MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 20 dd. 10 mei 2020 – 5e zondag van Pasen, Cantate
Maartenskerk
Voorganger
Muziek
Zang

: 10:00 uur – Kerkdienst in Coronatijd via KerkTV
: ds. Sophie van den Berg - Hofstee
: Arjan Veen, orgel/piano; Mark Niessen, basgitaar.
: Marjolein Kleinheerenbrink en Edwin Brummel

Collecten
1. Plaatselijk diaconaal werk
2. Kerk en Eredienst
_______________________________________________________________________
•
Deze zondag in en vanuit de Maartenskerk...
Deze zondag luisteren wij naar beroemde woorden uit het boek Prediker. Uit dit Oude
Testamentische boek, dat behoort tot de zogenaamde wijsheidsliteratuur wordt niet vaak
gelezen in de kerk. Toch denk ik dat het poëtische fragment uit Prediker dat wij vanmorgen
horen, ons juist in deze tijd waarin wij leven kan aanspreken en raken.
Met de kinderen zingen wij in de dienst een bekend lied waarin dankbaarheid doorklinkt
voor de mooie dingen die ons gegeven worden. Wij zijn samen met hen blij en dankbaar
dat zij weer (beperkt) naar school kunnen gaan vanaf volgende week!
In deze dienst zullen Marjolein Kleinheerenbrink en Edwin Brummel solisten zijn. Naast
liederen uit het liedboek zal ook het popnummer Turn! Turn! Turn! gezongen worden en de
ontroerende gospel classic He's got the whole world in His Hands.
Twee liederen die gekozen zijn bij de lezing uit Prediker 3. Zo hopen wij met elkaar op een
gezegende dienst vanuit de Maartenskerk; op afstand met elkaar verbonden!
ds. Sophie van den Berg - Hofstee
________________________________________________________________________
•
OPEN KERK
Het gaat wel beter, maar het is nog niet voorbij.
Sinds half maart is de kerk gesloten voor de kerkdiensten en daarbij ook de Kapel. Contact
is er vooral via kerk TV, de contactpersonen, ouderlingen en diakenen.
Nu, na ruim 7 weken, merken we een sterke behoefte van gemeenteleden om ‘even’ een
lichtje aan te steken in de Kapel, een gebedsintentie op te schrijven, of een gesprek ‘op
afstand’, anders dan met de telefoon.
Nu “blijf thuis” wat opschuift naar “houd afstand” kunnen we daarvoor ook ruimte maken:
Op maandag, woensdag en vrijdag zijn kerk en kapel open van 11.00 tot 12.15 uur voor
gesprek met de aanwezige ouderling of diaken en om in de kapel rust te vinden, een kaars
aan te steken, te bidden of iets in het gebedenboek te schrijven.
De aanwezige ouderlingen/ diakenen zijn er voor gesprek, om de weg te wijzen en om
afstand en hygiëne te waarborgen. (Zij zijn er ook om, als het niet anders kan, u te vertellen

dat de kerk bezet is vanwege een uitvaartdienst, want die laten zich nu eenmaal niet
plannen).
We hopen dat deze plek van ontmoeten en bezinnen goed doet in een tijd van onzekerheid
en veel alleen zijn.
Johan Beuckens (Kapelgroep)
Martha Marie Bugel (Kerngroep Pastoraat)
________________________________________________________________________
•
Adreswijziging
In de afgelopen tijd werden Jaap en Jo Schriek getroffen door enkele valpartijen en corona.
Ziekenhuisopnamen waren het gevolg, en daarna de conclusie dat thuis blijven wonen
helaas niet meer mogelijk is.
Inmiddels zijn ze naar een zorginstelling verhuisd. Een kaart of bericht uit de ‘vertrouwde
kring’ zullen ze ongetwijfeld erg op prijs stellen.
Hierbij vindt u het adres:
Careyn Swellengrebel
Afdeling 3
Brug Fockema Andrealaan 100
3582 KV Utrecht.
________________________________________________________________________
•
KerkTV storing zondag 3 mei jl.
Afgelopen zondag 3 mei heeft u ongetwijfeld gemerkt dat de KerkTV uitzending van 10 uur
tot ongeveer 10:15 uur niet vloeiend verliep. De oorzaak was - naar alle waarschijnlijkheid een haperende internetaansluiting van onze kerk. Er heeft zich een storing voorgedaan bij
onze internetleverancier (Caiway) waardoor het beeld en geluid niet snel genoeg vanuit
onze kerk naar Kerkdienstgemist, onze kerktv-ondersteuner, kon worden gestuurd. Met
een heel vervelend resultaat voor u als kijker.
De mensen die de kerkdienst beluisterden, zoals met een Lukas, hebben geen last gehad
van deze storing.
Helaas kunnen we dit soort storingen in de toekomst niet voorkomen noch uitsluiten.
Eric Sonneveld
Beheerder Kerktv/Kerkradio Maartenskerkgemeente
________________________________________________________________________
•
Vragen/opmerkingen over de kerk-tv uitzendingen
Indien u technische problemen ervaart met het kijken of luisteren, kunt u hierover uw
vragen/opmerkingen via email sturen aan kerktv@pgdoorn.nl
Iemand van het Kerk TV team zal dan zo nodig contact met u opnemen.
________________________________________________________________________
•
De Corona ‘troost’-klok
Op de woensdagavond om 19.00uur luidt onze kerkklok, totdat we elkaar weer gewoon in
de diensten kunnen ontmoeten.
________________________________________________________________________
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•
Hulpteam van onze kerk
U kunt een beroep op het Hulpteam van onze kerk doen voor praktische zaken zoals
boodschappen doen, een brief posten, medicijnen halen, een maaltijd bereiden en
bezorgen, iets vervoeren…, maar ook om telefonisch of digitaal een praatje te maken.
Bel of mail voor ondersteuning (voor uzelf of voor iemand anders) naar:
•
Herman van Leeuwen T 0615850761 of 0343420911
E herman@hkvanleeuwen.nl
•
Kees Dogger T 0343414252 of 0651614589 E dogvis@hetnet.nl
•
Dik de Man T 0343561877 E dikdeman@online.nl
(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.)
________________________________________________________________________
•
Hulpnummer voor iedereen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug:
Bel 0343 23 51 23 of stel uw vraag op www.hiphelpt.nl/nietalleen.
________________________________________________________________________
•

Overzicht van de diensten t/m half mei, te volgen via Kerk-TV en Kerkradio:

10 mei

10.00 u

Vijfde zondag
van Pasen

Ds. Sophie van den
Berg – Hofstee

1. Plaatselijk diac. werk
2. Kerk en Eredienst

17 mei

10.00 u

Zesde zondag
van Pasen

Ds. Sophie van den
Berg - Hofstee

1. Vluchtelingenwerk PG
Doorn
2. Kerk en Eredienst

21 mei

09.00 u

Hemelvaartsdag

Ds. Teun Kruijswijk
Jansen

1. Plaatselijk diac. werk
2. Kerk en Eredienst

24 mei

10.00 u

Zevende zondag Ds. Teun Kruijswijk
van Pasen
Jansen

1. Feest van de Geest
2. Kerk en Eredienst

•
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.
•
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!).
Zodra de kerkdiensten op onze locaties weer aanvangen zullen wij op de volgende basis
de collectegiften afdragen: Diaconie 60%, Kerk en Eredienst 40%.
_______________________________________________________________________
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Deze editie van Kruispunt op Zondag verschijnt alleen in de digitale versie. De printversie
kunt u vinden bij de downloads op de website.
Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl
Op www.protestantsegemeentedoorn.nl de bijgewerkte agenda en het laatste nieuws.
Iets te vragen of op te merken, stuur uw bericht naar bureau@pgdoorn.nl
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