MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 23 dd. 6 juni 2021 – 1e zondag na Trinitatis
Maartenskerk 6 juni
Voorganger
Muziek
Liederen
Collecten

: 10:00 uur
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Johan Beuckens
: Ellen Abbringh en Saskia Wiegeraad
: 1. Verborgen Armoede
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. Els van Brenen, Schoonoordselaan 17, 3941KM Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk
In de zomertijd koos ik de laatste jaren voor een serie diensten rond een ‘kerntekst’ uit
onze Bijbelse traditie. Dit jaar komen de Zaligsprekingen aan de beurt, mogelijk tot in het
najaar om ze allemaal aan bod te laten komen.
Eigenlijk wel ambitieus: of u kent deze teksten al, en wat hebben ze dan nog meer te
vertellen? Of ze zeggen u weinig omdat je je ver van deze ‘doelgroep’ van Jezus af weet te
staan.
Kortom: een uitdaging dus voor de ‘spreker’… en de ‘hoorder’!
In deze diensten wil ik ook steeds de verbinding met een werk van Vincent van Gogh
maken. Van Gogh had duidelijk compassie met wie kwetsbaar waren: bijvoorbeeld vanaf
het moment dat hij evangelist was in de Borinage, tot en met de religieuze sporen in zijn
latere schilderwerk toen hij gebroken had met de kerk.
Het draait dus vaak om de mens en de schepping waarin hij of zij leeft en werkt.
Vanmorgen komt de eerste ‘zaligspreking’ uit Mattheus 5 aan de orde: gezegend de armen
van geest.
De liturgische kleur is (weer): groen.
ds. Teun Kruijswijk Jansen
________________________________________________________________________
•
Collecten
Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor de werkgroep verborgen armoede.
Door het jaar heen ontvangt de werkgroep verzoeken om bij te springen bij gezinnen en
huishoudens die het financieel moeilijk hebben. Voor deze zomer proberen we weer een

zomeractie op te zetten. Met deze actie geven we gezinnen met jonge kinderen, die met
weinig rond moeten komen, een financiële bijdrage zodat ook zij een leuk dagje uit kunnen
organiseren. Om dit werk te kunnen doen, is de werkgroep afhankelijk van giften en de
collecte-opbrengsten van onder andere de Maartenskerkgemeente. Het afgelopen jaar
heeft u gul gegeven. We hopen ook dit jaar weer op u te kunnen rekenen.
________________________________________________________________________
•

Volgende week zondag, 13 juni in de Maartenskerk:
Gezinsdienst/Overstapdienst!
Volgende week zondag vieren we de jaarlijkse gezinsdienst in de Maartenskerk. In deze
dienst zal Joep Mulder welkom geheten worden bij de kindernevendienst, nu hij sinds kort
naar de basisschool gaat. Emma van Wijk verlaat de basisschool en zal na deze zomer
naar het Revius gaan, daarom neemt zij afscheid van de kindernevendienst.
In deze dienst zal muziekgroep Testify uit Langbroek voor ons spelen en zingen. Zij zingen
o.a. een aantal liederen die door de kinderen zelf zijn uitgekozen en die ze graag horen en
zingen. We luisteren naar het Bijbelverhaal over Abraham die al het vertrouwde achter zich
laat en op reis gaat, in vertrouwen op God. De kinderen blijven tijdens de dienst in de kerk,
voor hen is er tijdens de korte overdenking weer 'preekbingo'. We zijn blij dat er weer
ruimte is om met 60 mensen in de kerk bij elkaar te kunnen komen. Geef je dus vooral op
als je er graag bij wilt zijn; van jong tot oud en alles daartussen in! We hopen er met elkaar
een feestelijke dienst van te maken. Met een hartelijke groet, ook namens Frank Mulder en
Hester van de Kaa, die deze dienst mee voorbereiden, ds. Sophie van den Berg-Hofstee
_______________________________________________________________________
•
Zondagse diensten in Coronatijd
De verruiming van de overheidsregels i.v.m. corona heeft ook geleid tot een bijgesteld
advies van de PKN: het is mogelijk om op zondag meer mensen te ontvangen in de kerk.
Met ingang van vandaag zijn er 60 kerkgangers welkom en mag er beperkt gezongen
worden; koffie drinken kan helaas nog niet. De praktijk van de afgelopen weken leert dat bij
het uitgaan van de kerk het onderling afstand houden in het gedrang komt. Let er dus op
dat ontmoeting en gesprek bij voorkeur buiten plaats vindt en in elk geval niet in een
gezellige oploop bij de uitgang of in de corridor. Het blijft uiteraard zo dat ieder voor zichzelf
de afweging maakt om te komen of de dienst vanuit huis mee te maken.
Bij dit alles houden we ons aan de basisregels:
- Meld u aan op de website (of evt.06 55980047)
- Houd 1.50 m. afstand
- Blijf thuis met klachten
- Reinig uw handen
- Draag een mondkapje tot op de zitplaats
Met een hartelijke groet van uw commissie van advies in corona-tijd._
_______________________________________________________________________
•
Nieuws van het beroepingsfront
Het is bijna zover: Vanaf morgen, maandag 7 juni, staat de vacature voor een predikant
open. De Maartenskerkgemeente zoekt een reisgenoot en herder. En om die te vinden
kunnen we jouw hulp gebruiken! Hoe dan? Straks tijdens de viering hoor je meer. Via een
extra nieuwsbrief die morgen verstuurd zal worden volgt nog extra informatie. Voor hen die
geen internet hebben, maar wel geïnteresseerd zijn in de documenten - laat het even
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weten, dan zorgen we dat er een setje bij je komt. Weet je iemand die past in het profiel
voor onze nieuwe predikant, vertel het ons.
Ellen Bol, 06-50491068 ellen@bol-vandenhil.nl
________________________________________________________________________
•
Actuele vacaturebank: Wat kun jij doen voor onze gemeente?
Samen maken wij onze Maartenskerkgemeente. Vele handen maken licht werk! Om dat
niet alleen vandaag te hebben maar ook overmorgen zijn wij op zoek naar gemeenteleden
die hun schouders willen zetten onder een van de 7 concrete vacatures. Zie voor meer
details de button ‘Vacaturebank’ op onze website www.protestantsegemeentedoorn.nl.
Deze week licht ik de volgende twee vacatures uit:
-

Pastoraal ouderling: daarmee kun je maken dat mensen zich gekend en gezien
weten met persoonlijke aandacht, pastoraat en groepsbijeenkomsten.

-

Notulist voor moderamen en kerkenraad: Ben jij goed in luisteren, taalvaardig en
vind je het een kunst om bondig te formuleren? Dan is deze vacature wat voor jou.

Meer informatie? Neem contact op met de genoemde personen per vacature of mij
(tel. 06-290 78 187 peter.eimers@xs4all.nl).
Peter Eimers
Voorzitter kerkenraad
_______________________________________________________________________
•
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!).
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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
Ma 7 juni

Tijd

Loc.

Onderwerp

Di 8 juni

20.00

Zoom

Overleg beroepingscommissie

Do 10 juni

19.00

Digitaal

Kapelgebed

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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