen, open karakter in de vorm van een inloopochtend. U kunt op elk tijdstip tussen
10.30 – 12.00 uur bij ons aanwippen en weer vertrekken, maar u mag ook de hele tijd
blijven. Het is de bedoeling dat we genieten van een kopje koffie/thee met een taartje erbij,
en er is volop de gelegenheid met elkaar bij te praten.
We hebben ervoor gekozen deze bijeenkomst ’s morgens te organiseren; nu bent u weer
op tijd thuis om naar de troonrede van de koning te kijken/luisteren.
Iedereen die van een praatje en gezelligheid houdt is van harte welkom!
Wilt u wel even doorgeven als u komt?
U kunt bellen naar: Leo van Eersel T 414734, Piet Kooij T 413732, Dik de Man T 561877 of
Bep Niessen T 412135. Dan zorgen wij voor voldoende koffie/thee en gebakjes.
Is het voor u moeilijk om zelf naar de Koningshof te komen, dan kunt u ook naar een van
de bovenstaande personen bellen. Dan zorgen zij dat u gehaald (rond kwart over 10) en
weer thuisgebracht (rond 12.00 uur) wordt.
Graag tot ziens op 21 september a.s.!
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Met een vriendelijke groet,
team SeniorenMiddagen,
Corry en Leo van Eersel, Piet Kooij, Martha en Dik de Man, Bep Niessen en Alice Catsburg
________________________________________________________________________
•
Wie helpt ermee?
Van 18 tot 30 oktober is er de jaarlijkse Kerk in Actie collecte aan huis bij de leden van
onze gemeente. We maken gebruik van veel vrijwilligers die al jaren hieraan meewerken.
Maar zoals het gaat, er verhuizen mensen en voor anderen wordt het lopen bezwaarlijk.
Met name de bezorgwijkjes in sectie Doorn West (Sterkenburgerlaan, Patrimoniumbuurt en
omgeving) zijn vacant. Het werk bestaat uit het bezorgen van een aantal brieven bij leden.
Een paar dagen later haalt u bij een deel van hen weer de reactie op. De anderen hebben
aangegeven per bank te betalen. Globaal zijn er per wijkje 5 tot 12 reacties op te halen.
Vorig jaar bracht de collecte meer dan € 4200 op dus zeker de moeite om uw medewerking
te vragen en te geven! Informatie en aanmelding kan via Joke Landheer (T 416859) of Bert
Hopma (T 415671).
Werkgroep Kerk in Actie / ZWO
________________________________________________________________________
•
Zonnehuis
Na lange tijd van ‘stilte’ kunnen de avonddiensten in het Zonnehuis per 26 september 2021
weer hervat worden.
Naast allerlei ‘coronale’ veiligheidsvoorschriften voor de vrijwilligers is de dienst voorlopig
alleen voor de bewoners en cliënten.
________________________________________________________________________
•
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!).
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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
Ma 13 sept

Tijd
20.00

Loc.
KH

Onderwerp
O#V Speling (cyclus 1/4)

Di 14 sept

20.00

Zoom

Overleg beroepingscommissie

Do 16 sept

19.00

Kapel

Kapelgebed

Za 18 sept

09.00

Prikkersgilde

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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