MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 16 dd. 18 april 2021
Maartenskerk zo 4 april
Voorganger
Muziek
Liederen
Collecten

: 10:00 uur
: ds. Sophie van den Berg-Hofstee
: Arjan Veen
: Arie van Dijk en Pieter Jan van der Vliet
: 1. PKN: missionair werk binnenland "Samen Leven"
2. 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
Els en Hans Sannen, Simon Vestdijkhof 10, 3941 HX Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk...
Met deze 3e zondag van Pasen bevinden we ons nog steeds in 'Paassferen'. De tonen van
Pasen klinken daarom vanmorgen door in ons aanvangslied, in ons loflied en ook in het
lied voor de kinderen. We lezen vanmorgen uit het slot van het Johannesevangelie. Jezus
verschijnt als de Opgestane aan het meer waar zijn leerlingen hun 'oude leven' na zijn
dood maar weer hadden opgepakt en aan het vissen zijn gegaan. In de verkondiging
richten we ons vanmorgen op het ontroerende gesprek tussen Christus en Petrus waarin
drie keer de indringende vraag klinkt: 'Heb je mij lief?' en drie keer de opdracht gegeven
wordt: 'Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen'. Voor de kinderen is er kindernevendienst
geleid door Piet de Vries en Marianne Boer (voorbereiding). Voordat zij daarnaar toe gaan,
kijken wij naar een bijzonder filmpje van 'Jeugddorp de Glind' waarin zij de kinderen van de
Maartenskerk willen bedanken...
meer daarover in de dienst! Voor iedereen die thuis de dienst meebeleeft en voor diegene
die zondag in de kerk aanwezig zullen zijn, hopen wij op een goede en gezegende dienst.
ds. Sophie van den Berg-Hofstee
________________________________________________________________________
•
Met het oog op zondag…. 25 april (experiment!)
We pakken de draad van de ‘zoom’- en ‘life’- dienstvoorbereiding maandagavond a.s. om
19.00uur weer op (ga naar www.Protestantsegemeentedoorn.nl , homepage linker kolom:
kerktv door de week en je wordt toegelaten).
De vierde zondag van Pasen is die van de Goede Herder. Deze keer wil ik dit thematiseren
met de vraag wat het betekent om namens de Goede Herder present te zijn.

Dus.. waar nodigt deze Pastor ons toe uit? Wat betekent ‘pastoraat’? Hoe kan ik daar zelf
deelnemer van zijn?
Tekstlezingen: Genesis 4, 1-9 en Johannes 10, 11-16.
Het experiment is deze avond dat we buiten, beschut tussen corridor, Kerk en Koningshof,
een kleine kring vormen met de nodige 1,5 meter.
Wie thuis meedoen kunnen, zo veel als mogelijk, dankzij ‘zoom’, verzorgt door Kees Kraan,
in die kring meedoen!
Wie naar de Kerk komt graag een dikke trui aan.. en opgeven van tevoren ivm ‘plaats
maken’ via t.kruijswijkjansen@planet.nl of tel. 421197 of de gemeenteapp.
We zijn benieuwd naar het gesprek, en deze vorm!
ds. Teun Kruijswijk Jansen
________________________________________________________________________
•
Uit het Corona-overleg.
De afgelopen maand is er gelukkig weer gezongen in de diensten. De zangers merkten
echter, dat in de gekozen opstelling nauwelijks contact kan zijn tussen de beide zangers.
Op hun verzoek kiezen we weer voor de opstelling van begin december. Dat kan goed met
de PKN-richtlijn van 3 meter onderling contact en 5 meter tot de voorste rij. Als een zanger
op eigen verzoek wel vanuit het koor wil zingen, is dat ook prima.
________________________________________________________________________
•
Uit het moderamen
Afgelopen dinsdag vergaderde het dagelijks bestuur (moderamen). De belangrijkste items
in het kort:
De beroepingscommissie is gestart met haar werk en is begonnen met het maken
van een ‘profiel’ van onze gemeente en een ‘profiel’ van de predikant die we nodig
hebben. De uitkomsten daarvan zullen met de kerkenraad besproken worden.
-

Er wordt een (door)start gemaakt met het vernieuwen van de website en
combinatie met het nog breder bekend en bruikbaar maken van de Maartenskerkapp.

-

In de kerngroep eredienst en in de kerkenraad zal nagedacht worden over de
wijze waarop na coronatijd muziek een plaats heeft n de eredienst en hoe de
gemeentezang kan worden ondersteund.

-

Er is een inventarisatie gemaakt van de vacatures binnen het gemeentewerk. De
vacaturebank op de website zal daarvan een overzicht geven, zodat iedereen kan
zien wat er nodig is, wat het vraagt en vooral wat het geeft.

Martha Marie Bugel, scriba
________________________________________________________________________

•
Vrijwilligers voor project ‘vernieuwing website’ gevraagd!
Het ontwerp van de huidige website is alweer 10 jaar oud. Binnenkort starten wij met het
vernieuwen van de website. Dat gaat niet alleen over een nieuwe, frisse layout maar ook
over wat wij met de website willen in combinatie met de gemeente app en andere uitingen.
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Ben jij beschikbaar voor dit tijdelijke project en vind je het leuk om samen iets nieuws neer
te zetten? Uitdrukkelijk zijn wij ook op zoek naar iemand uit de leeftijdscategorie t/m 40
jaar.
Neem contact op met Peter Eimers, voorzitter kerkenraad. Tel. 06-29078187 of
peter.eimers@xs4all.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
Tijd
Loc.
Onderwerp
Ma 19 april
19.00
KH/Zoom Met het oog op zondag
Di 20 april

20.00

Zoom

Beroepingscommissie

Deze editie van Kruispunt op Zondag verschijnt in de digitale versie. De printversie kunt u
vinden bij de downloads op de website of wordt uitgereikt tijdens de viering in de
Maartenskerk.
Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl
Het laatste nieuws en de agenda op www.protestantsegemeentedoorn.nl
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