MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 18 dd. 2 mei 2021 – vijfde zondag van Pasen
Maartenskerk 2 mei
Voorganger
Muziek
Liederen
Collecten

: 10:00 uur
: ds. Sophie van den Berg-Hofstee
: Dik Boelee
: Martha Marie Bugel en Pieter Jan van der Vliet
: 1. Plaatselijk diaconaal werk
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
Mw. Annie Baron. Zij woont nu in Huize Beatrix, Jacob van Ruysdaellaan 17, 3941 ZE
Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk...
Het is vandaag de vijfde zondag van Pasen. We bevinden ons daarmee nog steeds in de
Paastijd. Een mooie gelegenheid om ons vanmorgen met elkaar verder te verdiepen in het
mysterie van Christus' lijden, dood en opstanding. We luisteren daarom vanmorgen naar
een fragment uit de Filippenzenbrief. Hierin schrijft de apostel Paulus vanuit de gevangenis
naar de vroegchristelijke gemeente in de Griekse stad Filippi. In het bijzondere fragment
dat we lezen spreekt Paulus heel persoonlijk over zijn leven en over zijn verlangen. Hij
schrijft: Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn
lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op
te staan. Over deze woorden denken wij na in de verkondiging. Ook zal in deze dienst ons
gemeentelid Jan den Bok worden bevestigd als diaken. De kinderen hebben deze week
vakantie, maar natuurlijk is er voor hen wel kindernevendienst! Na de dienst zingen we het
Wilhelmus, vanwege de verjaardag van Koning Willem-Alexander afgelopen week en
herdenkingsdag en bevrijdingsdag, komende week. Een gezegende dienst toegewenst,
voor diegene die in de Maartenskerk zijn vanmorgen en voor alle mensen die vanuit huis
met ons verbonden zijn.
ds. Sophie van den Berg-Hofstee
________________________________________________________________________

•
Met het oog op zondag
Maandag 19 april jl. hadden we een mooi en inspirerend half uur met een ‘hybride’-‘Met het
oog op zondag’
Vier mensen in de, aan één kant geopende, corridordeuren en buiten, coronaproof, en éen
die het thuis mee beleefde en alles goed kon horen en zien en meedoen via kerktvdoordeweek. Een cadeautje!
In deze tijd van schaarse gezellige en inhoudelijke kerk-contacten is dit echt een ‘bonus’!
Maandagavond 3 mei 19.30uur (let op: een half uur later dan anders!) zetten we dit op
dezelfde manier op.
We lezen dan: Deuteronomium 30, 15-20 en Johannes 15, 9-17.
We openen met de tekst van Lied 880, een mooi lied dat zo goed tussen Pasen en
Pinksteren past.
Welkom, kom gerust over de drempel!
Ds. Teun Kruijswijk Jansen
________________________________________________________________________
•
Gezocht: verstillende woonplek
Een tijdje terug werd ik (ds. Sophie) gebeld door Willem Smit, 30 jaar. Hij woont in Utrecht
en is daar betrokken bij de Jacobikerk. Hij zou graag uit de stad vertrekken naar een wat
meer groene en rustige woonomgeving in de buurt van Utrecht. Hij vroeg me of ik zijn
woonvraag wilde uitzetten binnen onze Maartenskerkgemeente. Bij deze doe ik dat, in de
tekst hieronder stelt hij zichzelf voor. Willem heeft een bijzonder beroep: hij is o.a.
huisdichter bij de Rabobank! Kun je Willem helpen in zijn zoektocht naar een nieuwe
woonplek? Neem dan contact met hem op om nader kennis te maken. Ik ben natuurlijk ook
beschikbaar bij eventuele vragen. ds. Sophie van den Berg-Hofstee
Mijn naam is Willem Smit. Het stadsleven is mij, met name in de lente en zomer, wat aan
de dolle kant. Daarom overweeg ik mijn Utrechtse woonplek te verruilen voor een die armer
is aan prikkels. Koortsachtige huizenmarkten wil ik liever vermijden. Gezien ik vrijgezel ben
en sober leef, kan ik met weinig toe. Woonvormen waaraan ik denk zijn: inwonen bij ruim
wonende geloofsgenoten (of in een bijgebouw van een tuin) of onderdeel uitmaken van
een leefgemeenschap. Bijkomend aandachtspunt: schoonheid en verstilling kunnen
ervaren. Uiteraard ben ik bereid huur te betalen. Daarnaast kruip ik zonder moeite in de rol
van tuinman, oppas of huisonderwijzer. Mijn geest is bewegelijk maar uiterlijk leef ik rustig:
lezend, schrijvend, denkend, dichtend. Als dichter word ik bijvoorbeeld ingeschakeld om de
medewerkers van Rabobank-medewerkers te prikkelen, zie https://bit.ly/3e1UuKr Ook voer
ik geregeld (geestelijke) gesprekken met mensen. Je treft in mij, kortom, een gemoedelijke,
geestkrachtige, geanimeerde erf- of huisgenoot. Tot slot enkele liefhebberijen: God, geloof,
kerk, kunst, cultuur, poëzie, geschiedenis, literatuur, architectuur, natuurschoon, wandelen,
filosofie, theologie, psychologie.
Willem Smit (1991) willemsmit91@gmail.com, +31657596129
________________________________________________________________________
•
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.)
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•
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
Di 4 mei

Tijd
20.00

Loc.
Zoom

Onderwerp
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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