MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 27 dd. 28 juni 2020 – 2e zondag van de zomer
: 10:00 uur – Kerkdienst in coronatijd via KerkTV
: ds. Cor Hoogerwerf
: Sjaak van ‘t Kruis
: Martha Marie Bugel en Roel Gelderloos
: 1. Plaatselijk diaconaal werk
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 Jelly Klumper
_______________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Kerkplein 1
Op zondag 28 juni is Herman van Leeuwen te gast bij Ineke en leo Kamphorst.
________________________________________________________________________
•
Kerk-zijn in coronatijd
De kerkenraad besprak afgelopen dinsdag het advies van de Tijdelijke commissie Kerk-zijn
in coronatijd. Deze commissie bestaat uit: Sjaak van ’t Kruis (voorzitter), Edwin Brummel,
Jeroen Eimers, Ellen Bol (namens de kerngroep Communicatie), Conny Sonneveld
(namens de kerngroep Eredienst, Eric Sonneveld (namens Kerk-TV en kosters), Dick van
der Lugt (namens College van Kerkrentmeesters) en Arnoud van Os (beheerder).
Het advies kwam in een tweetal bijeenkomsten tot stand en is door de kerkenraad vrijwel
volledig overgenomen. De bespreking viel een dag voor de aankondiging van een verdere
versoepeling , waardoor het mogelijk is dat het advies nog wordt aangepast.
De kern van het advies is dat er ingaande 12 juli a.s. in de Maartenskerk weer diensten
worden gehouden, vooralsnog voor 60 aanwezigen. Na het opdoen van ervaring hiermee
kan het aantal bezoekers worden uitgebreid tot maximaal 90, het maximale aantal dat
haalbaar is bij 1,5 meter onderlinge afstand. Omdat het niet mogelijk is alle gemeenteleden
uit te nodigen voor dezelfde onlineviering, zal per zondag slechts een deel van de mensen
kunnen worden uitgenodigd. Het voorstel van de kerngroep Pastoraat is om 3 secties per
zondag uit te nodigen in de volgende combinatie: sectie 1, 3 en 5 de ene week en sectie 2,

4 en 6 de andere week. Deelnemers aan de dienst zullen zich hiervoor moeten aanmelden,
de coördinatie hiervan loopt via de kerngroep Pastoraat (nadere informatie hierover volgt).
Uitgangspunt voor de zondagse bijeenkomsten in de Maartenskerk is dat dit onlinekerkdiensten zijn. De aanwezige gemeenteleden zijn bij deze viering als deelnemers
aanwezig, echter met andere uitingsvormen. Zingen is met het huidige besmettingsgevaar
niet mogelijk, meedoen in het gebed bijvoorbeeld echter wel. Neemt niet weg dat andere
omstandigheden van vooral technische aard een ‘volwaardige’ kerkdienst, zoals we
gewend waren, voorlopig niet mogelijk maken.
Een belangrijk aandachtspunt is de ventilatie in de kerk, die verre van optimaal is. In
afwachting van een nieuw advies van het RIVM zal gemeentezang voorlopig niet mogelijk
zijn.
De hygiëneregels (bij binnenkomst wordt gevraagd of men klachtenvrij is), handen
ontsmetten, 1,5 meter afstand bewaren) moeten worden nagevolgd. Enkele
gemeenteleden zien hierop toe en wijzen een plaats toe. Gezinnen en echtparen kunnen
bij elkaar plaatsnemen.
Het gezamenlijke koffiedrinken na afloop kan voorlopig nog niet plaatsvinden.
De herstart van de diensten in Park Boswijk en het Zonnehuis vindt zo mogelijk op een
later tijdstip plaats.
Op 5 juli is er al wel weer kindernevendienst. Gezinnen krijgen de gelegenheid zich op te
geven voor de diensten.
In Kruispunt op Zondag van 5 juli volgen nadere aankondigingen.
Lieuwe Gietema, scriba
______________________________________________________________________
•
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.
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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.
Alvast dank voor jouw bereidheid samen met anderen de schouders te zetten onder onze
gemeente!
Peter Eimers
Voorzitter kerkenraad
________________________________________________________________________
•
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.
________________________________________________________________________
•
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!).
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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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