MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 51 dd. 19 december 2021 – 4e Advent
Maartenskerk 19 december
Voorgangers
Muziek
Zang
Collecten

: 10:00 uur
: ds. Sophie van den Berg-Hofstee
: Arjan Veen
: Martha Marie Bugel en Pieter Jan van der Vliet
: 1. Stichting ‘SchuldHulpMaatje’
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 Dhr. en Mw. Scherpenzeel, IJskelderlaan 6e, 3941 HS Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk: De vierde zondag van Advent
Op deze vierde zondag van Advent luisteren we na de woorden van Zacharias, Maleachi
en Johannes de Doper van de afgelopen weken, opnieuw naar profetenwoorden over de
komende Messias. Vandaag horen we intrigerende woorden van de grote 'Adventsprofeet'
Jesaja over Hem: ''Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het
openbaar...' Op de drempel van Kerst concentreren we ons vanmorgen in de verkondiging
op deze woorden. De kinderen steken vanmorgen de vierde adventskaars aan, samen
zingen we hun projectlied en daarna nemen ze het plakboek van Lucas weer mee naar de
kindernevendienst. Daar horen ze het verhaal over de geboorte van Johannes de Doper.
Na de dienst is er voor alle kinderen 'Kerstknutselen'. Onder leiding van Tessa, Frank,
Hester en Jolien maken de kinderen lichtjes voor onze oudste gemeenteleden, een
prachtig initiatief, nu hun kinderkerstfeest niet door kan gaan. Natuurlijk is er voor de
kinderen ook wat lekkers te eten en drinken, het knutselen duurt zo'n 1-1,5 uur. Van harte
welkom!
Zo hopen wij met elkaar op een gezegende ochtend op weg naar het Kerstfeest, in de
Maartenskerk, maar ook voor alle mensen die vanuit huis met ons verbonden zijn.
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. 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.
________________________________________________________________________
•
Collecte van 19 december St. Schuldhulpmaatje Utrechtse Heuvelrug.
Al sinds 2016 helpt deze stichting inwoners, samen met diaconieën, met het op orde
brengen van hun financiën. Dat geldt ook voor de sterk gestegen energierekeningen. Zo
wordt geholpen met budgetteren. Dat doen ze dus niet met financiële hulp, maar met goed
opgeleide schuldhulpmaatjes. Die opleiding kost geld, en daarvoor vragen we uw steun.
________________________________________________________________________
•
Zondagse diensten en doordeweekse activiteiten in Coronatijd
Met de aangescherpte maatregelen blijft het puzzelen en het ziet er niet naar uit dat er voor
eind december versoepeld wordt. Voor de komende weken ziet het er als volgt uit: in de
diensten staan de stoelen op 1.50m afstand en draagt iedereen, vanaf groep 6 leeftijd, een
mondkapje bij in- en uitgaan. De registratie blijft; (de lijsten worden na 14 dagen
vernietigd).
De Koningshof moet na 17.00 uur gesloten zijn, dus alle avond activiteiten gaan niet door.
De overdag geplande activiteiten in de Koningshof kunnen doorgaan. Daarbij wordt wel
een corona toegangsbewijs (CTB) gevraagd.
21 december: De Kerstviering voor senioren in de middag is in voorbereiding en kan
gelukkig doorgaan met 1.50 m afstand, CTB en vaste zitplaatsen.
24 december: het Kinderkerstfeest (lichtjestocht.) Het is niet gelukt om op een veilige
wijze en een toegestaan tijdstip de tocht te laten plaats vinden. Het gaat dus jammer
genoeg niet door. Dat betekent ook dat u Tessa niet meer moet overstelpen met glazen
potjes; bewaar ze vooral tot volgend jaar!
24 december: de Kerstnachtdienst wordt gevierd zonder kerkgangers (alleen
medewerkers) en wordt uitgezonden om 22.00 uur via Kerk TV.
25 december: Kerstochtend er komt een aanmeldlijst via de website!
26 december: is er een registratielijst net als andere zondagen.
En bij dit alles blijft uiteraard: bij klachten blijft u thuis!
________________________________________________________________________
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•
Noodhulpnummer
In noodgevallen kunt u één van de onderstaande personen bellen:
•
Kees Dogger T 0343414252 of 0651614589 E dogvis@hetnet.nl
•
Dik de Man T 0343561877 E dikdeman@online.nl
Voor hulp, zoals: autovervoer/begeleiden naar ziekenhuis of specialist, een boodschap of
medicijnen. Kosten € 0,28 per km, + eventueel parkeergeld.
(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

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

3

