MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 40 dd. 3 oktober 2021 – 3e zondag van de herfst
Maartenskerk 27 juni
Voorganger
Muziek
Liederen
Collecten

: 10:00 uur
: dr. J. Rondaij
: Bert Boer
: Saskia Wiegeraad en Roel Gelderloos
: 1. Kerk & Israël / Givat Haviva
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. J.H. Marquart
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Zondagse diensten in Coronatijd
In verantwoordelijkheid en veiligheid
Met ingang van 25 september zijn er veel maatregelen versoepeld: de 1.50m. afstand hoeft
niet meer en de coronapas voor plaatsen waar grotere groepen bij elkaar komen, zoals
restaurants en theaters, is naar het idee van de landelijke PKN niet passend voor de kerk.
In dit geheel hebben wij als corona-adviescommissie, in samenspraak met de kerkenraad,
gezocht naar een manier om in verantwoordelijkheid en veiligheid tot een nieuwe situatie te
komen. Dat ziet er zo uit: nu wij de 1.50 m. afstand kunnen loslaten, zijn er in de diensten
meer dingen mogelijk zoals avondmaal vieren en koffiedrinken! Ook kunnen er meer (tot
250) mensen op zondag naar de kerk komen. De registratie blijft en op die
registratielijst vragen de gastheren/ -vrouwen van u bij het binnenkomen geen
corona pas, maar wel een 3G-verklaring. Dat houdt in dat u verklaart dat u
Gevaccineerd tegen -, Genezen van -, of Getest bent op corona. (Dit mag een zelftest
zijn)
Verder is het belangrijk dat u, voordat u vlak naast iemand gaat zitten (of dichtbij iemand
gaat staan), vraagt of die ander dat goed vindt. De plaatsing van stoelen maakt deze
onderlinge zorgvuldigheid ruimschoots mogelijk. Er zijn de komende weken een aantal
bijzondere diensten waar we gasten van buitenaf verwachten. Bij de ‘buurgemeenten’, in
de Doornse Kaap en aan gasten zal duidelijk gemaakt worden hoe wij met veiligheid willen
omgaan.
De regels die gelden voor de kerkdiensten gelden ook voor alle kerkelijke bijeenkomsten in
de Koningshof.
En bij dit alles blijft uiteraard: bij klachten blijft u thuis!
Met een hartelijke groet van uw commissie van advies in corona-tijd.

•

Ontmoeten # Verdiepen

Tentoonstelling ‘MARIA MAGDALENA’ op zaterdag 9 oktober .
We verzamelen 11.00 uur bij de ingang van het museum en het bezoek duurt tot ongeveer
13.00 uur. De kosten zijn het entreegeld voor het museum (of museumkaart) + de toeslag
voor deze tijdelijke museum over Maria Magdalena. Vanwege de coronaregels wordt er
gevraagd om je coronapas te tonen en wordt er in plaats van een rondleiding over de
tentoonstelling een inleiding gegeven vooraf in het auditorium, waarna we zelf met elkaar
de tentoonstelling bezoeken. Aanmelden via de website
www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programma .
WAAROM SCHURKEN PECH HEBBEN EN HELDEN GELUK. Boekbespreking op
maandag 11 oktober en de dinsdagen 2 november en 23 november, tijd 20 uur,
locatie Schoonoordselaan 3 te Doorn. Deze avonden zijn niet los van elkaar te
bezoeken.
Entree: Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6).
Heeft een miljonair recht op zijn rijkdom? Moeten we zelfs een moordenaar vergeven? En
kan een mens ooit zijn lot veranderen? Het hangt allemaal af van ons antwoord op een
fundamentele vraag: hebben we een vrije wil? Filosofen twijfelen al eeuwen over het
antwoord hierop, en sinds decennia roepen biologen en neurologen dat de vrije wil niet
bestaat. Ieder jaar stapelt het bewijs tegen de vrije wil zich verder op: we zijn een product
van onze genen, van onze geschiedenis en van onze omstandigheden. In 2 avonden
bespreken we dit uitdagende, goed toegankelijke boek. Op de derde avond gaan we met
de auteur in gesprek. Hoe ver staat zijn denken eigenlijk af van de christelijke filosofie?
Aanmelden via de website www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programma.
•
Clubs AZC Leersum
De Stuurgroep Kerk & Vluchteling Leersum heeft verschillende clubs opgezet voor mensen
van alle leeftijden van het AZC. Zij willen op de clubs zorgen voor ontmoeting, een stukje
ontspanning en vooral het delen van het Evangelie.
Verschillende clubs zijn hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Er bestaan rond het AZC
in Leersum zes clubs. Een mannen-, vrouwen-, jongens-, meiden-, tiener- en kinderclub.
Per club is het verschillend wanneer deze gehouden wordt. De vrouwen-, tiener- en
kinderclub vaak op zaterdagmiddag (13.00 – 16.00 uur), de overige clubs op vrijdagavond
(19.00 – 20.30 uur). De clubs vinden één keer in de twee of drie weken plaats in de
omgeving van Leersum. Op dit moment hebben vooral de kinder-, tiener-, meiden- en
vrouwenclub nieuwe vrijwilligers nodig.
Heeft u/heb jij ook hart voor vluchtelingen en zou u/jij graag meewerken bij één van deze
clubs?
Meer informatie over de clubs kunt u vinden op: http://www.kerkvluchtelingleersum.nl/
Heeft u interesse mail dan voor meer informatie naar: alineluijk@outlook.com
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•
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%.
________________________________________________________________________
AGENDA
Datum
Di 5 oktober

Tijd
20.00

Loc.
Zoom

Onderwerp
Overleg beroepingscommissie

Za 9 oktober

11.00

Utrecht

O#V - Tentoonstelling ‘MARIA MAGDALENA’
in Museum Catharijneconvent

----13.00

------

-----------------Kopij voor Kruispunt nr 7 (periode 31 oktober – 18
december 2021) dient uiterlijk 13.00 uur te worden
ingeleverd per e-mail redactie@pgdoorn.nl

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