MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 42 dd. 17 oktober 2021 – 5e zondag van de herfst
Maartenskerk 17 oktober
Voorganger
Muziek
Liederen
Collecten

: 10:00 uur
: ds. Sophie van den Berg-Hofstee, ds. Marielle Jochemsen,
ds. Evelyn Noltes
: Arjan Veen, Bert Boer en Mark Niessen
: Ellen Abbringh en Dio Soeteman
: 1. Plaatselijk diaconaal werk
2. Kerk en Eredienst

Directe link naar KerkTV uitzending:
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren
________________________________________________________________________
BLOEMEN
De bloemen van deze zondag gaan, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze
gemeente naar Mw. Mientje Ruger (Johanneskerk Leersum)
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag – Gezamenlijke viering rondom ‘Maria Magdalena’
Het is vandaag een bijzondere dag. Voor het eerst komen we deze zondag samen met drie
geloofsgemeenschappen van de Utrechtse Heuvelrug om gezamelijk een dienst te vieren!
Als Maartenskerkgemeente in Doorn, Johanneskerk in Leersum en de kerkelijke gemeente
in Maarn/Maarsbergen. Hiermee markeren en vieren we onze groeiende samenwerking op
het gebied van Ontmoeten & Verdiepen en onze verbondenheid als
geloofsgemeenschappen in deze regio. Deze dienst heeft een mysterieuze vrouw als
thema: Maria van Magdela, beter bekend als Maria Magdalena.
We werden in de keuze voor dit thema mede geinspireerd door de tentoonstelling over
haar over het Catharijne Convent, die recent nog door alle drie onze gemeentes bezocht is.
Na de dienst ziet u als 'toegift' een kleine impressie van deze bezoeken. We zijn blij dat er
vanmorgen in deze dienst medewerking is vanuit alledrie onze gemeentes!
Wij hopen zo met elkaar op een goede en gezegende dienst. Mede namens ds. Marielle
Jochemsen en ds. Evelyn Noltus, ds. Sophie van den Berg-Hofstee
________________________________________________________________________
•
Volgende week zondag in de Maartenskerk: Doopdienst
Volgende week zondag 24 oktober vindt er een doopdienst plaats in de Maartenskerk
waarin Philip gedoopt zal worden, de zoon van ds. Sophie en Jelle van den Berg. In deze
dienst zal ds. Jasper van Schaik voorgaan, die Sophie ook bevestigd heeft in het ambt van
predikant en hun trouwdienst leidde. In deze dienst luisteren we naar woorden van Jezus

uit het Johannesevangelie: Johannes 10:11-15 en 27-28. Na de dienst is er koffie en thee
met een traktatie. Van harte welkom om dit feest van de doop mee te vieren!
________________________________________________________________________
•
Vakantieweek
Van 23 t/m 30 oktober genieten we van een herfstvakantieweek.
Voor uw eventuele vragen kunt u terecht bij onze scriba Martha Marie Bugel
of ds.Sophie van den Berg-Hofstee.
ds. Teun Kruijswijk Jansen
________________________________________________________________________
•

Zondagse diensten in Coronatijd
In verantwoordelijkheid en veiligheid
Met ingang van 25 september zijn er veel maatregelen versoepeld: de 1.50m. afstand hoeft
niet meer en de coronapas voor plaatsen waar grotere groepen bij elkaar komen, zoals
restaurants en theaters, is naar het idee van de landelijke PKN niet passend voor de kerk.
In dit geheel hebben wij als corona-adviescommissie, in samenspraak met de kerkenraad,
gezocht naar een manier om in verantwoordelijkheid en veiligheid tot een nieuwe situatie te
komen. Dat ziet er zo uit: nu wij de 1.50 m. afstand kunnen loslaten, zijn er in de diensten
meer dingen mogelijk zoals avondmaal vieren en koffiedrinken! Ook kunnen er meer (tot
250) mensen op zondag naar de kerk komen.
De registratie blijft; (de lijsten worden na 14 dagen vernietigd).
Van u als kerkganger verwachten wij dat u uw verantwoordelijkheid neemt en
gevaccineerd tegen -, Genezen van -, of Getest bent op corona. (Dit kan een zelftest
zijn)
Verder is het belangrijk dat u, voordat u vlak naast iemand gaat zitten (of dichtbij
iemand gaat staan), vraagt of die ander dat goed vindt. De plaatsing van stoelen maakt
deze onderlinge zorgvuldigheid ruimschoots mogelijk. Er zijn de komende weken een
aantal bijzondere diensten waar we gasten van buitenaf verwachten. Bij de
‘buurgemeenten’, in de Doornse Kaap en aan gasten zal duidelijk gemaakt worden hoe wij
met veiligheid willen omgaan. Dit alles geldt op dezelfde wijze voor alle kerkelijke
bijeenkomsten in de Koningshof
En bij dit alles blijft uiteraard: bij klachten blijft u thuis!
Met een hartelijke groet van uw commissie van advies in corona-tijd.
________________________________________________________________________
• Diaconaal
Wat een feest; zondag 31 oktober kunnen we weer een maaltijddienst houden! Na afloop
willen we mensen verrassen die een steuntje in de rug nodig hebben. In de vorm van een
fruitbakje , een wens en een bezoekje willen we laten zien, dat we omzien naar elkaar. Wie
en wat er ook geoogst wordt...De opbrengst willen we graag met iedereen delen.
Naar wie kunnen we onze bakjes brengen? Wie gunt u een steuntje in de rug?
Wilt u namen en adressen doorgeven aan:
Saskia Wiegeraad, E: saskiawieg@gmail.com of aan Jos Sinninghe, E: jos.sin@live.nl
Bij de uitgang van de kerk kunt u ook adressen opgeven.
Ook liggen er nu lege bakjes en zakjes klaar. Wilt u alvast meenemen wat u wilt vullen?
Graag weer inleveren op de zaterdag vooraf, 30 oktober van 16.00-18.00 uur in de kerk.
Een ‘groene’ vultip: koop lokaal bv. fruit, bloemen, noten, jam, groenten, sap. Denk bijv.
aan de moestuin van Bartiméus, de kwekerij A(chterweg)8, boomgaarden in onze regio en
vergeet niet uw eigen tuin! Hartelijk dank namens de diaconie, Jos Sinninghe
________________________________________________________________________
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•
Diensten Zonnehuis
Er is inmiddels een tweetal avonddiensten gehouden in het Zonnehuis, met een beperkt
aantal bezoekers.
De beperking voor deelnemers 'vanuit het dorp’ is met ingang van zondag 10 oktober
opgeheven.
Iedereen is van harte welkom om deze diensten bij te wonen.
________________________________________________________________________
•
SeniorenMiddagen – In memoriam en bingo
Dinsdag 19 oktober 2021 staan de deuren van de Koningshof, Kerkplein 1 weer open. Wij
beginnen om 14.30 uur en eindigen rond 16.00 uur.
De zaal is open vanaf 14.15 uur, waar de koffie en de thee dan klaarstaan.
Het programma is als volgt: Opening | In memoriam | Bingo | Sluiting
Bij het in memoriam gedenken wij de gasten die in de afgelopen periode zijn overleden.
Fijn dat dergelijke ontmoetingen weer mogelijk zijn. Wij nodigen iedereen die hierbij wil zijn
van harte uit!
Als u niet zelfstandig kunt komen, belt u dan Leo van Eersel, T 414734 of Dik de Man,
T 561877 of Bep Niessen, T 412135. Zij regelen dat u gehaald en weer thuisgebracht
wordt. Graag tot de 19e!
Met een vriendelijke groet van team SeniorenMiddagen
Corry en Leo van Eersel, Piet Kooij, Martha en Dik de Man, Bep Niessen, Alice Catsburg.
________________________________________________________________________
•
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

Tijd

Loc.

Onderwerp

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl
Het laatste nieuws en de agenda op www.protestantsegemeentedoorn.nl
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