MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 26 dd. 21 juni 2020 – 1e zondag van de zomer
: 10:00 uur – Kerkdienst in coronatijd via KerkTV
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Arjan Veen
: Conny Sonneveld en Saskia Wiegeraad
: 1. Voedselbank
2. Kerk en Eredienst
Directe link naar KerkTV uitzending:
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren
_______________________________________________________________________
Maartenskerk 21 juni
Voorganger
Muziek
Zang
Collecten

BLOEMEN
De bloemen worden met een hartelijke groet vanuit onze gemeente gebracht naar
Mw. Aty Tolkamp
_______________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk
Zondag a.s. volgt de 2e dienst in een serie van drie in het teken van de slotbeden van het
Onze Vader: maar red ons van het Kwaad.
De herziene Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) schrijft het Kwaad met een hoofdletter. "We
stellen een hoofdletter voor bij 'Kwaad', om duidelijk te laten uitkomen dat het om een
personificatie gaat: het kwaad als macht waartegen we bescherming zoeken. Zo’n
hoofdletter hanteren we ook als de 'Wijsheid' of het 'Dodenrijk' als persoon worden
aangeduid.’’ Opnieuw dus een bede die te denken en, vooral, te bidden geeft!
Op deze zondag staat een Avondmaalsviering gepland. U begrijpt: dat kan zo nog niet. We
stellen wel de tekenen van Brood en Wijn present. Dat wij niet kunnen vieren wil niet
zeggen dat we het overslaan. Alleen wel…. in een andere vorm, zonder deelname. De
liturgische kleur is groen.
________________________________________________________________________

Niet vergeefs
In tegenspraak
met wat ik
van nature
wil zeggen
over een wereld
waarin het
woest en ledig
oprukt,
de haat een
virus is,
dat uitroeit,
en de moord
op Abel
een beginsel,
zeg ik, met
het oog op
de komst van
de Messias:
Niet vergeefs.
Geert Boogaard
______________________________________________________________________
•
Kerkenraad ALERT – Secretaris (scriba) gezocht!
‘Zonder Transport staat alles stil’ luidde eens een slogan van de transportbranche. Bij ons
zou dat zijn: ‘Zonder secretaris (scriba) stokt het gemeenteleven’. Zo geven we ‘Mensen
rondom Jezus’ handen en voeten.
De kerkenraad is dringend op zoek naar een opvolger van Lieuwe Gietema als secretaris
(scriba) van de kerkenraad.
Als secretaris maak je deel uit van ons dagelijks bestuur (het moderamen). Bij de secretaris
komen vele lijnen samen. Je speelt een sleutelrol in het verkrijgen van een overzicht van
alle activiteiten binnen onze gemeente, vanuit de kerngroepen en individuele
gemeenteleden. Dit overzicht is nodig om een beleid te kunnen ontwikkelen, waarbij alle
groeperingen betrokken zijn.
Daarnaast zorg je ervoor dat binnenkomende post op de juiste plaats terecht komt. Samen
met de voorzitter bereid je de agenda en bijbehorende stukken voor de vergaderingen van
kerkenraad en moderamen voor. Voor het notuleren van deze vergaderingen kunnen we
iemand anders vragen.
Het is mogelijk deze taak in een duorol uit te voeren. Afhankelijk van de verdeling en
onderlinge invulling kost deze taak naar schatting 0,5-1 dag per week. Een periode van 3
jaar is overzienbaar, verlenging is uiteraard mogelijk.
Ben jij die organisator en zet jij graag zaken in beweging? Wij doen een beroep op jou!
Ook als je voor een beperkte tijd beschikbaar bent. Neem contact op met mij op voor meer
informatie. peter.eimers@xs4all.nl, 06-29078187. Reacties graag voor 1 juli a.s.
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Alvast dank voor jouw bereidheid samen met anderen de schouders te zetten onder onze
gemeente!
Peter Eimers
Voorzitter kerkenraad
________________________________________________________________________
•
Afscheid van twee ouderlingen
Na 12 jaar ouderlingschap hangen Anneke van Dijke en Jeanneke Visscher hun lier aan de
wilgen.
Ze kunnen met een tevreden gevoel terugkijken: vooral in Huize Beatrix hebben Jeanneke
en Anneke ongelooflijk veel neergezet, zoals goed bezochte en zeer gewaardeerde
zangdiensten, maandafsluiting en speciale diensten zoals met Goede Vrijdag.
Maar vooral: heel veel contact met de bewoners van Huize Beatrix.
Wat 15 maart opeens tot stilstand kwam, net zoals voor velen van ons.
Waarna Anneke en Jeanneke overgingen tot bellen en vooral heel veel kaartjes sturen.
Want zelfs als je doof of dement bent, is een kaartje ontvangen leuk.
En zo zouden we haast vergeten dat Anneke en Jeanneke ook nog ouderling zijn van
sectie 1 Het Oude Dorp!
Waardoor er per 1 juli 3 mensen nodig zijn om hen te vervangen: Marianne Brummel en Jet
Roffel als coördinatoren voor het oude Dorp en Johan Beuckens als coördinator a.i. voor
Huize Beatrix.
De kerkgroep pastoraat heeft afscheid van Jeanneke en Anneke genomen in hun
vergadering van 4 juni jl.
We hopen live op 4 oktober afscheid van hen te nemen, en tegelijkertijd Gritta Achterberg
als ouderling voor het Zonnehuis te mogen bevestigen.
Rest mij op deze plaats Anneke en Jeanneke te bedanken voor hun gezamenlijke loyaliteit,
trouw, betrokkenheid en inzet met hart en ziel!
Sonja Bloemers
Voorzitter kerngroep pastoraat
________________________________________________________________________
•
Kopij gevraagd voor Kruispunt
Er komt weer een volgend nummer van Kruispunt aan.
Inleveren kopij voor Kruispunt periode 19 juli tot en met 12 september 2020
uiterlijk op zaterdag 27 juni om 13.00 uur per email naar redactie@pgdoorn.nl
________________________________________________________________________
•
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
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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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