MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 35 dd. 23 augustus 2020 – 10e zondag van de zomer
Maartenskerk 23 augustus : 10:00 uur – Kerkdienst in coronatijd
met gemeenteleden en via KerkTV
Voorganger
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
Muziek
: Arjan Veen
Zang
: Paulien van der Werff
Collecten
: 1. Stichting ‘Timon’
2. Kerk en Eredienst
Directe link naar KerkTV uitzending:
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren
Directe link naar aanmeldformulier:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOKxygb3gL_BhztjOprc73xgbKUbLArNRckks
qh3DNSR0yow/viewform
_______________________________________________________________________
BLOEMEN
De bloemen gaan, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, vandaag naar
mw. Ria de Jongh en mw. Gerdien Baars
_______________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag
Nog een vakantieweek voor de boeg voor onze kinderen! Dus is dit nog een zogenoemde
‘vakantiezondag’.
Voor vanmorgen heb ik gekozen om iets van het ‘zomerse’ verhaal van Ruth te laten
klinken, in combinatie met de doorgaande lezing uit Mattheus (het vervolg op de lezing van
vorige week).
Het boekje Ruth behoort tot de ‘kleine profeten’, en naast het persoonlijke en ‘het gewone
leven’ wat het boek weerspiegelt, is het profetische ook een invalshoek.
De huidige ontwikkelingen van ‘corona’ bieden niet veel ruimte tot verder ‘opschalen’, dus
samen zingen in de kerk is niet aan de orde. Maar…neuriën kan gerust, en Arjan Veen en
Paulien van der Werff hebben hun muzikale en zang- aandeel.
De liturgische kleur is groen.
Fijn om elkaar in de kerk en via internet weer te kunnen ‘zien’ en ontmoeten!
Teun Kruijswijk Jansen
_______________________________________________________________________

•
Huwelijksviering van Dirk en Patricia
Vrijdagmiddag a.s. 28 augustus hopen Dirk Achterberg en Patricia de Jong in Gouda te
trouwen. Hun huwelijk wordt daar bevestigd in de Sint-Jan; een monumentale kerk,
beroemd door de Goudse glazen.
Het is fijn geweest om hen op weg naar deze dag te begeleiden en samen de
huwelijksviering voor te bereiden. Iets om naar uit te zien! We wensen Dirk en Patricia (en
Rijk en Gritta, broer en zussen!) een hele fijne dag toe, aan het begin van hun
gezamenlijke levensweg in Sliedrecht.
ds. Teun Kruijswijk Jansen
________________________________________________________________________
•
Volgende week zondag 30 augustus: Doopdienst in de Maartenskerk
Volgende week zondag 30 augustus, vindt er een feestelijke doopdienst plaats in de
Maartenskerk. In deze dienst zal Hazel Lente Louise Drost worden gedoopt. De dochter
van Martine Renes en Jakob Drost, zusje van Lars, Noud en Maan. Mooi dat deze doop nu
gevierd kan worden te midden van gemeenteleden en familieleden van Martine en Jakob.
U bent harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. In het bijzonder hopen we ook de
jonge gezinnen weer in de kerk te mogen begroeten nu de zomervakantie tegen zijn einde
loopt. In deze dienst zal extra aandacht voor de kinderen zijn. Muziekgroep Testify zal voor
ons zingen en spelen. In deze dienst zal het Bijbelverhaal over de roeping van Abraham
centraal staan, zowel in de dienst als in de kindernevendienst. Graag tot dan!
ds. Sophie van den Berg-Hofstee
________________________________________________________________________
•
Mini-concerten/Muziek na de dienst
Graag trakteren we de (online) bezoekers van de kerkdiensten op een mini-concertje na
elke dienst. Paulien van der Werff en Arjan Veen hebben hiervoor een aantal
muziekstukken opgenomen met beeld en geluid. Zodoende kunt u vanaf volgende week
een aantal zondagen lang genieten van een mooi muziekwerk na afloop van de dienst. In
de zondagsbrief en voorafgaand aan de muziek verschijnt een korte toelichting over het
stuk dat gespeeld zal worden.
________________________________________________________________________
•
Vieringen in de Maartenskerk – Van harte welkom!
De afgelopen zondagen hebben we weer met elkaar gevierd in de Maartenskerk. Het is fijn
elkaar weer op deze manier te kunnen ontmoeten. U/jij komt toch ook?
Wel even aanmelden van te voren.
Dit kan via het formulier op de website, of via het volgende telefoonnummer:
06 55980047 Doe dit vooral op tijd.
Meld bijzonderheden zoals ruimte voor rolstoel of scootmobiel, stoel met armleuningen
etc...
We volgen de veiligheidsregels vanuit het RIVM. Er is zorgvuldige begeleiding met het oog
op onderlinge afstand en hygiëne. De gemeenteleden met een gekleurd hesje geven
aanwijzingen, zoals bijvoorbeeld waar je kunt gaan zitten. Jammer genoeg kunnen/mogen
we nog niet zingen, maar meeneuriën mag wel. Een praatje na de viering op het kerkplein
kan natuurlijk altijd maar houdt daarbij de 1,5 m afstand aan. Het kopje koffie moet u daar
maar even bij denken. We projecteren de liederen via de beamer. Heb je liever een
liedboek erbij, neem dit dan zelf mee.
Je aanmeldgegevens worden enkele weken bewaard om in geval van besmetting
bronnenonderzoek te kunnen doen.
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Kom op tijd, maar niet eerder dan 09.45 uur. Houd je in het belang van ons allemaal
aan de afspraken en voorwaarden. Ze zijn voor de zekerheid ook hieronder
afgedrukt.
________________________________________________________________________
•

Voorwaarden bezoek kerkdiensten juli 2020

A. Blijf thuis als je klachten hebt
Als je vraag 1 t/m 7 met nee kunt beantwoorden en vraag 8 met ja, ben je welkom
1. Heb je nu corona?
2. Heb je nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
3. Ben je genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
4. Heb je gezinsleden/huisgenoten die in de afgelopen 2 weken Corona hebben gehad?
5 Heb je een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten,
keelpijn, smaak- en/of reukverlies, diarree, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
6. Heb je huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
7. Ben je in thuisisolatie?
8. Controlevraag: Ben je verder gezond en voel je je helemaal gezond?
B. Vanaf 09.45 uur ben je welkom - volg de aanwijzingen van de gastvrouw/-heer m.b.t.
waar je kunt gaan zitten
C. Houd 1,5 m afstand
D. Nies en hoest in je elleboog
E. We zingen niet tijdens de viering, neuriën mag wel.
F. Geen koffie na de dienst
G. Neem eigen Liedboek mee – in de kerk zijn deze niet beschikbaar
________________________________________________________________________
•
Pastoraat
Nadat Corry van Beek meer dan 13 jaar coördinator is geweest voor sectie 6 West, zijn we
verheugd dat Martha Marie Bugel pastoraal ouderling voor sectie 6 West is geworden.
Gerrit Riezebosch en Marjo & Dio Soeteman zijn als contactpersoon enkele maanden
geleden al aan het werk gegaan.
Hierdoor is het sectieteam, samen met contactpersonen en Teun, weer compleet.
Leo Kamphorst is t/m 4 oktober nog diaken voor deze sectie en ‘linking pin’ naar de
Kerkenraad toe.
Martha Marie Bugel blijft, samen met Corine ter Horst, ook verbonden aan sectie 5
Wijngaard/ Langbroek als pastoraal ouderling.
We zijn blij met het vele werk dat Corry en Leo jarenlang hebben verzet voor sectie 6 West
en danken hen daar op deze plek hartelijk voor!
Sonja Bloemers
Voorzitter Kerngroep pastoraat
________________________________________________________________________
•

Maartenskerk nog 1x open op woensdagmiddag op 26 augustus van 13.00 –
16.00 uur
In de zomerperiode is de Maartenskerk geopend voor iedereen die even wil binnen lopen,
even stil wil worden of wat wil horen over de geschiedenis van dit eeuwenoude
monumentale gebouw. Het is komende week alweer 26 augustus, de laatste mogelijkheid
om hier nog gebruik van te kunnen maken.
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Wellicht denkt u nu, dit berichtje is niet voor mij. Ik ken dit gebouw wel. Misschien komt u in
de komende dagen nog wel in gesprek met mensen die onze mooie Utrechtse Heuvelrug
bezoeken. Attendeer hen op de mogelijkheid de sfeer van de Maartenskerk te proeven en
iets over de historie te horen.
________________________________________________________________________
•
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.)
________________________________________________________________________
•
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%.
_______________________________________________________________________
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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