MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 47 dd. 20 november 2022 – 10e zondag van de herfst
Maartenskerk 20 november 2022
Voorganger
Muziek
Bach cantate
Collecten

: 10.00 uur
: ds. Jan Esveldt, Amersfoort
: Arjan Veen
: Zangers en ensemble o.l.v. Paulien Kostense
en Stephan Esmeijer
: 1. Bloemenfonds
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. G. van Dijk-Tijsseling, Acacialaan 31a, 3941 JP Doorn en een stille bloemengroet
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Bachcantate ‘Schwingt freudig und empor’
Vanochtend wordt tijdens de dienst in de Maartenskerk een Bachcantate uitgevoerd. De
cantate ‘Schwingt freudig und empor’ is een vooruitwijzing naar de komende tijd van
advent, de tijd van verwachting. Tegelijkertijd krijgt deze laatste zondag van het kerkelijk
jaar ook het karakter van inkeer. Het orkest en koor staat onder leiding van Paulien
Kostense en Stephan Esmeijer, Arjan Veen bespeelt het orgel en Ds. Jan Esveldt zal de
dienst leiden.
________________________________________________________________________
•
Kopij Kruispunt
Inleveren kopij voor het Kerstnummer van Kruispunt voor heel Doorn uiterlijk op 26
november om 13.00 uur; blad verschijnt 13 december.
Redactie Kruispunt
________________________________________________________________________

•

Ontmoeten#Verdiepen

De zin van het leven
Dinsdag 22 november 2022, aanvang 20.00 uur in de Johanneskerk te Leersum.
Een muzikale lezing in de aanloop naar Advent. “Als het kind niet in jou geboren wordt,
heus, je was verloren” aldus Valentinus. Maar hoe ga je die weg? Hoe kun je dit ervaren?
Blijf je ronddraaien in oude bekende patronen of zet je stappen om iets wakkerder door het
leven te gaan? Vincent Duindam, psycholoog en auteur in ‘Volzin’ en ‘De bezieling’,
neemt ons mee.
Zanger-gitarist Jan Duindam gaat voor ons zingen uit zijn ‘Singing for inner Peace’. Dat zijn
negentig prachtige teksten uit verschillende geloofstradities, door hem op muziek gezet.
Entree: € 5.
PS - De afstand naar Leersum mag natuurlijk beslist geen beletsel zijn. De leden van de
kerngroep O#V zijn u graag van dienst.
Ádem in ons’ - Zingen met Taizé
Woensdag 30 november 2022, aanvang 20.00 uur in de Maartenskerk. Deze
zangavond met uitleg wordt verzorgd door ds. Gert Landman en Arjan Veen.
De kloostergemeenschap van Taizé in Midden-Frankrijk trekt jaarlijks tienduizenden
mensen (vooral jongeren) uit heel Europa en daarbuiten. Kenmerkend voor Taizé zijn de
meditatieve liederen: vaak korte meerstemmige liederen die vele malen worden herhaald.
Het was de wens van Frère Roger, de stichter van Taizé, dat zoveel mogelijk liederen ook
in ieders eigen taal beschikbaar zouden zijn. Daarom is voor Nederland in 2019 de bundel
‘Adem in ons’ verschenen. Meer dan de helft van de liederen is vertaald door Gert
Landman en in Taizé doorgezongen met de Nederlandse broeders. Een Vlaamse broeder
coachte Gert bij het componeren van de solo-verzen. Tijdens deze zangavond zingen we,
na toelichting van de vertaler, een aantal van deze Nederlandse Taizéliederen. De
begeleiding is in handen van Arjan Veen.
Entree: Vrijwillige bijdrage (richtlijn €6).
________________________________________________________________________

Volgende week begint advent. In de adventstijd gaan we samen met de kinderen vol
verwachting op weg naar Kerst. Het advent/kerstproject van de kindernevendienst zet
bijzondere vrouwen uit het Oude Testament in het licht. Vrouwen die door de evangelist
Matteüs genoemd worden als ‘voormoeders’ van Jezus. Door hun verhalen te vertellen,
krijgen we ook iets te zien en te horen van wie Jezus zal zijn.
Het thema van het project van de kindernevendienst is: levenslicht. De uitdrukking ‘het
levenslicht zien’ betekent geboren worden. In de Bijbel zijn leven en licht sterk op elkaar
verbonden: als God leven op aarde maakt, begint Hij met licht. God zelf wordt ook vaak
omschreven als licht, en in het evangelie van Johannes vertelt Jezus dat Hij het licht der
wereld is (Joh. 8:12).
Levenslicht: een thema vol hoop en verwachting.
________________________________________________________________________
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•
Energie – herhaald bericht
De energiekosten worden torenhoog. Voor veel mensen is het bijna onmogelijk om hun
energierekening te betalen. De overheid neemt daarom twee belangrijke maatregelen:
• Het door de energieleveranciers gehanteerde tarief mag niet hoger zijn dan een bepaald
maximum.
• Alle huishoudens krijgen zowel in november als in december 190,- euro ondersteuning.
Er is geen tijd geweest om de ondersteuning te relateren aan de inkomens en de aard van
de energiecontracten van de ontvangers. Het kan zijn dat iemand nog een lange tijd een
vast energiecontract heeft met een relatief gunstig tarief, of dat iemand een dusdanig goed
inkomen heeft dat daarom deze toelages niet echt nodig zijn. Sommige leden van onze
gemeente hebben al aangegeven dit geld liever geheel of gedeeltelijk te willen schenken
aan huishoudens die het financieel zwaar hebben of gaan krijgen.
Bent u ook in de positie dat u van deze toelages een gift wil en kan doen? U kunt een
bedrag overmaken op Diaconie Protestantse Gemeente Doorn, bankrekening
NL14RABO0385217552 onder vermelding van het woord Energie. De diaconie zal dit geld
zo goed mogelijk aanwenden om lokale huishoudens die in financiële nood (gaan) verkeren
bij te staan. Er zal hierover zeker ook contact zijn met de Gemeente Heuvelrug.
Jan den Bok, kerngroep Diaconie
________________________________________________________________________
•
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.)”.
________________________________________________________________________
•
Digitale collecte via de website, als overboeking of in de Maartenskerk app
Bijdragen aan onze collectes is mogelijk via onze website of met een overboeking naar
onze bankrekening.
Via “Digitaal Collecteren” met Ideal bij gebruik van de QR
code of onder het Kerkelijk Bureau op de website.
Bij de QR code is het voorgestelde standaard bedrag aan uw
eigen wens aan te passen.
Overmaken naar bankrek.nr. NL59 RABO 0373 7180 71 van
de Protestantse Gemeente te Doorn met vermelding “DC
(Digitaal collecteren)”.
Deze bijdragen worden verdeeld over 60% Diaconie en 40% Kerk
en Eredienst.
In de app van de Maartenskerkgemeente kan bijgedragen worden in het ´Geven´ deel van
de app:
Ga in de app naar het deel ´Geven´ en u ziet de collectes van dat moment
Waardeer ´Mijn saldo´ op met de button ´Opwaarderen´; deze overboeking verloopt
via iDeal van de bankapp op uw telefoon (voor iedere saldo-opwaardering wordt 29
cent in rekening gebracht); het overgemaakte bedrag gaat (anoniem) naar onze
penningmeester.
Maak iedere week vanuit uw saldo de specifieke bijdrage per collecte over.
Via de app bepaalt u dus zelf de bijdragen aan Diaconie en Kerk en Eredienst.
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Collectebonnen
Resterende bonnen kunt u deponeren in de speciale collectebus bij de uitgang van de kerk
of in een envelop in de brievenbus van de Koningshof (met vermelding van het doel). Een
andere mogelijkheid is om bonnen ongefrankeerd op te sturen naar Antwoordnummer
2039, 3940 VB Doorn (geen postzegel plakken en geen papiergeld meesturen).
App Maartenskerkgemeente
Wilt u ook gebruik gaan maken van onze app? Kijk voor meer informatie op onze website.
Voor vragen over de app en de collecte via de app: appbeheer@pgdoorn.nl of Leo de Haij
0620746300
________________________________________________________________________
•
Maatregelen voor vermindering energieverbruik Maartenskerk en Koningshof
Om ook voor Maartenskerk en Koningshof de energiekosten in toom te houden zijn er een
aantal maatregelen getroffen om zuinig met energie om te springen.
De standaard temperatuur in de kerk en De Koningshof gaat omlaag
Torendeur Maartenskerk is hoofdingang, tussendeur blijft op de drangerstand
Deur naar corridor alleen te gebruiken als dienstingang; deur blijft verder dicht
Radiatoren Koningshof op zuinige stand; direct uitzetten bij verlaten van de zaal
Buitendeuren en ramen van De Koningshof niet openen tijdens de stooktijden
In warme kleding naar de kerk en De Koningshof komen
Tenslotte kunt u met al uw opmerkingen en suggesties over dit onderwerp terecht bij de
kerkrentmeesters, email: kerkrentmeester@pgdoorn.nl
________________________________________________________________________
Inleveren kopij Kruispunt op Zondag: vóór donderdag 18.00 uur via
zondagsbrief@pgdoorn.nl
AGENDA
Datum
Di 22 nov

Tijd
20.00

Za 19 nov

13.00

Loc.
Onderwerp
Leersum
O#V De zin van het leven
Johanneskerk
Kopij geschikt voor het kerstnummer van
Kruispunt voor heel Doorn dient uiterlijk 26
november 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
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