MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 02 dd. 9 januari 2022 – Zondag na Epifanie
Maartenskerk 9 januari 2022 : 10.00 uur - online
Voorganger
: ds. Wim in ’t Hout, Doorn
Muziek
: Arjan Veen
Zang
: Saskia Wiegeraad en Pieter Jan van der Vliet
Collecten
: 1. Verborgen Armoede
2. Kerk en Eredienst
Directe link naar KerkTV uitzending:
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren
________________________________________________________________________
BLOEMEN
De bloemen worden, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, gebracht bij
Mw. Heiltje van den Berg, 't Veld 1,3941BX Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk
Op deze zondag lezen we uit Exodus 3 over God die Zich laat kennen door zijn Naam te
noemen. En we horen van de naamgeving van Jezus in Lucas 2 en hoe díe naam en de
Naam van God bijeen horen, hecht en ondeelbaar. En we zien, dat voor menswording
meer nodig is dan geboren worden, een mens is pas mens als het kind de naam ontvangt
en het aangesproken wordt met naam en toenaam. In Filippenzen 2 horen we tenslotte dat
de roepnaam ook roepingsnaam is. Zo wist Jezus zich door God geroepen het nieuwe
leven bij de naam te roepen en zo tevoorschijn te leven. Daarom krijgt hij de naam die elke
naam te boven gaat.
ds. Wim in ‘t Hout
________________________________________________________________________
•
Oecumenische viering zondag 16 januari
Volgende week zondag om 10.30 uur organiseert de Raad van Kerken Doorn in de
Maartenskerk weer een gezamenlijke dienst in het teken van de Week van gebed voor de
eenheid van christenen. Thema dit jaar is “Licht in het Duister”, waarbij het duister in deze
tijd ook zeker van toepassing is op de wereldwijde coronapandemie met grote
economische, politieke en sociale gevolgen. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om
samen vanuit dat duister op zoek te gaan naar het licht van Christus.
Evenals voorgaande jaren zijn alle vijf aangesloten geloofsgemeenschappen betrokken bij
deze dienst. Namens onze Maartenskerkgemeente zal gastpredikant ds. Alex Baarslag
voorgaan. De liederen zullen (mee)gezongen worden door een speciaal voor deze viering

gevormd oecumenisch adhoc koor. En ook voor de kinderen is er speciale aandacht in de
viering.
_______________________________________________________________________
•
Vakantie ds. Sophie van den Berg-Hofstee
Vanaf 10 januari tot met 17 januari hebben wij een weekje vakantie. Bij dringende pastorale
vragen kunt u contact opnemen met de scriba Martha Marie Bugel, via
mmbugel@gmail.com
Met hartelijke groet, ds. Sophie
________________________________________________________________________
•
Kopij Kruispunt
Kopij voor Kruispunt nr 1 (periode 6 februari - 12 maart 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.
_______________________________________________________________________
•
Zondagse diensten en doordeweekse activiteiten in Coronatijd
Na overleg met de commissie van advies Corona van onze gemeente en in navolging van
het advies vanuit de landelijke kerk, is besloten om alle diensten tot 14 januari alleen online
aan te bieden.
Ook de geplande activiteiten in de Koningshof kunnen niet doorgaan.
_______________________________________________________________________
•
Noodhulpnummer
In noodgevallen kunt u één van de onderstaande personen bellen:
•
Kees Dogger T 0343414252 of 0651614589 E dogvis@hetnet.nl
•
Dik de Man T 0343561877 E dikdeman@online.nl
Voor hulp, zoals: autovervoer/begeleiden naar ziekenhuis of specialist, een boodschap of
medicijnen. Kosten € 0,28 per km, + eventueel parkeergeld.
(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!).
Zolang er in de diensten van de Maartenskerk niet wordt gecollecteerd zullen wij de
CCC-collectegiften op de volgende basis afdragen: Diaconie 60%, Kerk en Eredienst 40%.
________________________________________________________________________
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AGENDA
Datum
Za 15 januari

Tijd
13.00

Loc.

Onderwerp
Kopij voor Kruispunt nr 1 (periode 6 februari - 12
maart 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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