MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 25 dd. 14 juni 2020 – 1e zondag na Trinitatis
: 10:00 uur – Kerkdienst in coronatijd via KerkTV
: ds. Sophie Hofstee – van den Berg
: Testify, Langbroek
: 1. Plaatselijk diaconaal werk
2. Kerk en Eredienst
_______________________________________________________________________
Maartenskerk 14 juni
Voorganger
Muziek en zang
Collecten

BLOEMEN
De bloemen worden met een hartelijke groet vanuit onze gemeente gebracht naar
Mw. Carla Lautoe-Emanuels en naar fam. Drost-Renes
_______________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk
Deze zondag in de Maartenskerk: GEZINSDIENST 'HET HUIS OP DE ROTS'
Vanmorgen vieren we met elkaar een gezinsdienst
in de Maartenskerk. Wat fijn dat de kinderen (en
aan aantal ouders) sinds lange tijd weer in de kerk
kunnen komen, een hoopvol teken in deze tijd! Het
thema van deze dienst is 'het huis op de rots'. We
horen de beroemde gelijkenis van Jezus over
twee mannen die een huis bouwen. De ene man
bouwt zijn huis op een rots, de andere man bouwt
zijn huis op het zand. Het belooft een vrolijke,
muzikale dienst te worden met muziek en zang
van Testify, gebeden door de kinderen, creativiteit
voor de kinderen tijdens de overdenking en een
overstapmoment voor Simeon van Loenen en Lute
Bert Klein, die na de zomer naar de middelbare
school gaan en daarmee ook de overstap maken
van de kindernevendienst naar de kerkdienst.
Wij hopen met elkaar op een mooie en gezegende
dienst!
Aan iedereen die vanuit huis met ons verbonden is vandaag...
Fijn dat je vanmorgen vanuit huis deze dienst meebeleefd! Ik hoop dat het jullie goed zal
doen om weer kinderen in de Maartenskerk te zien en horen. Hun levendigheid zal
merkbaar zijn in deze dienst, ook via de uitzending van kerk-tv.

Het is voor het eerst sinds lange tijd dat er weer gemeenteleden aanwezig mogen zijn bij
de kerkdienst. Dat gegeven en ook het karakter van deze gezinsdienst, brengen met zich
mee dat het er vanmorgen anders aan toe zal gaan dan de afgelopen maanden. Het kan
zijn dat de kwaliteit van het geluid daardoor misschien minder goed is dan je gewend bent.
Dat komt omdat we vanmorgen zowel rekening moeten houden met de aanwezigen in de
kerk, als ook met de mensen thuis. Dat is een hele uitdaging voor onze geluidstechnici. We
hopen hierbij op uw begrip! Ook zal deze dienst anders in beeld worden gebracht dan
anders; we hopen dat u het gevoel krijgt erbij te zullen zijn vandaag!
ds. Sophie van den Berg-Hofstee
______________________________________________________________________
•
Opening van de kapel
Na een aantal weken ‘OPEN KERK EN KAPEL’ op de maandag, woensdag en vrijdag
van 11.00 tot 12.15 uur, willen we de komende periode weer overgaan op de openstelling
van de kapel op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Juist in deze coronaperiode waar voor velen het leven anders is dan voorheen, willen we graag de gelegenheid
geven om ‘even’ een lichtje aan te steken in de kapel, een gebedsintentie op te schrijven,
je even terug te trekken, te bidden en tot je zelf en tot God te komen.
Er zullen geen ambtsdragers meer aanwezig zijn, maar natuurlijk kunt u wel altijd
telefonisch of per e-mail de predikanten en ambtsdragers benaderen. We gaan er vanuit
dat u de regels van afstand en hygiëne in acht neemt. Via de corridor en de kerk kunt u de
kapel bereiken.
Namens de kapelmedewerkers, Johan Beuckens
________________________________________________________________________
•
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
Tel. 0343-412283
________________________________________________________________________
•
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:
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•

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.
________________________________________________________________________
•
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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