MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 13 dd. 28 maart 2021 – 6e zondag 40-dagentijd en Stille Week
Maartenskerk 28 maart
Voorganger
Muziek
Liederen
Collecten
Maartenskerk do 1 april
Voorganger
Muziek
Liederen
Collecten
Maartenskerk vr 2 april
Voorganger
Muziek
Liederen
Collecten
Maartenskerk zo 4 april
Voorganger
Muziek
Liederen
Collecten

: 10:00 uur
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Arjan Veen
: Arie van Dijk en Saskia Wiegeraad
: 1. Plaatselijk diaconaal werk
2. Kerk en Eredienst
: 19:30 uur Witte Donderdag
: ds. Sophie van den Berg-Hofstee
: Arjan Veen
: Paulien van der Werff
: Stichting Timon
Kerk en Eredienst
: 19:30 uur Goede Vrijdag
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Arjan Veen
: Ellen Abbringh en Pieter Jan van der Vliet
: geen
: 10:00 uur Paasmorgen
: ds. Sophie van den Berg-Hofstee
: Arjan Veen
: Ellen Abbringh en Saskia Wiegeraad
: Stichting Timon
Kerk en Eredienst

Directe link naar KerkTV uitzending:
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren
________________________________________________________________________
BLOEMEN
De bloemen gaan, vergezeld van een hartelijke groet uit onze gemeente naar
Mw. Friedhild den Toom, Kortenburglaan 5e, 3941HP Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk: Zesde zondag van de 40-dagentijd
Vandaag vieren we de Palmzondag. Dit is altijd een zondag met twee gezichten: enerzijds
de vreugde om de intocht, en anderzijds de inzet van de ‘Stille Week’, waarin de weg van
Jezus naar de kruisiging kruis voert. ‘Heden hosanna, morgen kruisig hem’(Lied 556)
Natuurlijk is dit een liturgisch gebeuren, dat ons echter persoonlijk helpt om te gedenken
waar ons geloven om draait: kruis en opstanding.

Juist in deze tijd waarin alles ‘op veilige afstand’ gevolgd moet worden, hopen we dat onze
vieringen u toch dichterbij dit gebeuren kunnen brengen.
Het is de (geloofs-)weg naar Pasen toe!
In deze week lezen we het evangelie naar Marcus: vaak kort en krachtig van toon.
In de viering zullen we de kinderen met hun palmpaasstokken gaan zien, in optocht achter
de ezel! (uiteraard een opname vanwege de corona-afspraken).
De liturgische kleur is: paars.
Ds. Teun Kruijswijk Jansen
________________________________________________________________________
•
Kerktv: Palmzondag 28 maart 16.30: ‘Met de boom des levens’
De laatste jaren hadden we op de middag van Palmzondag meestal een gezongen passie.
Dit jaar is dat opnieuw niet mogelijk, maar we bieden wel een mogelijkheid tot verdieping
en meditatie aan.
De kruisboom is, in de geloofstraditie, de boom waarom het in de Bijbel en het geloven
draait. Deze kruisboom werd in die traditie ook verbonden met de Levensboom uit het
paradijs.
Ds. Teun Kruijswijk Jansen gaat met verschillende afbeeldingen graag wat verder en
dieper in op de betekenis van de levens- en kruisboom.
Dit kleine uur wordt vervolgens afgesloten met een klankbeeld van een moderne
‘Kruisweg’, namelijk die van Aad de Haas in het kerkje van Wahlwiller in Limburg.
Arjan Veen verzorgde de omlijstende muziek en Kees Kraan de techniek. (Dit is overigens
een herhaling van de uitzending op Aswoensdag)
U kunt dit programma (zonder intekening) volgen via Kerktv.
________________________________________________________________________
•
Bloemen gevraagd voor Paasmorgen
Op weg naar Pasen is er veel aandacht voor de symbolische verbeelding van het karakter
van elke dienst. Op Goede Vrijdag staan we oog in oog met een kaal, houten kruis. Op de
Paasmorgen is dit kruis bekleed met bloemen, als teken van het nieuwe leven.
Uw medewerking wordt hierbij gevraagd. We nodigen u uit om op Stille Zaterdag 3 april
tussen 10:00 en 12:00 uur bloemen af te geven bij de toreningang van de kerk.
Na de Paasmorgendienst maken we van de bloemen uit het kruis weer boeketten om te
bezorgen bij gemeenteleden. Ook daarbij wordt medewerking gevraagd. Bij binnenkomst in
de kerk liggen op tafel naam- / adreskaartjes. U kunt er dan al een van kiezen. Na de
dienst kost het even tijd om de boeketten te maken. U kunt dan op uw plaats blijven zitten,
of bij mooi weer buiten wachten. Bij de bezorging wordt een boeket i.v.m. de veiligheid bij
de deur overhandigd of neergelegd. Het is vooral in deze tijd heel mooi om gemeenteleden
thuis met bloemen te kunnen verrassen.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Kerngroep eredienst
________________________________________________________________________
•
Volgende week zondag; Paasmorgendienst met medewerking van jongeren
Volgende week zondag is het Pasen, dat vieren we met een feestelijke dienst in de
Maartenskerk, waarin traditiegetrouw ook trompetklanken zullen klinken. Er wordt
zorgvuldig gekeken naar de opstelling van de organist en trompettist (op het balkon bij het
orgel) en de twee solisten (in het koor). We houden hierbij rekening met de adviezen van
de PKN.
Omdat er dit jaar geen Dageraadsviering zal zijn, beginnen we deze dienst in het koor van
de kerk waar de Paaskaars aangestoken zal worden als symbool van het licht van
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Christus. Bij de voorbereiding van deze dienst waren een paar jongeren uit onze gemeente
betrokken en zij zullen ook in de dienst zelf een rol spelen. Karlijn Koornneef is onze lector
en Tessa Achterberg en Emmy-Lou Reints zullen betrokken zijn bij de gebeden. Ik heb hen
hiervoor gevraagd naar aanleiding van de uitkomsten van de 'Week van Licht en Zout'
waarin vele van jullie het verlangen uitte om kinderen en jongeren aan te spreken en bij de
diensten te betrekken. Na de Paasmorgendienst kunnen we kijken naar een bijzondere
aflevering van Kerkplein 1, waarvan ook een aantal jongeren aan het woord komen over
wat Pasen voor hen betekent. Een goede Stille Week toegewenst en alvast een hoopvol
Pasen. ds. Sophie van den Berg-Hofstee
________________________________________________________________________
•
Paasdienst Park Boswijk
Wat hadden we graag op Paasmorgen ook in Park Boswijk het Paasevangelie gelezen, en
gevierd! Helaas is dit vanuit het beleid van Park Boswijk (nog) niet mogelijk.
We hopen dat op zondag 16 mei a.s. de geplande dienst wel doorgang kan vinden!
Sectieteam ‘West’
________________________________________________________________________
•
Kerkenraadsvergadering dinsdag 23 maart
Afgelopen dinsdag vergaderde de kerkenraad weer online. Bert Boer (voorzitter van de
beroepingscommissie) was onze gast.
De belangrijkste punten hieruit:
- Vanuit het project ‘Licht en Zout’ is ons gemeenteprofiel uitgeschreven. We noemen dat:
‘de selfie van onze gemeente’. Deze selfie wordt op enkele plaatsen nog wat aangepast
en door de beroepingscommissie opgenomen in de stukken die als achtergrondinformatie
worden gebruikt bij de vacature. De selfie komt ook op de website te staan. Dank allen
voor jullie inbreng!
- De kerngroepen hebben nagedacht over de vraag op welke wijze zij invulling kunnen
geven aan een mindere predikantsbezetting en op welke specifieke punten juist wel de
betrokkenheid van een predikant gewenst is.
- De jaarrekening 2020 is door de kerkenraad goedgekeurd. De kerkrentmeesters zullen in
de eerstvolgende Kruispunt een samenvatting presenteren van de jaarrekening, waarna
deze jaarrekening ook ter inzage komt voor de leden van onze gemeente.
- De kerkrentmeesters hebben de huidige stand van de Kerkbalans doorgegeven: 507 van
de 643 pastorale eenheden (PE’s)* hebben gereageerd, Zij hebben samen € 230.000
toegezegd, dat is € 6.000 hoger dan begroot. Aan de oproep om het begrote tekort terug
te dringen is duidelijk gehoor gegeven. Dank daarvoor!
Toch zijn er nog 136 PE’s die hun toezegging nog niet kenbaar hebben gemaakt. Mocht u
een van hen zijn, mogen wij dan een beroep op u doen om uw toezegging alsnog kenbaar
te maken?
- Inmiddels is € 25.000 is toegezegd/ontvangen voor de extra 0,2 fte predikantsplaats voor
2 jaar. In totaal is € 38.000 nodig. Mocht u nog niet hebben gereageerd, wilt dat dan s.v.p.
dan alsnog doen?
*) pastorale eenheden zijn gezinnen e.d.
Peter Eimers
Voorzitter kerkenraad
______________________________________________________________________
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•
Kopij Kruispunt
Inleveren kopij voor Kruispunt periode 24 april t/m 5 juni 2021
uiterlijk op zaterdag 3 april (!) om 13.00 uur per email naar redactie@pgdoorn.nl
______________________________________________________________________
•
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:
•
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.)
________________________________________________________________________
•
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%.
________________________________________________________________________
AGENDA
Datum
Zo 28 maart

Tijd
16:30

Za 3 april

13:00

Loc.
KerkTV

Onderwerp
‘Met de boom des levens
Inleveren kopij voor Kruispunt periode 24 april t/m
5 juni 2021 uiterlijk op zaterdag 3 april (!) om 13.00
uur per email naar redactie@pgdoorn.nl
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