MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 49 dd. 5 december 2021 – 2e Advent
Maartenskerk 5 december
Voorgangers
Muziek
Zang
Collecten

: 10:00 uur
: ds. Sophie van den Berg-Hofstee
: Johan Beuckens
: Roel Gelderloos en Saskia Wiegeraad
: 1. Voedselbank
2. Kerk en Eredienst

Directe link naar KerkTV uitzending:
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren
________________________________________________________________________
BLOEMEN
De bloemen worden vandaag, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente,
gebracht bij Toya en Aad Blaak, Witte de Withlaan 3, 3941WS Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk: de tweede zondag van Advent
Op deze tweede zondag van Advent worden ons via het leesrooster verrassende woorden
aangereikt uit het -voor velen denk ik- onbekende profetenboek Maleachi. Dit boek maakt
deel uit van twaalf zogenaamde 'kleine profeten' en vormt het laatste boek van het Oude
Testament. Vanmorgen laten we onze 'adventsverwachting' vernieuwen door zijn beeldrijke
taal. Dit gedeelte klinkt vanmorgen in samenspraak met een kort gedeelte uit het Evangelie
van Mattheus waarin Johannes de Doper spreekt over Christus, die na hem zal komen. De
liederen die we vanmorgen zingen ademen de sfeer van onze schriftlezingen en hebben
daardoor een eigen klank. Frederieke steekt vanmorgen de tweede adventskaars aan. We
zingen net als vorige week ons adventsprojectlied met de kinderen en daarna nemen zij
'het plakboek van Lucas' weer mee naar de kindernevendienst. Zij horen vanmorgen hoe
Maria een engel van God op bezoek krijgt die haar vertelt dat ze een zoon zal krijgen.
Samen hopen we op een goede en gezegende ochtend.
ds. Sophie van den Berg-Hofstee
________________________________________________________________________
•
Licht in het duister: Adventsster in de Maartenskerk
Vanaf de eerste zondag van Advent tot en met Driekoningen zal er in een Maartenskerk
een lichtgevende ster stralen, als symbool van de geboorte van Christus, het Licht voor de
wereld. Deze ster wordt ook wel een 'Hernhutters ster' genoemd. Deze ster vond zijn
oorsprong rond 1850, in het Oost-Duitse dorpje Hernhut waar een onderwijzer deze ster
ontwierp, binnen de geloofsgemeenschap van de Hernhutters (ook wel bekend als de
Evangelische Broedergemeente). Tegenwoordig worden deze sterren over de hele wereld
verkocht en hangen ze vaak voor ramen van huizen, in kerken of op pleinen. Met dank aan

onze gemeenteleden Arie en Anneke van Dijk, dat we hun ster mogen lenen dit jaar. Deze
ster helpt ons hopen en uitzien naar het Licht (lied 465).
Ds. Sophie van den Berg-Hofstee
________________________________________________________________________
•
Het plakboek van Lucas: Adventsproject voor de kinderen
Tijdens de vier weken van Advent gaan de kinderen in de kindernevendienst aan de slag
met het project: 'Het plakboek van Lucas',
een project van 'Kind op Zondag'. Stel je voor dat de evangelie schrijver Lucas een
plakboek zou hebben bijgehouden van de verhalen over Jezus, wat zou er dan in staan?
Elke week staat het grote plakboek van Lucas voor in de kerk en nemen de kinderen het
mee naar de kindernevendienst, daar gaan ze ermee aan de slag. We zingen in deze
weken het bijbehorende projectlied met de kinderen en elke week worden de
adventskaarsen door hen aangestoken aan het begin van de dienst. Alle kinderen
ontvangen ook een bijbehorend gezinsboekje voor thuis. Een boekje vol verhalen en
creatieve activiteiten voor de hele adventsperiode. Zo leven we samen met de kinderen toe
naar het Kerstfeest, in de kerk en thuis.
Mede namens de kindernevendienstleiding, ds. Sophie van den Berg-Hofstee.
________________________________________________________________________
•
Zoom voor de Zorg: Dinsdag 7 december, 20:00-21:00 met ds. Sophie
Volgende week dinsdag 7 december is er Zoom meeting van een uurtje voor
gemeenteleden die in de zorg werken; in het ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheek,
zorginstelling, GGD etc. Tijdens deze bijeenkomst delen we met elkaar wat ons bezighoudt
in ons werk in deze moeilijke coronatijd. We delen onze zorgen maar willen elkaar ook
inspireren door te delen wat ons staande houdt en door af te sluiten met een gebed.
Bovendien kan het bemoedigend zijn om eens te zien wie er binnen onze gemeente
allemaal in de zorg werken en elkaar daarover te spreken. Meedoen kan online via
www.protestantsegemeentedoorn.nl Kies links in het menu voor 'Kerk-tv' en dan voor
'Kerk-tv door de week' dan kom je vanzelf bij de meeting terecht. Opgeven van tevoren is
niet nodig. Wees welkom! ds. Sophie
________________________________________________________________________
•
5 december start de verkoop van fotokaarten
Van de opbrengst worden, i.v.m. Corona, voedselpakketten uitgedeeld aan daklozen en in
de sloppenwijken van Chiang Mai, Thailand.
Een pakket bevat olie, vis in blik, koffie, thee, zeep enz. en Evangelische boekjes. Kosten
rond € 15;—.
Kaarten in het koor van de kerk. € 1,- per stuk en 6 kaarten voor € 5,- Bent u niet in de
gelegenheid, bel mij en ik kom bij u AAN de deur.
Marion Lagaaij, de Geer van Jutfaaslaan 22, 06 11288240.
________________________________________________________________________
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•
Seniorenmiddagen – Sfeervolle Kerstontmoeting in de Maartenskerk
Datum: 21 december 2021 van 11.00 – 13.00 uur
Kerk open vanaf 10.45 uur, koffie, thee staan klaar met iets lekkers
Wij luisteren naar het verhaal van de geboorte van de Here Jezus,
omlijst door het zingen van prachtige kerstliederen. Ds. Sophie van
den Berg-Hofstee verleent haar medewerking aan deze viering en
de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Piet de Vries.
Tot slot hopen we ook te genieten van een heerlijke kerstlunch,
indien de coronamaatregelen dit toelaten.
Als u het fijn vindt om hierbij aanwezig te zijn, geeft u zich dan snel op, zo mogelijk vóór 17
december a.s. Dit kan bij:
•
Leo van Eersel T 414734
•
Piet Kooij
T 413732
•
Dik de Man
T 561877
•
Bep Niessen
T 412135.
Als u niet zelfstandig kunt komen, dan kunt u dit ook bij een van bovenstaande mensen
melden. Zij regelen dan dat u gehaald en weer thuis gebracht wordt.
Het zou fijn zijn velen van u op 21 december te ontmoeten. Maar……
wij moeten en willen ons ook aan de maatregelen houden die gelden om de verspreiding
van het Corona virus te bestrijden. Dit houdt in dat wij alleen gasten kunnen en mogen
ontvangen die hun QR code kunnen laten zien. Maar ook: bij klachten blijft u thuis!
En …. voelt het niet goed deze ontmoeting in levende lijve mee te maken, u kunt deze
viering ook thuis volgen via de livestream, net als de kerkdiensten op zondagmorgen.
Graag tot ziens!
Met een vriendelijke groet het team Seniorenmiddagen,
Corry en Leo van Eersel, Piet Kooij, Martha en Dik de Man, Bep Niessen, Alice Catsburg
________________________________________________________________________
•
Terugkijken opname voorstelling Vestzaktheater 27 november jl.
Op 27 november jl. speelde het Vestzaktheater ‘Het wonderlijke verhaal van Johnny D’ als
onderdeel van het afscheid van ds. Teun. Deze voorstelling is nog te bekijken via
www.kerkdienstgemist.nl De opname staat besloten, dus u heeft inlog en wachtwoord
nodig.
________________________________________________________________________
•
Uit kerkenraad en moderamen
Kerkenraad en moderamen hebben vergaderd.
Hieronder de belangrijkste zaken in korte punten:
De beroepingscommissie heeft aan de kerkenraad verslag uitgebracht van het
werk tot nu toe en de commissie is bereid om in dezelfde samenstelling het
beroepingswerk te hervatten.
-

In kerkenraad en moderamen wordt overlegd over de komende tijd, nu er niet op
heel korte termijn een nieuwe predikant te verwachten valt: een tussenoplossing
voor de vacante periode is nodig en de opdracht aan de beroepingscommissie
moet opnieuw tegen het licht gehouden worden.
3

-

De Raad van Kerken is de plaats waar de oecumene gestalte krijgt. Onze
onderlinge samenwerking en presentie in het dorp zijn belangrijk. Door het
emeritaat van ds.Teun Kruijswijk Jansen vraagt dit belang extra aandacht.

-

Er is een aantal verantwoordelijke taken die binnenkort vervuld moeten worden.
Wij hebben nagedacht over gemeenteleden die hiervoor in aanmerking kunnen
komen.

-

De begrotingen van de kerkrentmeesters is besproken en goedgekeurd. De
begroting zal (in verkorte vorm) in het volgende Kruispunt worden gepubliceerd.

De begroting van de diaconie is besproken en goedgekeurd.
________________________________________________________________________
•
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!).
Zolang er in de diensten van de Maartenskerk niet wordt gecollecteerd zullen wij de
CCC-collectegiften op de volgende basis afdragen: Diaconie 60%, Kerk en Eredienst 40%.
________________________________________________________________________
AGENDA
Datum
Tijd
Loc.
Onderwerp
Di 7 dec
20.00
Zoom
Vergadering beroepingscommissie
Do 9 dec

19.00

KH

Kapelgebed

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