MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 47 dd. 21 november 2021 – laatste zondag kerkelijk jaar - Eeuwigheidszondag
Maartenskerk 21 november
Voorganger
Muziek
Liederen
Collecten

: 10:00 uur
: ds. Teun Kruijswjik Jansen
: Arjan Veen
: Arie van Dijk en Saskia Wiegeraad
: 1. Plaatselijk diaconaal werk
2. Kerk en Eredienst

Directe link naar KerkTV uitzending:
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren
________________________________________________________________________
BLOEMEN
De bloemen worden vandaag, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente.
gebracht bij Mw. Willy Altena, zij verblijft in Sparrenheide 1, 3971 DA Driebergen,
kamer 22
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag
Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Tot dit jaar was dit vooral ook: de gedachteniszondag,
als laatste zondag van het kerkelijk jaar. We herdachten op deze zondag de
gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar waren overleden. (Dit jaar werd de
gedachtenis verbonden met ‘allerzielen’ op 2 november jl.)
Toch bepaalt eeuwigheidszondag niet alleen bij de dood, maar ook bij het uitzicht voor hen
die geloven. Dat uitzicht is verbonden met het feest van advent, de periode die direct na
eeuwigheidszondag begint. Op eeuwigheidszondag wordt als het ware de overstap van de
dood naar het leven gemaakt.
Maar wat is toch eeuwigheid? Dat gaat onze kennis en ervaring toch ver te boven?
In de Naardense Bijbel wordt ‘eeuwig’ vertaalt door: de wereld die komt.
De bijbellezingen geven daar een richting voor aan.
En verder is het, na alle bijzondere zondagen van de laatste weken een ‘gewone zondag’;
maar wat is gewoon als het om geloven gaat? De liturgische kleur is: groen
ds. Teun Kruijswijk Jansen
________________________________________________________________________

•
A taste of Iona
Afgelopen week werd in de seniorenkring de film ‘A taste of Iona’ bekeken.
Een impressie van de reis naar Iona-Abbey in schotland en terugkeer naar de eigen
omgeving.
Deze film is nu ook voor andere geïnteresseerden te zien bij Kerkdienstgemist.
Dit kanaal staat (alsnog) alleen voor onze leden open!
________________________________________________________________________
•
Kerk en corona
Met de oplopende besmettingscijfers en bijbehorende maatregelen is het opnieuw
puzzelen; het ziet er zo uit: in de diensten staan de stoelen op afstand en dragen we een
mondkapje bij in- en uitgaan. De Koningshof moet 's avonds na 20.00 uur gesloten zijn (De
Koningshof is gehouden aan de regels voor de horeca), dus alle avond activiteiten gaan
niet door. De overdag geplande activiteiten in de Koningshof kunnen doorgaan. Daarbij
wordt wel een corona toegangsbewijs gevraagd.(Bewijs dat u gevaccineerd, genezen of
getest bent).
In overleg met de kerkenraad en de voorbereidingscommissie is afgesproken om bij de
afscheidsdienst op 28 november eenmalig om een corona toegangsbewijs te vragen. Zo
kunnen er onder veiliger omstandigheden dan toch nog een redelijk aantal mensen naar de
dienst komen. Elders in deze KoZ vindt u de wijzigingen die er zijn in het programma rond
het afscheid van ds. Teun Kruijswijk Jansen.
Met een hartelijke groet van uw adviescommissie in coronatijd.
________________________________________________________________________
•
Zonnehuis
De avonddiensten in het Zonnehuis kunnen, i.v.m. maatregelen rond Corona, tot nader
bericht niet gehouden worden.
________________________________________________________________________
•
Dringende oproep!
Lydia Steensma, de huidige coördinator Aktie Kerkbalans (AKB), heeft aangegeven dat ze
na acht jaar op 1 januari 2023 met dit werk gaat stoppen.
Een dezer dagen start de AKB 2022 en het is van groot belang dat haar opvolger zeker
een jaar meeloopt om de kneepjes van het vak te leren.
Wij doen daarom hierbij een dringende oproep dat zich iemand meldt die bereid is haar
taak over te nemen.
Voor de beschrijving van de werkzaamheden verwijzen wij naar onderstaande
werkomschrijving. STEL ONS NIET TELEUR !!
College van Kerkrentmeesters.
Coördinator Kerkbalans
Kennis en vaardigheden
•
Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie .
•
Vriendelijke instelling.
•
Vaardigheden in regelen en organiseren.
•
Communicatieve vaardigheden.
Taken
•
•

Het voorbereiden en coördineren van de jaarlijkse Actie Kerkbalans.
Acties ontwikkelen om de bijdragen te verhogen.
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•
•
•
•

Benaderen van leden die geen financiële bijdrage leveren.
Herinneringen versturen n.a.v. niet betaalde toezeggingen.
Coördineren van het werk van de z.g. nalopers
Nauw samenwerken met de administrateur van het College van
Kerkrentmeesters.

Als u zich voelt aangesproken voor dit werk en wilt reageren, kunt u uw reageren naar:
Lydia Steensma, telefoon 0343-420204.
E-mail: lydia.steensma@tiscali.nl
________________________________________________________________________
•

Afscheid ds. Teun Kruijswijk Jansen – gewijzigd programma

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zullen de eerder geplande
activiteiten rond Teun’s afscheid als onze gemeentepredikant in aangepaste vorm
plaatsvinden.
Hieronder leest u een overzicht van de gewijzigde activiteiten:
Vrijdagmiddag 26 november 2021 - Persoonlijk ontmoeten –> ‘De dominee komt
voorbij’
In plaats van een ontmoeting in de Koningshof komt Teun naar u toe!
Degenen die zich hiervoor hebben opgegeven kunnen Teun en Trudy thuis verwachten.
In verband met de corona-maatregelen komen zij op 26 november bij u aan de voordeur
voor een flitsbezoek.
U krijgt persoonlijk bericht van het moment waarop zij, ‘s morgens of ’s middags,
langskomen.
Vrijdagavond 26 november 2021 - Informeel samen gemeente zijn –> uitgesteld
Onder de huidige omstandigheden kan de Bonte Avond op 26 november niet doorgaan.
Zodra dit weer mogelijk is zal een gezellige gemeente-avond georganiseerd worden met
Teun als hoofdgenodigde.
Zaterdagmiddag 27 november 2021 - Optreden Vestzaktheater –> Maartenskerk of
kerkTV
Maartenskerk: 16.00 – 17.00 uur: “Het wonderlijke verhaal van Johnny D”.
Deze voorstelling gaat gewoon door.
Bij de entree in de Maartenskerk zal uw QR-code gescand worden. Zonder geldig
coronatoegangsbewijs is helaas geen toegang mogelijk.
Vaste plaatsen, geen koffie en thee vooraf.
Het is ook mogelijk de voorstelling, net als de zondagsdienst, live thuis via kerk.tv te
volgen.
Zondagmorgen 28 november 2021 – Kerkdienst –> Maartenskerk of kerk.tv
Maartenskerk: 10.00 uur: afscheidsdienst. Net als elke zondag ook via livestream te
volgen.
Om de veiligheid van onze gemeenteleden en de gasten van buitenaf bij deze speciale
dienst te waarborgen heeft de kerkenraad besloten dat bij de entree van de kerk uw QRcode gescand zal worden. Zonder geldig coronatoegangsbewijs is helaas geen toegang
mogelijk. Vaste plaatsen, geen koffie en thee na afloop van de dienst.
Natuurlijk hopen wij dat zoveel mogelijk gemeenteleden naar de kerk komen. Indien u
verzekerd wilt zijn van een plaatsje dient u zich via de website aan te melden.
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Op deze manier hebben wij een indicatie van het aantal nog beschikbare plaatsen in de
kerk.
Afscheidscadeau
Bijdragen voor een gezamenlijk cadeau kunt u een overmaken op het rekeningnummer van
onze kerk, NL59RABO0373718071 onder vermelding van “Cadeau TKJ”.
Actuele informatie via Kruispunt op Zondag of de mail.
Hartelijke groeten namens de Commissie Afscheid Teun,
Marjoke Limpens-Timmer en Edwin Brummel
_______________________________________________________________________
•

Ontmoeten#Verdiepen

Economie en geloof: Een kwestie van vertrouwen. Maandag 29 november 2021;
aanvang 20 uur. Deze lezing met Paul Schenderling gaat niet door op maandag 29
november, maar zal uitgesteld worden naar een avond in het voorjaar. U hoort nog
wanneer.
De geplande filmavond The two popes in de Ontmoetingskapel te Maarn op 24 november
gaat niet door.
________________________________________________________________________
•
Collecte aan huis bij de leden 2021
De in oktober gehouden collecte aan huis bij leden van onze gemeente ten behoeve van
de projecten van Kerk in Actie in Rwanda (Diaconessen en Mwana Ukundwa) en
Nederland (De Glind) heeft € 4.230,80 opgebracht, waarvan € 1.223,30 aan contant geld
en collectebonnen. Het totaal van de incasso toezeggingen bedroeg € 3.007.50. Daarnaast
meldde Kerk in Actie in oktober € 1.857,50 aan rechtstreeks ontvangen giften uit de
gemeente.Totaal dus ruim € 6.000 voor de diverse projecten. Hartelijk dank voor uw gaven.
________________________________________________________________________
•
Kinderkerstfeest! Help jij mee?
Dit jaar vieren we tijdens het kinderkerstfeest het kerstverhaal met een lichtjestocht! Op 24
december van 18 - 19:30 uur kunnen de kinderen langs verschillende scenes van het
kerstverhaal wandelen. Uiteraard is er chocomel na afloop.
We kunnen hiervoor nog flink wat helpende handen gebruiken. Zo zoeken we mensen die
de lichtjes aansteken en controleren, vuurkorven aanhouden, chocomel opwarmen en
natuurlijk figuranten die bij een warm vuurtje een scene uit het kerstverhaal met de
kinderen delen. Dus vind je het heerlijk om 1000 waxinelichtjes aan te steken, schuilt er
een ware vuurmeester in jou of droom je ervan om voor een avond herder, herbergier of
engel te zijn? Dan zoeken we jou!
Tot slot kun je ook helpen door glazen potjes te bewaren, want die kunnen we goed
gebruiken. Begin alvast met sparen, dan kun je ze voor het kinderkersfeest inleveren bij
Tessa Achterberg (hoe en waar precies, daar hoor je later meer over).
Enthousiast om te helpen? Meld je bij Jolien Overboom, jolien@overboom.nl of 06
17588874. Je kunt ons natuurlijk ook aanspreken na de dienst.
De kinderkerstfeestcommissie, Jolien, Tessa, Hester en Frank
_______________________________________________________________________
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•
Inleveren kopij Kruispunt
Kopij voor Kruispunt nr 9 (periode 19 december 2021 - 5 februari 2022) dient uiterlijk 13.00
uur te worden ingeleverd per e-mail redactie@pgdoorn.nl of op papier bij het
redactieadres: Austerlitzseweg 40, 3941 WK Doorn.
_______________________________________________________________________
•
Steun voor Afghanen in Huis ter Heide
In Huis ter Heide zijn er nu 400 Afghanen in een noodopvang (300 volwassenen en 100
kinderen).
Zij hebben aan een heleboel zaken behoefte:
•
laptops
•
mobiele telefoons
•
fietsen
•
servies (borden, bestek, mokken, kommen en glazen).
Wie o wie heeft nog wat over voor deze groep?
Meld je bij Sonja Bloemers, via s.f.bloemers@hetnet.nl, als je deze groep wat te bieden
hebt.
_______________________________________________________________________
•
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%.
________________________________________________________________________
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AGENDA
Datum
Do 25 nov
Za 27 nov

Tijd
19.00
13.00

Loc.
Kapel

Onderwerp
Kapelgebed
Kopij voor Kruispunt nr 9 (periode 19 december
2021 - 5 februari 2022) dient uiterlijk 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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