MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 19 dd. 9 mei 2021 – Zesde zondag van Pasen - Rogate
Maartenskerk 9 mei
Voorganger
Muziek
Liederen
Collecten

: 10:00 uur
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
: Arjan Veen
: Martha Marie Bugel en Arie van Dijk
: 1. Bloemenfonds
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. Hannie Maatje, de Beaufortweg 13, 3941 PA Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk...
Vanmorgen lezen we een tekstgedeelte uit de ‘afscheidstafelrede’ van Jezus uit het
Johannesevangelie.
Na het gedeelte over de wijnstok, die met name de bron is waar de ranken uit moeten
groeien en bloeien, komt er nu een verdieping: jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik
jullie. Er is nu sprake van een bondgenootschap: de dienaren van de Heer worden
vrienden. Een bondgenootschap dat vanuit en door de liefde gestalte krijgt.
De kleur van deze zesde Paaszondag is: wit.
ds. Teun Kruijswijk Jansen
________________________________________________________________________
•
Donderdag 13 mei: Ochtendgebed op Hemelvaartsdag, aanvang 10:00 uur!
Volgende week donderdag is het Hemelvaartsdag. Om 10:00 uur vieren we dat in de
Maartenskerk met een ochtendgebed. Een ochtendgebed lijkt qua vorm op het dagelijkse
'Morning prayer' van de Anglicaanse kerk; een korte dienst met mooie muziek en liederen,
schriftlezingen, gebeden en beurtspraak tussen de voorganger en de gemeente.
Traditiegetrouw begon de dienst op Hemelvaart altijd al om 09:00 uur. Dat is meegekomen
uit de gereformeerde kerk ten tijde van de fusie. We denken dat het tijdstip van 10:00 uur
laagdrempeliger is om de dienst mee te beleven. Daarom heeft de Kerngroep Eredienst
ervoor gekozen om de Hemelvaartsdienst voortaan om 10:00 uur te laten beginnen. Je
bent van harte welkom om dit ochtendgebed op Hemelvaartsdag mee te vieren in de
Maartenskerk of vanuit huis. Paulien van der Werff is onze soliste en Dik Boelee verzorgt
de muziek. Ds. Sophie van den Berg-Hofstee

•
Zondag 30 mei: Doopdienst in de Maartenskerk!
Op zondag 30 mei a.s. vieren we met elkaar het feest van de doop. In deze dienst zal
Alexander Tanja gedoopt worden. Alexander is acht maanden oud en is de zoon van Paul
(29) en Eleonore (31) Tanja die pasgeleden lid geworden zijn van onze gemeente. Zij
hebben kennis gemaakt met onze gemeente door het online meebeleven van kerkdiensten
in de Maartenskerk en waren bij de dienst van 2 mei aanwezig in de kerk. Graag willen we
hen van harte welkom heten in ons midden. Ondanks de beperkingen die er nog zijn, zien
we uit naar een feestelijke en vreugdevolle dienst in deze uitzonderlijke tijden.
Ds. Sophie van den Berg-Hofstee
________________________________________________________________________
•
Feestelijke lintjesregen op maandag 26 april jl.
Op maandag 26 april jl. kregen maar liefst 6 gemeenteleden versierselen opgespeld
vanwege hun bijdrage aan de samenleving. Henny van den Berg, Bep Mans, Joke
Landheer, Piet de Vries, Dik Bakhuizen en Ton Veenendaal van harte gefeliciteerd met
deze onderscheiding.
_______________________________________________________________________
•
Mededeling voor kerkradioluisteraars
Door een misverstand zit de orde van dienst voor Hemelvaartsdag niet bij de wekelijkse
bezorging voor de kerkradioluisteraars.
_______________________________________________________________________
•
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
Ma 10 mei

Tijd
20.00

Loc.
Zoom

Onderwerp
Overleg Muziek

Di 11 mei

20.00

Zoom

Overleg beroepingscommissie

Za 15 mei

13.00

Kopij voor Kruispunt nr 4 (periode 16 juni-17 juli
2021) 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.

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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