MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 32 dd. 7 augustus 2022 – 8e zondag van de zomer
Maartenskerk 7 augustus 2022
Voorganger
Muziek
Collecten

: 10.00 uur
: Joke de Zwaan
: Bert Boer
: 1. Plaatselijk diaconaal werk
2. Kerk en Eredienst

Directe link naar KerkTV uitzending:
https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520686/embed
________________________________________________________________________
BLOEMEN
De bloemen worden, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, gebracht bij
Mw. R.H. Scherpenzeel, IJskelderlaan 6e, 3941 HS Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Het ad hoc koor in de startdienst: je kunt meedoen!
In de startdienst van 18 september levert onder meer ook het ad hoc koor een bijdrage.
Ieder die belangstelling heeft: doe mee! Er is geen selectie vooraf, ieder is welkom!
We repeteren op donderdagavonden van 1900-2000 in de Koningshof, voor het eerst op
donderdag 11 augustus. Meld je vooraf even aan bij Wilma en Fokke van der Meer,
wilma.fokke@gmail.com.
We zien graag veel nieuwe gezichten!
Bert Boer
________________________________________________________________________
•
Vakanties
Van 1 tot 16 augustus heeft Ds. Sophie vakantie en van 4 tot 19 augustus ben ik (scriba)
met vakantie. Ds. Pieter Hoekstra is op zijn post en hij is bereikbaar op:
06 83459081 - dspieterhoekstra.doorn@gmail.com
Met hartelijke groet, Martha Marie Bugel
_______________________________________________________________________
•
Zomerconcert zaterdag 20 augustus verplaatst naar zondag 21 augustus
Vanwege de Vuelta die zaterdag 20 augustus door Doorn komt waarbij de Dorpsstraat is
afgesloten van 14.00 – 18.30 uur, heeft de Stichting Vrienden van de Maartenskerk
besloten het zomerconcert te verplaatsen naar zondag 21 augustus om 16.00 uur .

•
Digitaal collecteren (DC) via website of overboeking
Bijdragen aan onze collectes is mogelijk via onze website of met een overboeking naar
onze bankrekening. Daarbij is het voor u en 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: “Digitaal Collecteren” 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:
DC (Digitaal Collecteren).
•
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!) of doe de envelop met
collectebonnen in de brievenbus van de Koningshof.
De DC-collectegiften via website of overboeking en de collectebonnen worden als volgt
verdeeld: Diaconie 60%, Kerk en Eredienst 40%.
•
Digitaal collecteren met de Maartenskerk app
Een andere mogelijkheid om bij te dragen aan de collecte is het gebruik van de ´Geven´
module in onze Maartenskerkapp. Van deze mogelijkheid wordt steeds meer gebruik
gemaakt en de collectes volgen wekelijks het collecterooster. Voordeel is dat u zelf de
grootte van uw bijdragen aan Diaconie en Kerk & Eredienst bepaalt. Hoe werkt dit?
Voor de app-gebruikers: u gaat in de app onderaan naar ´Geven´ en u ziet de collectes van
dit moment. Om hieraan te kunnen bijdragen zult u eerst ´Mijn saldo´ moeten opwaarderen
met een bedrag waarmee u een of meerdere collectes vooruit kunt. Met de button
´Opwaarderen´ geeft u een bedrag aan en de betaling verloopt via Ideal van de bankapp
op uw telefoon (voor deze Ideal betaling wordt bij iedere opwaardering van uw saldo 29
cent in rekening gebracht). Het betaalde bedrag wordt (anoniem) overgemaakt naar onze
penningmeester en de betaling op uw bankrekening kunt u gebruiken voor aftrek van giften
bij uw belastingopgave. U kunt nu iedere week in de app met uw saldo uw bijdrage per
collecte bepalen.
Voor de niet app-gebruikers: maakt u nog geen gebruik van onze Maartenskerk app en wilt
u er meer van weten, ga op onze website naar ´KerkTV en App´ en zie welke
mogelijkheden de app heeft. Momenteel zijn circa 170 gemeenteleden opgenomen in onze
app. Wilt u ook gebruik maken?
Ga naar de app ´Maartenskerkgemeente´ in uw store of gebruik de QR code op de
volgende pagina.
Vragen over de app en het collecteren via de app kunt u sturen naar
appbeheer@pgdoorn.nl, of neem contact op met Leo de Haij 0620746300.

2

________________________________________________________________________
•
Noodhulpnummer
In noodgevallen kunt u één van de onderstaande personen bellen:
•
Kees Dogger T 0343414252 of 0651614589 E dogvis@hetnet.nl
•
Dik de Man T 0343561877 E dikdeman@online.nl
Voor hulp, zoals: autovervoer/begeleiden naar ziekenhuis of specialist, een boodschap of
medicijnen. Kosten € 0,30 per km, + eventueel parkeergeld.
(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.)”.
________________________________________________________________________
Inleveren kopij Kruispunt op Zondag: vóór donderdag 18.00 uur via
zondagsbrief@pgdoorn.nl
AGENDA
Datum
13 aug 2022

Tijd
13.00

Loc.

Onderwerp
Kopij voor Kruispunt nr 6 (periode 4 september 22 oktober 2022) dient uiterlijk 13 augustus om
13.00 uur te worden ingeleverd per e-mail
redactie@pgdoorn.nl of op papier bij het
redactieadres: Austerlitzseweg 40, 3941 WK
Doorn

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl
Het laatste nieuws en de agenda op www.protestantsegemeentedoorn.nl

3

www.vriendenvandemaartenskerk.nl
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