
 
 
 
 
 

MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN 
Nr. 2  dd. 10 januari 2021 – 1e zondag na Epifanie  
 
Maartenskerk 10 januari  : 10:00 uur  
Voorganger : ds. Wim in ’t Hout, Doorn 
Muziek  : Arjan Veen 
Zang : Arie van Dijk en Dio Soeteman   
Collecten : 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. Corrie van Drie, Frans van Dijklaan 14, 3941 KD Doorn 
________________________________________________________________________ 
 
BERICHTEN 

 

• “Week van Licht en Zout” (24 t/m 31 januari 2020) 
In Kruispunt op Zondag van vorige week heeft u dit bericht ook al kunnen lezen, maar we 
herhalen het graag. We staan in het komende jaar als gemeente voor een aantal 
belangrijke beslissingen die te maken hebben met de wijze waarop wij gemeente willen 
zijn. Dit hangt o.a. samen met het teruglopen van de predikantsformatie na het emeritaat 
van ds. Teun Kruijswijk Jansen vanaf december 2021. Daarom organiseren wij een ‘Week 
van Licht en Zout’ waarin we in verschillende werkvormen op verschillende dagen 
(coronaveilig) als gemeente met elkaar in gesprek gaan aan de hand van concrete vragen 
over ons gemeente zijn nu en in de toekomst.  
Vanochtend, zondag 10 januari 2021, zal Peter Eimers e.e.a. toelichten en zullen wij onze 
concrete plannen delen voor die week (zie ook hiernaast). Deze week van ‘Licht en Zout’, 
vindt plaats van 24 tot 31 januari en iedereen -jong en oud- is alvast van harte uitgenodigd 
om hierin mee te denken en mee te doen. Een en ander uiteraard afhankelijk van een 
eventuele verlenging van de lockdown. 
Met een hartelijke groet van de voorbereidingsgroep, 
ds. Sophie van den Berg-Hofstee, Sonja Bloemers, Martha Marie Bugel, Marjet Niessen, 
Gerrit Riezenbosch en Anneke Weima. 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 

• Van de kerkenraad 
Peter Eimers, de voorzitter van onze kerkenraad, zal vanochtend een eerste aankondiging 
doen van een aantal acties die te maken hebben met de voorbereiding op het beroepen 
van een nieuwe predikant als opvolger van ds Teun Kruijswijk Jansen die op 1 december 
a.s. met emeritaat gaat.  
 
Onderdeel van het beroepingsproces is het opstellen van een profiel van onze gemeente – 
zoals we nu zijn en van de richting waarin we ons willen ontwikkelen. 
________________________________________________________________________ 

 
 
 



3 

 

• Ontmoeten#Verdiepen 
Dinsdag 12 januari 2021, 20.00 – 21.30 uur. De derde thema-avond in de reeks ‘Onder de 
boom van goed en kwaad’ gaat over Christelijk geloof en rechtspopulisme in Nederland. 
Een gelukkig huwelijk? In maart 2021 worden de verkiezingen gehouden voor de leden van 
de Tweede Kamer en mag u weer stemmen. Kun je als christen wel op rechts-populistische 
politici  stemmen? We proberen hier met elkaar een antwoord op te vinden door het 
gedachtegoed van populistische  partijen te onderzoeken. Partijen als de PVV en Forum 
voor Democratie doen een beroep op de Joods-Christelijke traditie die volgens hen in 
Nederland in gevaar is, vooral door de aanwezigheid van moslim-immigranten. Spreker is 
Teun Monster, gepensioneerd geschiedenisleraar en conrector van het Revius Lyceum te 
Doorn. 
Door de huidige strenge corona-maatregelen is de avond alleen online mee te beleven. 
U kunt zich aanmelden via de website: Onder de tab ‘O#V Programma’s is de lezing plus 
het aanmeldformulier te vinden. 
Maandag 18 januari 2021, Muzikale lezing over Salomo: Wijs me(t) de liefde. Deze avond 
wordt na overleg met de sprekers uitgesteld tot een later moment. 
________________________________________________________________________ 
 

• Bent u die engel? 
In de afgelopen weken hebben we de kerst-wens-boom- actie gehad. Iedereen kon een 
wens doen. Ook kon je aangeven of jij iets voor een ander zou willen doen. Een van die 
reacties was: ‘maakt niet uit wat ik voor een ander kan doen, waar men om vraagt’   
 
Misschien dacht u: ik zou ook wel willen, maar wat dan?  
 
Een eenvoudig voorbeeld, doe er mee wat u wilt: ondersteun onze plaatselijke 
middenstand! Want ondanks de lockdown, waardoor de winkels dicht zijn, kunt u toch vaak 
een bestelling doen. Niet alleen bij de horeca, maar ook bij alle andere winkeliers in het 
dorp. Zij bezorgen het graag bij u thuis. Wilt u weten wat zij precies voor u kunnen 
betekenen? Volg de Doornse ondernemers via social media (bijv. Facebook).  
 
Ook dat is kerk op het kruispunt, omzien naar elkaar. 
________________________________________________________________________ 

 

• 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:  
• Herman van Leeuwen T 0615850761 of 0343420911        
              E  herman@hkvanleeuwen.nl 
• 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.) 
________________________________________________________________________ 
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• 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%. 
________________________________________________________________________ 
 

AGENDA 

Datum Tijd Loc. Onderwerp 

Di 12-01 20.00 u 

 

 Thema avond ‘Onder de boom van goed en kwaad’ 

over Christelijk geloof en rechtspopulisme in 

Nederland 

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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