MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 38 dd. 13 september 2020 – 13e zondag van de zomer
: 10:00 uur – Oecumenische Viering in coronatijd
met gemeenteleden en via KerkTV
Voorganger
: ds. Teun Kruijswijk Jansen en pastor Hao Tran
Muziek
: Dik Boelee
Zang
: solisten Martinusparochie
Collecten
: 1. Pax Vredesbeweging
2. Kosten aan de dienst verbonden
Directe link naar KerkTV uitzending:
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren
Directe link naar aanmeldformulier: https://bit.ly/3irk0bS
________________________________________________________________________
Maartenskerk 13 sept.

BLOEMEN
De bloemen gaan, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, vandaag naar
Dhr. Jan Vergoed en Dhr. Klaas Kuiper
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk
Op deze zondag vieren we, samen met de Martinusparochie, de Vredesdienst.
Het thema is dit jaar: Vrede verbindt verschil.
In de voorbereiding stuitten we erop dat voor vrede uit iets anders nodig is: verschillen
overbruggen. Wat betekenen verschillen in opvatting, huidskleur, sociale status, afkomst?
Er is juist nu het nodige over te doen!
In deze dienst werken we dit nader uit naar aanleiding van teksten uit de profeet Jesaja en
de evangelist Johannes.
Voor de kinderen is er weer een eigen dienst; de zang wordt deze keer verzorgd door
solisten uit de Parochie. Dik Boelee verzorgt de muziek.
We hopen op een goede en verbindende viering!
De voorbereidingscommissie,
Ds. Teun Kruijswijk Jansen, Pastor Hao Tran, Annekarien Damen, Jeanette van Osselen
en Carl van Waaij.
________________________________________________________________________
•
Mini-concerten/Muziek na de dienst
Ook vorige week lukte het technisch niet om u te trakteren op een eerste miniconcert na de
online eredienst, uitgevoerd door Arjan Veen en Paulien van der Werff. We hopen dat het

vandaag wel lukt. Drie keer is scheepsrecht zullen we maar zeggen. Vandaag de eerste
dus in een serie van 5x een muzikaal Kerkplein 1.
________________________________________________________________________
•
Ontmoeten en Verdiepen
Afgelopen dagen hebt u het programmaboekje van Ontmoeten en Verdiepen ontvangen
met als jaarthema ‘Groene Genade’. We nodigen u van harte uit om van de inhoud kennis
te nemen en zeker in deze periode waarin veel activiteiten stilliggen, u nog eens extra te
bezinnen aan welke programmaonderdelen u nu juist wel kunt deelnemen.
Voor diverse activiteiten bieden wij de keuzemogelijkheid om deze live in de Maartenskerk
of Koningshof te beleven of ze thuis op de computer te volgen via live-streaming.
Een enthousiast streamteam is druk bezig dit allemaal mogelijk te maken.
Om een indicatie te krijgen van de belangstelling stellen wij het op prijs als u, via
ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl aan ons doorgeeft voor welke activiteiten u het
eerste half jaar interesse heeft.
In verband met de corona-maatregelen is het noodzakelijk dat u zich voor elke activiteit
apart aanmeldt. Uiteraard kan dit pas kort tevoren. Aanmelding dient op dezelfde wijze te
geschieden als voor een kerkdienst, via www.protestantsegemeentedoorn.nl Het wordt
ook mogelijk via de website te betalen.
________________________________________________________________________
•
Maartenskerkgemeente zijn in corona tijd - enquête
Graag horen we van u hoe u tegen de gevolgen van het Corona virus aankijkt.
U heeft, als u geen e-mail adres bij ons heeft achtergelaten, bij Kruispunt sept/oktober dat
afgelopen week op de mat viel, een papieren enquête ontvangen. De overige
gemeenteleden hebben via de digitale Kruispunt op Zondag een link ontvangen naar de
enquête om deze digitaal in te kunnen vullen.
Hebt u een papieren enquête ontvangen, maar wilt u toch digitaal invullen? Met de
volgende link komt u bij de enquête – https://bit.ly/3k96PNk
We verzoeken u vóór 27 september de enquête in te vullen. Het beantwoorden van de
vragen kost u niet meer dan 10 minuten. Mocht u naar aanleiding van de enquête uw
mening over bepaalde onderwerpen persoonlijk willen toelichten, neem dan contact op met
één van de kerkenraadsleden of de scriba.
Veel dank voor het meedoen aan de enquête want we stellen uw reactie zeer op prijs.
Contactpersoon Maartenskerk enquête Leo de Haij T 0343 443209
________________________________________________________________________
•
Tussentijdse evaluatie kerkdiensten met kerkgangers in coronatijd
Op 20 augustus evalueerde het moderamen met een vertegenwoordiging van de kosters,
placeerders, Koningshof, Kerk-TV en kerngroep Eredienst, de kerkdiensten met
kerkgangers in coronatijd.
Op 12 juli was er voor het eerst weer een dienst met bezoekers. Gemeenteleden uit de
sectie 2, 4 en 6 konden aangeven dat zij aanwezig zouden zijn. Op 19 juli gold dat voor de
secties 1, 3 en 5. Er was een maximum van 60 bezoekers. Door een relatief gering aantal
opgaven was de splitsing van secties al snel niet meer nodig en werd gekozen voor
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aanmelding vooraf, ongeacht vanuit welke sectie, wel met voorrang voor de gezinnen met
kinderen. Bij geen van de diensten werd het max. aantal bezoekers overschreden, (m.u.v.
de doopdienst op 30 augustus).
Als verklaring voor het lage bezoekersaantal wordt aangegeven:
•
De gewenning aan de Kerk-TV (en de grote waardering daarvoor),
•
De drempel om je van tevoren aan te moeten melden,
•
Het idee “laat een ander maar voorgaan”, en uiteraard
•
De angst voor besmetting.
Het is een landelijk gegeven dat het kerk- en moskeebezoek achterblijft bij de
mogelijkheden van het bijwonen van diensten.
Samen met de mensen die de dienst via Kerk-TV volgen (wekelijks meer dan 200
bezoekers, veelal met meer dan een kijker per gezin, blijft de belangstelling voor de dienst
relatief hoog vergeleken met de gebruikelijke kerkgang.
De vergadering is voor het handhaven van de 60 personen als voorzichtige limiet, met wel
de mogelijkheid naar boven af te wijken. Daarnaast komen er ook bezoekers zonder
aangemeld te zijn (tussen 5 en 10 personen). Omdat er tot nu toe enkele keer 60
kerkgangers waren, is dit geen probleem. Blijken er meer aanmeldingen binnen te komen,
dan kan er in overleg een iets groter aantal mensen worden toegelaten, uiteraard binnen
de opgelegde beperkingen die RIVM/regering aangegeven.
De opbrengsten van de collecten d.m.v. CCC geven een positief beeld.
De werving en instructie van placeerders is goed verlopen, evenals de uitvoering van hun
taak. Het voordeel van de droge zomer is wel dat iedereen buiten kon staan wachten
voordat ze via de aanmelding naar hun plaats werden geleid in de kerk. Er wordt
nagedacht over de diensten in het koudere/nattere seizoen, met name hoe dan de toegang
tot de kerk geregeld moet worden. Eenmaal in de kerk geldt uiteraard ook dat mensen de
juiste afstand moeten blijven bewaren.
De weergave van het geluid blijkt ingewikkeld. Voor in een legere kerk is het technisch
moeilijk om zowel het geluid voor de TV-uitzending als de sterkte via de geluidversterking
in de kerk voor de kerkgangers optimaal te houden. Op sommige plekken in de kerk is er
een minder sterk geluid. De koster die dat regelt is er tijdens de dienst druk mee om het zo
goed mogelijk te regelen.
Ventilatie: Na veel gezoek zijn er in de nok van het gebouw twee ventilatieroosters
gevonden. Die waren dicht, zijn opengemaakt en in gebruik genomen. Dit lijkt de ventilatie
in de kerk enigszins te verbeteren.
De vergadering blijft voor het handhaven van het niet-zingen door de kerkgangers. Dit
vanwege de mogelijke besmetting via aerosolen. Voorkomen is beter dan achteraf spijt
hebben. Dat geldt ook voor doordeweekse bijeenkomsten. Ook geen koorrepetities e.d. Er
is wel vraag naar, maar die aanvragen worden voorlopig afgewezen. Per saldo is het een
eindverantwoordelijkheid van de MKG, ook al zouden huurders aansprakelijkstelling
accepteren. Als het fout gaat en de kerk moet een aantal weken dicht, slaat dat op alle
gebruik van de Maartenskerk.
De aanwezigen spraken hun waardering en dank uit aan alle vrijwilligers die bij de
kerkdiensten in coronatijd betrokken zijn.
________________________________________________________________________
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•
Vieringen in de Maartenskerk – Van harte welkom!
Alweer een poosje vieren we met elkaar 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.
Kom op tijd, maar niet eerder dan 09.45 uur. Houd je in het belang van ons allemaal
aan de afspraken en voorwaarden. De voorwaarden vindt u op onze website.
________________________________________________________________________
•
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%.
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