MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 21 dd. 22 mei 2022 – 6e zondag van Pasen
Maartenskerk 22 mei 2022
Voorganger
Muziek
Collecten

: 10.00 uur
: ds. Sophie van den Berg-Hofstee
: Arjan Veen
: 1. Stichting ‘Feest van de Geest’
2. Kerk en Eredienst

Maartenskerk 26 mei 2022
Voorganger
Muziek
Collecten

: 9.00 uur
: ds. Suzan ten Heuw
: Arjan Veen
: 1. Plaatselijk diaconaal werk
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
De heer Huib Roodenburg.
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk: 'Gij leeft voor ons oog nog verborgen...'
Deze zesde zondag van Pasen is de zondag voor Hemelvaart. Dat kleurt de toon van de
lezingen die het leesrooster ons aanreikt voor vandaag.
We horen vanuit het Johannesevangelie afscheidswoorden van Jezus aan zijn leerlingen
waarin hij spreekt over zijn weggaan. Dat doet ons vanmorgen stilstaan wat die afstand, die
distantie betekent voor ons geloven. Daarnaast klinkt een hemels visioen uit het boek
Openbaring waarin op een verrassende manier gesproken wordt juist over Gods nabijheid
en het leven in zijn sfeer. Woorden die voor velen van ons nieuw zullen zijn vermoed
ik. Samen met de kinderen zingen wij in deze dienst een lied dat ook vanmiddag gezongen
zal worden tijdens de tweede editie van Kliederkerk, met als thema de Schepping. Zo
hopen wij met elkaar op een gezegende zondag, zowel vanmorgen als vanmiddag!
ds. Sophie van den Berg-Hofstee
•
Met het oog op...Pinksteren!
Dienstvoorbereiding op woensdagavond 1 juni om 20:00 uur, via kerk-tv door de week.

In de week voorafgaand aan de feestdagen van het kerkelijk jaar zal vanaf nu weer een
laagdrempelige dienstvoorbereiding gehouden worden. In voorbereiding op Pinksteren -'het
feest van de Geest'- lezen we op woensdagavond 1 juni met elkaar de Bijbelteksten die in
de Pinksterdienst centraal zullen staan en delen we onze vragen, geloof en gedachten. Het
is een eenvoudige en mooie manier om bewust naar Pinksteren toe te leven. Iedereen is
hierbij van harte welkom. Ik hoop dat we op 1 juni weer een mooie herstart van deze
dienstvoorbereidingen mogen beleven met elkaar.
Als je zin hebt o mee te doen, zet deze datum dan alvast in je agenda. Volgende week
staan op de zondagsbrief de instructies om online mee te kunnen doen via kerk tv door de
week. Graag tot dan! ds. Sophie van den Berg-Hofstee
•
Gebruik liedboeken
In coronatijd hebben we alle te zingen liederen in zijn geheel opgenomen in de orde van
dienst en de liedboeken niet gebruikt.
Nu we weer bijna terug zijn bij ‘normaal’, willen we ook weer terug naar het gebruiken van
de liedboeken vanaf zondag 5 juni (Pinksteren). Dit betekent dat de liederen niet meer in
zijn geheel worden opgenomen in de orde van dienst. We hebben dit mede besloten in het
kader van ‘op gepaste wijze omgaan met grondstoffen (papier, inkt) en energie’. Het is fijn
als u uw eigen liedboek meeneemt en gebruikt. Uiteraard worden de teksten van de
liederen nog wel via de beamer getoond en zijn er eventueel liedboeken in de kerk
aanwezig. Kerngroep eredienst
•
O#V Ontmoeten en Verdiepen
‘Tell out my soul’ – Muzikale lezing Hanna Rijken
Maandag 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’!
U hoeft zich niet van te voren op te geven. Entree: € 5.
Zangavond ‘Veelkleurig zingen’ & Choral Evensong.
Maandag 30 mei 2022 in de Maartenskerk, 19.30 uur tot 22 uur.
De in april geplande Choral Evensong met het vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna
Rijken kon helaas niet doorgaan.
Gelukkig wordt de mogelijkheid geboden dit alsnog mee te vieren op 30 mei.
Om 19.30 uur begint een bijzondere zangavond ‘Veelkleurig zingen’. In het kader van de
nascholing van predikanten houdt prof. Marcel Barnard, hoogleraar liturgiewetenschap, een
inleiding over veelkleurigheid op het gebied van liturgie en muziek. Hoe verhouden
eenheid en pluriformiteit zich tot elkaar? Daarna zal er veelkleurig gezongen worden
onder leiding van dr. Hanna Rijken. De liederen worden toegelicht door prof. Maarten
Wisse. Dit onderdeel van de avond duurt tot 21.00 uur. Hierbij zijn ook gemeenteleden van
harte welkom.
Aansluitend is er van 21.15 – 22.00 uur een gezongen avondgebed in Anglicaanse stijl,
een Choral Evensong!
N.B. Beide onderdelen, de zangavond Veelkleurig Zingen en de Choral Evensong, vormen
één geheel en kunnen dus niet los van elkaar bijgewoond worden
U hoeft zich niet van te voren op te geven. Collecte bij de uitgang.
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•
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,
•
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, Anne-Marie Masselink, Jaap Lagendijk
www.vriendenvandemaartenskerk.nl
•
Zaterdag 25 juni: Muskathlon@home
Een landelijk initiatief waarop alweer enthousiast gereageerd is om mee te doen. Net als
vorig jaar willen we met zoveel mogelijk mensen in Woudenberg & Omstreken ons warm
maken voor het werk van Compassion, deze keer in Haïti.
Een ieder kan zich aanmelden om mee te bewegen op zaterdag 25 juni door 1,6 / 16 / 160
kilometer of een veelvoud hiervan te wandelen, fietsen, Nordic Walken, hardlopen,
mountainbiken, steppen of …… vul zelf maar in. Er zijn diverse routes vanaf de
parkeerplaats aan De Treekerweg. Het moment kun je zelf bepalen tussen 6.00 en 22.00
uur. Je kunt je individueel of als groep aanmelden, of je kunt aansluiten bij één van de
bestaande groepen. Een aantal jongeren gaan zich ’s avonds om 19.00 uur inzetten…….
en gezellig als jij aansluit.
Het gezamenlijke doel is zoveel mogelijk maal € 1,60 in te zamelen omdat er zovelen in
extreme armoede leven en met hun gezin moeten rondkomen van minder dan € 1,60 per
dag.
Meld je aan: Je kunt je aanmelden via home.muskathlon.nl. Kies voor team ‘1euro60’ als je
mee wilt doen met het team van Woudenberg & Omstreken. Stuur ook even een email naar
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muskathlon1euro60@gmail.com, dan kunnen we met elkaar routes delen en afspraken
maken. Woudenbergers & Omstreken voor gerechtigheid hoopt op jouw deelname.
Namens team Woudenberg & Omstreken
Jaap, Jannette, Ronald, Sophie
•
Workshop Thjum Arts (13 t/m 15 jaar / 16+)
SAVE THE(ATER) DATE: zondagavond 26 juni 2022 19.00 uur
Ben jij er ook bij? Nodig je ook andere jongeren uit? Hoe meer hoe leuker, iedereen is
welkom! Want dit wil je toch meemaken………
Als Thjum het podium opkomt, gebeurt er iets. Met zijn droogkomische doordachte stijl
weet hij alledaagse onderwerpen op een originele manier te bekijken. Hij onderzoekt het
leven op een dusdanige manier dat je na afloop niets anders kan zijn dan onder de indruk.
Thjum Arts (1993, Nijmegen) heeft altijd met veel plezier het toneel beklommen. Toch was
het pas op zijn achttiende dat er iets bijzonders gebeurde……. en daarna stopte het niet
meer.
Locatie: De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139, Woudenberg. Hopelijk tot de 26 e!
Verdieping & Ontmoeting, Ontmoeting@pkndevoorhof.nl
Laat even weten als je interesse hebt in de workshop, dan houden we je op de hoogte.
___________________________________________________________________
•
Noodhulpnummer
In noodgevallen kunt u één van de onderstaande personen bellen:
•
Kees Dogger
•
Dik de Man
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%.
________________________________________________________________________
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AGENDA
Datum
Zo 22 mei
Ma 23 mei

Do 26 mei
Za 28 mei

Tijd
16.00
20.00

Loc.
MK
Johanneskerk
Lomboklaan
Leersum

Onderwerp
Kliederkerk
O#V ‘Tell out my soul’ – Muzikale lezing Hanna
Rijken
Feest van de Geest in Utrechtse Heuvelrug
Feest van de Geest in Utrechtse Heuvelrug

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