MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 26 dd. 26 juni 2022 – 2e zondag van de zomer
Maartenskerk 26 juni 2022
Voorganger
Muziek
Solist
Collecten

: 10.00 uur gezinsdienst
: ds. Sophie van den Berg-Hofstee
: Dik Boelee
: Emma Schneider
: 1. Stichting ‘SchuldHulpMaatje’
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
Dhr. Roelof de Jonge, Bloemengaard 18, 3941,TC Doorn
.________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk: Gezinsdienst en overstapdienst!
Vanmorgen vieren we met elkaar de jaarlijkse gezinsdienst. De kinderen mogen voorin de
kerk komen zitten samen met hun ouders zodat ze alles goed kunnen meemaken. Er
klinken in deze dienst veel liederen/liedjes die de kinderen kennen en kunnen meezingen.
De Schriftlezing is vanmorgen Psalm 139, in de toegankelijke versie van de Bijbel in
Gewone Taal. De kinderen doen vanmorgen zoveel mogelijk mee in de dienst; ze lezen
met ons uit de Bijbel, doen mee in de gebeden, zingen en maken muziek. In deze dienst
zal Matthieu van Loenen, de zoon van Eduard en Willeke van Loenen 'overstappen'. Hij
maakt na de zomervakantie de overstap van de basisschool naar de middelbare school en
neemt daarmee ook afscheid van de kindernevendienst. Ook zal in deze dienst een nieuwe
kerngroep aan ons worden voorgesteld: de kerngroep Jeugd! Deze kerngroep wil graag
haar aandacht geven, in samenwerking met andere kerngroepen en met ons als hele
gemeente, aan verschillende activiteiten waardoor we kinderen van binnen en buiten onze
gemeente kunnen laten kennismaken met geloven en met de kerk. Zo hopen we
vanmorgen op een feestelijke, levendige en gezegende dienst waarin we samen met de
kinderen ons geloof mogen vieren. ds. Sophie van den Berg-Hofstee
________________________________________________________________________

•
Gebruik liedboeken
We gebruiken weer de liedboeken. 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
________________________________________________________________________
•
Vakantie Bijbel Week 2022!
Binnenkort is het weer zover, vanaf dinsdag 12 tot en met donderdag 14 juli wordt de
Vakantie Bijbel Week georganiseerd in Langbroek. Alle kinderen in de leeftijd van 6 tot
en met 12 jaar zijn hierbij van harte welkom. Op donderdag 14 juli zijn ook
ouders/belangstellenden vanaf 11:00 uur uitgenodigd om te komen kijken.
Het thema dit jaar is: ‘Alles andersom’
‘Dat moet andersom!’ Als je deze zin hoort, denk je
misschien wel aan een kind dat zijn schoenen verkeerd
om heeft aangedaan of aan de juffrouw die de volgorde
van een taak uitlegt. ‘Nee, je moet eerst dít doen en
daarna pas dát, anders klopt het niet.’ In het woord
‘andersom’ zitten twee woorden, namelijk: ‘anders’ en
‘om’. Als iets ‘anders’ gaat, dan wat jij van tevoren had
bedacht, moet je soms wennen, omdat je iets al zolang
hetzelfde doet.
Tijdens de VBW gaan we dat samen ontdekken en willen
we op zoek gaan naar God! Kijk voor de meest actuele
informatie op www.hervormdlangbroek.nl
Kom jij ook?
.________________________________________________________________________
•
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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•
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 € 0,30 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.)”.
________________________________________________________________________
•

Kerk open in de zomer op woensdagmiddagen van
13.00 – 16.00 uur
Deze zomer is de Maartenskerk iedere woensdagmiddag van 20
juli t/m 24 augustus open. Om even binnen te lopen en de
geschiedenis van deze oudste kerk van de provincie Utrecht te
horen, om even stil te worden en het gebouw te ‘voelen’ of om
een kaarsje te branden in de kapel. Van harte welkom.

_______________________________________________________________________
Inleveren kopij Kruispunt op Zondag: vóór donderdag 18.00 uur via
zondagsbrief@pgdoorn.nl
AGENDA
Datum
28 juni

Tijd
19.30

Loc.
KH

Onderwerp
Beroepingscommissie

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