MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 20 dd. 15 mei 2022 – 5e zondag van Pasen
Maartenskerk 8 mei 2022
Voorganger
Muziek
Collecten

: 10.00 uur
: ds. Ronelle Sonnenberg, Haarzuilens
: Bert Boer
: 1. Verborgen Armoede
2. Kerk en Eredienst

Directe link naar KerkTV uitzending:
https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520686/embed
________________________________________________________________________
BLOEMEN
De bloemen worden, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, gebracht bij
Mw. G.Bambacht - van Brenen, Frans van Dijklaan 32, 3941 KD Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Ontmoeten en Verdiepen
‘Tell out my soul’ – Muzikale lezing Hanna Rijken
Dinsdag 23 mei 2022, 20.00 uur in de Johanneskerk. Lomboklaan 9, Leersum.
De Choral Evensong is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het
grootste deel van de dienst gezongen wordt. De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse
Kerk. Dr. Hanna Rijken, theoloog en musicus houdt een lezing over het vervolgonderzoek
naar Choral Evensong dat ze aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam in
samenwerking met Oxford University heeft uitgevoerd. Waarom is de Choral Evensong zo
geliefd in Nederland en in Engeland? Wie gaan naar de Evensong en waarom? Uiteraard
zal er ook gezongen worden: ‘Tell out my soul’!
Deze avond stond eerst gepland op 29 maart jl, maar ging toen door onvoorziene
omstandigheden niet door. U hoeft zich niet van te voren op te geven. Entree: Vrijwillige
bijdrage (richtlijn € 5).
De lezing van Hanna Rijken krijgt een vervolg op maandag 30 mei in de Maartenskerk,
aanvang 19.30 uur. Nadere informatie volgt.
________________________________________________________________________
•
Zondag 22 mei: Tweede editie Kliederkerk!
Het is bijna zover...op zondagmiddag 22 mei vanaf 16:00 tot 17:30 uur vieren we voor de
tweede keer Kliederkerk in de Maartenskerk en Koningshof! Een gezellige middag voor
leerlingen in basisschoolleeftijd waarop we met elkaar spelenderwijs een verhaal uit de
Bijbel ontdekken, samen vieren, knutselen en eten. Dit keer is het thema: de Schepping!
Opgeven kan via tessaachterberg@hotmail.com maar ook zonder opgeven ben je van

harte welkom! We collecteren deze middag ook voor een goed doel, dus neem wat centjes
mee als je wilt. De (groot)ouders zijn vanaf 17:00 uur welkom voor een drankje. We zien je
graag en neem gerust ook een vriendje of vriendinnetje mee! Namens het
voorbereidingsteam, Tessa Achterberg, Frank Mulder, Hester van de Kaa, Jolien
Overboom, Tamara de Vin (NGK) en Marinus Kempe (NGK), ds. Sophie
________________________________________________________________________
•
VRIENDEN VAN DE MAARTENSKERK
De Stichting Vrienden van de Maartenskerk organiseert binnenkort de eerste editie van het
Heuvelrug Muziekfestival. In het Pinksterweekend van 4 en 5 juni geven de internationaal
bekende celliste Harriet Krijgh, geboren in Doorn, en de Britse violiste/concertmeester van
Amsterdam Sinfoniëtta Candida Thompson, met enkele andere musici, een
concertweekend om geld in te zamelen voor het onderhoud van ‘onze’ Maartenskerk.
Het muziekfestivalweekend bestaat uit een zaterdagmiddagconcert op 4 juni in het
Nationaal Bomenmuseum Gimborn en twee avondconcerten op 4 en 5 juni in de
Maartenskerk.
Wie wil meehelpen om deze concerten tot een succes te maken?
Wij zoeken nog enkele vrijwilligers die in dat weekend een aantal uren willen helpen met
het klaarzetten van het podium, het schenken van drankjes in de pauze en aan het einde
weer willen helpen met het afbreken van het podium en opruimen.
Tussen het vrijwilligerswerk door kun je genieten van het concert!
Wil je meehelpen? Of eerst wat meer informatie?
Neem dan contact op met één van ons.
Ellen Bol, ellen@bol-vandenhil.nl 06 - 50491068
Anne-Marie Masselink, am.masselink@outlook.com 0343 - 415109
Jaap Lagendijk, jaap.lagendijk@outlook.com 06 – 53283592
www.vriendenvandemaartenskerk.nl
________________________________________________________________________
•
Feest van de Geest
We zijn op weg naar Hemelvaart en Pinksteren en dat wordt voor de Utrechtse Heuvelrug
weer iets bijzonders. Als u door de verschillende dorpen wandelt, fietst of rijdt, dan zult u
veel rood zien. Rode billboards, rode vlaggen bij veel kerken, rode pijlposters, rode affiches
bij winkels. Er zijn rode brochures verkrijgbaar in de kerken en duizenden rode flyers zijn
verspreid. Rood is de kleur van Pinksteren, het Feest van de Geest. Onze gemeente doet
ook enthousiast mee aan dit prachtige evenement.
Het is geweldig dat veertien kunstenaars uit onze regio zich hebben laten inspireren door
het Pinksterverhaal om een nieuw kunstwerk te maken. In de periodes 26 (Hemelvaart) ,
28 en 29 mei en 4 t/m 6 juni (Pinksteren) zijn deze te zien in de kerkgebouwen in de
Utrechtse Heuvelrug, ook in onze Maartenskerk. Voor die periode zoeken we nog
gastheren- en dames die in tweetallen op een van de genoemde dagen van 13.00 tot 17.00
uur in de Maartenskerk de bezoekers welkom heten en met de aanwezige informatie
toelichting kunnen geven. Voor verdere informatie en voor uw opgave kunt u terecht bij
Johan Beuckens, Schoonoordselaan 3, tel. 412948 / 06-30868233;
email: jenlbeuckens@kpnmail.nl
________________________________________________________________________
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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.)”.
________________________________________________________________________
•
Digitaal collecteren (DC)
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: “Digitaal Collecteren” 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:
DC (digitaal collecteren)
•
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 verdelen wij de DCcollectegiften als volgt: Diaconie 60%, Kerk en Eredienst 40%.
________________________________________________________________________
AGENDA
Datum
Ma 16 mei

Tijd
20.00

Loc.
KH

Di 17 mei

09.00

Huize Beatrix Seniorenreis

Za 21 mei

09.00

KH

Onderwerp
O#V Speling (4/4)

Prikkersgilde

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