MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 23 dd. 31 mei 2020 – Pinksteren
: 10:00 uur – Kerkdienst in coronatijd via KerkTV
: ds. Sophie van den Berg - Hofstee
: Arjan Veen, orgel/vleugel; Marjoke Limpens, fluit
: Paulien van der Werff
: 1. KIA: Rwanda / De Glind
2. Kerk en Eredienst
_______________________________________________________________________
Maartenskerk 31 mei
Voorganger
Muziek
Zang
Collecten

BLOEMEN
De bloemen van zondag 24 mei zijn met een hartelijke groet vanuit onze gemeente naar
Dik Boelee gebracht.
De bloemen van deze Pinksterzondag gaan naar Mw. Mary Brussé.
_______________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk, Pinksteren: het Feest van de Geest
Vandaag is het Pinksteren; de feestdag waarop wij de komst vieren van de Heilige Geest in
ons midden.
Wij lezen daarover in het boek Handelingen. En ook in onze Leefregel uit de Galatenbrief
gaat het over de Geest van God die ons wil bezielen. In de verkondiging denken we samen
na over wat Pinksteren betekent in deze uitzonderlijke tijd waarin wij leven, voor onszelf en
voor de kerk. In deze dienst spelen Arjan Veen (orgel/piano) en Marjoke Limpens-Timmer
(dwarsfluit) voor ons.
Paulien van der Werff is soliste. Met de kinderen zingen wij een vrolijk Pinksterlied.
Na de dienst is er weer Kerkplein 1 en verzorgen Arjan en Paulien samen een
Pinksterconcert, waardoor deze dag een extra feestelijk tintje krijgt. 'Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen, en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen. Eens
gaf de heilige Geest aan velen heldenmoed. Bid dat hij ons vandaag verlicht met
Pinkstergloed!
ds. Sophie van den Berg- Hofstee
______________________________________________________________________
•
Kinderen welkom in de kerk bij gezinsdienst zondag 14 juni 2020
Op zondag 14 juni vieren we een gezinsdienst in de Maartenskerk!
Wat zou het mooi zijn, om die zondag de jonge kinderen weer in de kerk welkom te kunnen
heten. Volgens de richtlijnen is dat mogelijk; vanaf 1 juni a.s. mogen we weer met 30
mensen samenkomen in de kerk, op 1,5 meter afstand en met zorgvuldige afspraken over
de coronaregels.

Graag nodigen wij alvast de gezinnen met jonge kinderen uit om deze dienst mee te vieren.
De randvoorwaarde is dat we vooraf moeten weten hoeveel mensen er komen, met een
maximum van 30. Zonder aanmelding vooraf is het helaas niet mogelijk om naar de dienst
te komen. We willen graag zoveel mogelijk kinderen kunnen ontvangen in de kerk, dus kom
het liefst met 1 ouder/verzorger per gezin. Opgeven kan bij Hester van de Kaa via:
hestervandekaa@yahoo.com
Hoe we de kerkzaal inrichten en hoe de dienst eruit komt te zien, wordt de komende weken
bekeken. In ieder geval belooft het een vrolijke dienst te worden met muziekgroep Testify,
veel liedjes, een Bijbelverhaal, gebed en creativiteit. Uiteraard is deze dienst, net zoals elke
zondag, live mee te beleven via onze website en bent u allen van harte uitgenodigd om dat
te doen! Met een hartelijke groet, mede namens Hester, ds. Sophie
________________________________________________________________________
•
Pastoraal
Mw. Lies Verhoef heeft de laatste tijd veel verdriet te verwerken gekregen.
Zelf werd bij haar een ongeneeslijke vorm van kanker vastgesteld. Ze verloor haar man
enige weken geleden aan corona en ook bij haar zelf werd dit geconstateerd. Ze is
opgenomen in een zorgpension.
Wat zou het mooi zijn als mw. Lies Verhoef aandacht krijgt met bemoedigende kaarten
vanuit de gemeente.
Haar adres is: Buurt zorg NL Zorgpension, Beneluxlaan 4, 3527 HT Utrecht
Corine ter Horst
________________________________________________________________________
•
Op weg naar de ‘1,5 meter kerk’
Na een periode van de ‘intelligente lockdown’ met uitsluitend kerk-TV zijn we nu in een
nieuwe fase beland waarin de regering heeft aangegeven dat kerken het aantal
kerkgangers vanaf 1 juli a.s. mag opschalen van maximaal 30 naar 100 personen. Het
verlangen om elkaar weer te treffen stelt ons voor de vraag of en hoe de Maartenskerk kan
opschalen naar de situatie dat wij met inachtneming van de landelijke richtlijn weer vorm
kunnen geven aan ons ‘kerk zijn’.
Wij hebben daarom een tijdelijke commissie aangesteld om hierover op korte termijn aan
het moderamen te adviseren. De commissie wordt gevraagd om met inachtneming van de
landelijke richtlijnen te adviseren of, hoe en met welke fasering op te schalen naar een
situatie van maximaal 100 personen in de kerk. Ook wordt bekeken of en zo ja er met de
genoemde richtlijnen een kerkdienst mogelijk is in Boswijk.
De gezinsdienst van 14 juni (maximaal 30 personen + organisatie) is een eerste
gelegenheid om de aandachtspunten uit te testen met een groep die zich vooraf moet
aanmelden.
Het is de bedoeling dat de commissie een eerste terugkoppeling geeft vóór de gezinsdienst
en uiterlijk 26 juni adviseert aan het moderamen.
Peter Eimers
Voorzitter kerkenraad
________________________________________________________________________
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•
Kapelgebed
Toen dat nog kon, kwamen wij op donderdagavond bij elkaar in de kapel van de
Maartenskerk om met elkaar te bidden voor de crisissituaties in de wereld, voor ons land
en onze geloofsgemeenschap. Nu dat niet door kan gaan, steken wij op het vertrouwde
tijdstip van donderdagavond 19.00 uur allemaal thuis een kaars aan, lezen een tekst uit de
Bijbel en bidden. Iedereen in zijn eigen omgeving: de woonkamer, op zolder of op een
speciaal plekje in huis. Zo gaat het kapelgebed door. Graag willen wij iedereen uitnodigen
om met ons mee te bidden. Wij blijven dit zo doen tot de deuren van onze kerk weer open
gaan.Doet u mee? Laat mij dan uw/jouw emailadres weten. Elke donderdag krijgt u dan
een mailtje met een kleine liturgie en de intenties waarvoor we die week willen bidden.
Wilt u meedoen of een gebedsintentie aan ons doorgeven?
gebedskwartier@pgdoorn.nl of f.dentoom-jacobi@planet.nl
Tel. 0343-412283 Mobiel: 06-21230396
________________________________________________________________________
•
Open kerk / kapel
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); Friedhild den
Toom (Kapelgebedsgroep).
________________________________________________________________________
•
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.
_______________________________________________________________________
•
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.
________________________________________________________________________
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•
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%.
_______________________________________________________________________
Deze editie van Kruispunt op Zondag verschijnt in de digitale versie. De printversie kunt u
vinden bij de downloads op de website.
Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl
Het laatste nieuws en de agenda op www.protestantsegemeentedoorn.nl
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