MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 03 dd. 16 januari 2022 – Oecumenische viering
Maartenskerk 16 januari 2022 : 10.30 uur - online
Voorgangers
: van de vijf geloofsgemeenschappen uit Doorn:
Huisgemeente Elim, Ludenkapel, Maartenskerkgemeente,
Martinusparochie, Nederlands Gereformeerde Kerk
Namens Maartenskerkgemeente is ds. Frans Baarslag
voorganger.
Muziek
: Arjan Veen
Zang
: groep solisten o.l.v. Noortje van der Welle
Collecten
: 1. Levenswerk Frans van der Lugt
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. Pia de Bruin, Tuilland 12, 3941 KE Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk
Vandaag is er een gezamenlijke dienst in het teken van de Week van gebed voor de
eenheid van christenen. Thema dit jaar is “Licht in het Duister”, waarbij het duister in deze
tijd ook zeker van toepassing is op de wereldwijde coronapandemie met grote
economische, politieke en sociale gevolgen. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om
samen vanuit dat duister op zoek te gaan naar het licht van Christus.
Evenals voorgaande jaren zijn alle vijf aangesloten geloofsgemeenschappen betrokken bij
deze dienst. Namens onze Maartenskerkgemeente zal gastpredikant ds. Alex Baarslag
voorgaan. De liederen zullen (mee)gezongen worden door een speciaal voor deze viering
gevormd oecumenisch adhoc koor. En ook voor de kinderen is er speciale aandacht in de
viering.
_______________________________________________________________________
•
Doe thuis mee! Kinderverhaal bij de oecumenische viering van 16 januari
In overleg met de predikanten is er direct na het welkomstwoord, aan de start van de
dienst, een verhaal voor de kinderen. 't Is een prachtig verhaal, verteld door Pieter Jan,
over een kind dat meereist met de wijzen die de ster volgen. Wie dat wil kan daarna aan de
slag met wat vragen en een knutsel die vanuit de kindernevendienst zijn voorbereid. Voor
de 8-12-jarigen zit daarbij een verhaal met quizvragen.

Je vindt de PowerPoint met het verhaal en een document met verwerkingsvragen en
knutsel op www.protestantsegemeentedoorn.nl bij downloads. Let op: in de PowerPoint
kun je in elke slide klikken op een luidsprekertje, dan wordt het verhaal van zelf voor je
voorgelezen. We wensen je daar heel veel plezier mee!
________________________________________________________________________
•
Seniorenmiddagen
Wij wensen alle gasten: veel heil en zegen voor het jaar 2022.
U snapt dat we dit graag persoonlijk met u hadden willen delen a.s. dinsdag.
Maar helaas is dat nog niet mogelijk.
Wel hopen wij u dinsdag 15 februari a.s. weer te mogen ontvangen in de Koningshof.
Wij kijken hier naar uit en houden u op de hoogte via de gebruikelijke mogelijkheden:
Kruispunt op Zondag, website enz. of dit gaat lukken.
Met een vriendelijke groet van het team SeniorenMiddagen,
Corry en Leo van Eersel, Piet Kooij, Martha en Dik de Man, Bep Niessen, Alice Catsburg
_______________________________________________________________________
•

Ontmoeten en Verdiepen

Salomo: Wijs me(t) de liefde.
Deze muzikale lezing op maandag 17 januari zal niet kunnen doorgaan.
Adam
Deze filmavond staat gepland op 21 januari, maar zal dan ook niet kunnen doorgaan.
We hopen op betere tijden.
________________________________________________________________________
•
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.
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•
•
•

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
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