MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 36 dd. 30 augustus 2020 – 11e zondag van de zomer
Maartenskerk 30 augustus : 10:00 uur – Kerkdienst in coronatijd
met gemeenteleden en via KerkTV
Voorganger
: ds. Sophie van den Berg-Hofstee
Muziek
: Zanggroep Testify en Johan Beuckens
Zang
: Zanggroep Testify
Collecten
: 1. Schuldhulpmaatje
2. Kerk en Eredienst
Directe link naar KerkTV uitzending:
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren
Directe link naar aanmeldformulier: https://bit.ly/3b4uz1E
_______________________________________________________________________
BLOEMEN
De bloemen gaan, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, vandaag naar
Mw. R. Jonkers- Dijkhuizen
_______________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk...doopdienst!
In deze dienst zal de dochter van Martine Renes en Jakob Drost worden gedoopt. Haar
naam is Hazel Lente Louise Drost, zusje van Lars, Noud en Maan. We zijn blij dat wij deze
doop vanmorgen in de Maartenskerk kunnen vieren, in aanwezigheid van gasten en
gemeenteleden. Ook is deze dienst vanmorgen weer live mee te beleven via Kerk-tv en zijn
op die manier ook velen vanuit huis met ons verbonden.
In deze dienst lezen wij over de roeping van Abraham, zoals ons daarvan verteld wordt in
het boek Genesis.
Muziekgroep Testify zingt en speelt in deze dienst, gedeeltelijk samen met onze organist.
De kinderen kunnen vanmorgen meezingen met het kinderlied over Abraham, het lied 'de
Heer is mijn herder' en met het gezongen 'Onze Vader', op een melodie die zij vast zullen
kennen. Als volwassenen zingen wij voorlopig nog niet, maar neuriën mag natuurlijk wel.
Wij hopen met elkaar op een feestelijk en gezegende dienst.
ds. Sophie van den Berg-Hofstee
PS Gelukkig kan de bediening van de doop vanmorgen plaatsvinden op de manier zoals
dat bij ons gebruikelijk is.
Als voorgangers zijn wij sinds 1 juni aangemerkt als contactberoep. Dit betekent dat uitsluitend- bij het verrichten van bepaalde liturgische handelingen, zoals de doop, de
anderhalve meter afstand niet in acht genomen hoeft te worden.

•
Mini-concerten/Muziek na de dienst
De komende vijf zondagen is er een muzikaal Kerkplein 1. Paulien van der Werff en Arjan
Veen hebben hiervoor een aantal muziekstukken opgenomen met beeld en geluid.
________________________________________________________________________
•
6 september: dienst in Park Boswijk om 10.00uur
Volgende week zondag wordt in Park Boswijk weer een dienst gehouden. Met
inachtneming van de beperkingen (in de 'vertrouwde kerkzaal' maximaal 16 kerkgangers
plus enkele medewerkenden) willen we toch graag weer ruimte scheppen voor de
eredienst en onderlinge ontmoeting.
Door alle beperkingen hebben we gekozen om zo veel als mogelijk maandelijks een dienst
te houden met een pastoraal karakter. Als bewoners van Park Boswijk, enkele deelnemers
uit sectie West, wijkpredikant en sectieteam houden we zo de lofzang gaande. Hoewel..
zingen is er ook hier niet bij, maar met de muzikale begeleiding en de mogelijkheid om te
neuriën valt er genoeg te beleven! Bijbellezing, uitleg en gebed, met de mogelijkheid om
persoonlijke voorbeden te noemen zullen vaste onderdelen zijn.
Na de dienst is het mogelijk om een kopje koffie te drinken, zij het natuurlijk op gepaste
afstand. Reserveren is ook hier noodzakelijk: opgave bij Corry en Wim van Beek: tel.0343415984
Sectieteam ‘West’
________________________________________________________________________
•
Opening van de kapel
Tijdens deze corona-periode zien we dat mensen minder geneigd zijn om naar
bijeenkomsten met meerder mensen te gaan. Misschien dat juist nu de kapel daarom een
goede plaats is om je even terug te trekken, te bezinnen , een kaarsje aan te steken,
dopelingen en overledenen te gedenken en te bidden.
Vanaf komende maandag 31 augustus – wanneer de schoolvakanties beëindigd zijn – zal
de kapel van maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur weer geopend zijn. Graag welkom.
Namens de kapelmedewerkers, Johan Beuckens
________________________________________________________________________
•
Kapelgebed
Sinds maart hebben veel gemeenteleden elke donderdagavond om 19 uur deelgenomen
aan het kapelgebed, ieder in zijn eigen leefomgeving. Vanaf 3 september komen wij weer
in het vertrouwde tweewekelijkse ritme bij elkaar in de kerk. Noch niet in de kapel maar wel
in het koor op gepaste afstand. Niet iedereen is in staat om naar de kerk te komen. Daarom
blijven wij in contact via de mail. Wie bij de bidstond wil aansluiten, is daartoe van harte
welkom. Of op 3 september in het koor of via de mail. De volgende keer vindt het
kapelgebed plaats op 17 september om 19 uur.
Friedhild den Toom
T
0343 – 412283
M f.dentoom-jacobi@planet.nl
________________________________________________________________________
•
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.
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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.
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
________________________________________________________________________
•
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
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(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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