MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 01 dd. 2 januari 2022 - Nieuwjaarsviering
Maartenskerk 2 januari 2022 : 10.00 uur - online
Voorganger
: ds. Sophie van den Berg-Hofstee
Muziek
: Bert Boer
Zang
: Martha Marie Bugel en Roel Gelderloos
Collecten
: 1. Plaatselijk diaconaal werk
2. Kerk en Eredienst
Directe link naar KerkTV uitzending:
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren
________________________________________________________________________
BLOEMEN
De bloemen worden, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, gebracht bij
Mw. Anneke Boverhuis, Beatrixlaan 22, 3941EE Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk; Leven in ontvankelijkheid
Vanmorgen vieren we met elkaar de eerste kerkdienst van het nieuwe jaar 2022. De
liederen die vanmorgen zullen klinken dragen ons over de drempel van dit nieuwe jaar
heen. Ze plaatsen onze tijden binnen het perspectief van de eeuwige God. Binnen het
kerkelijk jaar is het vanmorgen 'de eerste zondag van Epifanie' en daarbij hoort traditioneel
de lezing uit het Matteusevangelie over de magiërs uit het Oosten die op zoek gaan naar
het Christuskind. Dit is dan ook het gedeelte dat wij vanmorgen zullen horen. Het thema
voor deze nieuwjaarsdienst is 'leven in ontvankelijkheid' en we zullen zien dat de magiërs
ons daarin voorgaan. Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar zullen wij ook de nieuwe
kanselbijbel in gebruik nemen. Daarover lees je meer in deze zondagsbrief. Een nieuw jaar
ontluikt en gaat zich ontvouwen, zoals de symbolische schikking op de Tafel vanmorgen
symboliseert. Deze werd verzorgd door Marjet Niessen, die ook tijdens de Adventsperiode
en met kerst de liturgische schikking steeds verzorgde.
Na de dienst volgt er een bijzondere, hoopvolle aflevering van Kerkplein 1, die onze ogen
opent voor wat er ook in deze tijd aan kostbaars te beleven is. Een gezegende dienst
vanuit huis toegewenst, hopelijk kunnen we elkaar binnenkort weer in de Maartenskerk
ontmoeten. ds. Sophie van den Berg-Hofstee
________________________________________________________________________
•
Een nieuw jaar...een nieuwe kanselbijbel!
Je hebt het wellicht gehoord, afgelopen oktober is de NBV21 verschenen. Een
gloednieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Als
Maartenskerkgemeente hebben wij voor de erediensten een nieuwe kanselbijbel in deze

vertaling aangeschaft. Aan het begin van dit nieuwe jaar wijden we deze kanselbijbel
symbolisch in, door te luisteren naar de openingswoorden van de Bijbel, de beroemde
woorden uit Genesis 1. Op de site van het Nederlands Bijbel Genootschap staat over deze
nieuwe vertaling: de NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw, bedoeld als
standaardvertaling van de Bijbel voor Nederland en Vlaanderen. Deze NBV21 combineert
al het goede van de nieuwe Bijbelvertaling (NBV) met alles wat er nog beter kon. Het
resultaat: een vertaling die vertrouwd voelt en als nieuw. Beter, scherper en krachtiger dan
de eerste versie uit 2004, mede dankzij reacties van duizenden bijbellezers. Er zijn
ongeveer 12.000 wijzigingen aangebracht, met gemiddeld 8 veranderingen per pagina. Wil
je meer weten over deze vertaling: kijk dan eens op www.nederlandsbijbelgenootschap.nl
Onze rode kanselbijbel zal een andere, passende bestemming krijgen.
Mede namens kerngroep Eredienst, ds. Sophie van den Berg-Hofstee
________________________________________________________________________
•
Top2000 kerkdienst - Stemmen kan nog!
Vandaag is de laatste dag dat je nog stemmen kan, dus pak je kans en geef 3 Top2000
nummers door die jij vindt passen bij het thema van dit jaar: Verbinding
Stem op de nummers door ze, als je wilt met je motivatie erbij, door te geven op de website
www.top2000kerkdienst.nl/doorn Let op dat je de juiste locatie “Doorn” selecteert. Je kan
ook een mail met de nummers sturen naar: top2000pgdoorn@gmail.com
Wij gaan aan de slag om ze live te kunnen uitvoeren in de Top2000 dienst op 30 januari.
De dienst begint om 11 uur. Nodig ook je familie en vrienden voor uit om mee te kijken via
de livestream van kerk TV.
We kijken er naar uit om er weer een bijzondere Top2000 kerkdienst van te maken.
_______________________________________________________________________
•
Zondagse diensten en doordeweekse activiteiten in Coronatijd
Na overleg met de commissie van advies Corona van onze gemeente en in navolging van
het advies vanuit de landelijke kerk, is besloten om alle diensten tot 14 januari alleen online
aan te bieden.
Ook de geplande activiteiten in de Koningshof kunnen niet doorgaan.
_______________________________________________________________________
•
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.
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•
•

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%.
________________________________________________________________________

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