MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 39 dd. 20 september 2020 – 1e zondag van de herfst
: 10:00 uur –Kerkdienst in coronatijd
met gemeenteleden en via KerkTV
Voorganger
: ds. Sophie van den Berg-Hofstee
Muziek
: Johan Beuckens
Zang
: Paulien van der Werff
Collecten
: 1. Voedselbank
2. Kerk en Eredienst
Directe link naar KerkTV uitzending:
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren
Directe link naar aanmeldformulier: https://bit.ly/2FJj18u
________________________________________________________________________
Maartenskerk 20 sept.

BLOEMEN
De bloemen gaan, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, vandaag naar
Mw. Gritta Achterberg en een stille bloemengroet
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk...'Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom...'
Vanmorgen lezen we twee Bijbelverhalen over Roeping. Onze eerste lezing is uit het Oude
Testament, 1 Samuel 3, en onze tweede lezing is uit het Evangelie van Marcus. Met de
kinderen zingen we een voor hen bekend kinderlied 'God kent jou, vanaf het begin'. Zij
horen in de kindernevendienst het verhaal over de jonge Samuel die 's nachts tot drie keer
toe door God geroepen wordt. Wij denken in de verkondiging na over wat roeping betekent
voor ons, ook in deze tijd. Paulien van der Werff is vanmorgen soliste. Zo hopen wij met
elkaar op een goede en gezegende dienst, in de Maartenskerk en ook met de mensen die
vanuit huis met ons verbonden zijn.
Na de dienst staat er buiten bij de Koningshof een boekentafel klaar, met theologie, poëzie
en kunst, waar je iets kunt uitzoeken om mee te nemen en te lezen. Deze tijd biedt ons
misschien de kans om eens iets te lezen, waar we anders niet aan toe zouden komen.
Wees welkom!
ds. Sophie van den Berg-Hofstee
________________________________________________________________________

•

Volgende week zondag 27 september:
Startzondag- Openluchtdienst op Hydepark om 11:00 uur!
Volgende week zondag vieren we bij mooi weer de start van het nieuwe seizoen met een
Openluchtkerkdienst op landgoed Hydepark (Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn).
Deze prachtige locatie biedt ons de kans om met groot aantal mensen samen te komen én
-onder een open hemel- weer met elkaar te zingen in de dienst. We hopen daarom op u en
jouw komst, om zo in deze uitzonderlijke tijd elkaar weer te ontmoeten en ons geloof te
delen en vieren! Na de dienst is er alle ruimte voor ontmoeting bij koffie of thee. Het is ook
mogelijk met een gids het landgoed te verkennen. De dienst wordt ook live uitgezonden via
onze website.
Bij deze dienst nemen wij de regels van het RIVM in acht. We houden anderhalve meter
afstand van elkaar en er zijn gastvrouwen /-heren aanwezig om ons naar onze plaatsen te
brengen. Opgeven kan via de website of via telefoonnummer: 06-55980047. In verband
met onze voorbereidingen is vroegtijdige aanmelding gewenst. Het is voor ons fijn, als we
woensdag 23 september al inzicht hebben in het aantal aanwezigen.
Bij een slechte weersvoorspelling verplaatsen we de dienst naar de Maartenskerk. Die
beslissing nemen we in principe vrijdag 25 september. In de Kruispunt-nieuwsbrief van die
dag leest u dan de organisatorisch aanwijzingen voor de startzondag.
Twee opmerkingen n.a.v. ons eerdere bericht in het Kruispunt-bulletin: Wellicht wordt 25
september nog gevraagd om zo mogelijk een eigen klapstoel mee te brengen. Dit is
afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Ons eerdere plan, om mensen te vragen iets mee
te brengen voor bij de koffie, vervalt. Het wordt te complex om dat op een verantwoorde
manier uit te voeren.
Graag tot volgende week!
Aanmelding voor de startzondag van 27 september:
https://bit.ly/2FxRlE1
tel. 06-55980047
Bij voorkeur tot en met 23 september (maar het kan ook de rest van de week)
________________________________________________________________________
•
Mini-concerten/Muziek na de dienst
Na deze viering is er weer een miniconcert, uitgevoerd door Arjan Veen en Paulien van der
Werff. Vandaag de tweede in een serie van 5x een muzikaal Kerkplein 1.
________________________________________________________________________
•
Ontmoeten en Verdiepen
Op vrijdag 25 september tonen we de film ‘The Two Popes’. Inloop 19.15 uur; aanvang film
19.30; aansluitend iets te drinken en gesprek. Dit is een historische dramafilm, waarvan het
verhaal is gebaseerd op de abdicatie van paus Benedictus XVI en de verkiezing van paus
Franciscus.
Deze filmavond kunt uitsluitend live in de Koningshof bijwonen.
Alleen voor deze filmavond geldt dat u zich ook telefonisch kunt opgeven: 06-30868233
Maandag 28 september komt Edward van ’t Slot vertellen over Bonhoeffer. Het zal gaan
over de inhoud van de werken van Bonhoeffer die nog steeds uiterst actueel blijkt te zijn.
Die sprak over de grote vragen van de komende secularisatie, over de mondigheid van de
mens, over een a-religieus christendom en over de plaats van de kerk in de wereld. Deze
lezing wordt mede gehouden in het kader van de Bonhoeffer herdenking.
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U kunt de lezing live bijwonen in de Koningshof of thuis via zoom volgen.
Meer informatie over deze en andere activiteiten vindt u in ons (nieuwe!) programmaboekje
en op de website.
In verband met de coronamaatregelen dient u zich, net als bij kerkdiensten, voor élke O#Vactiviteit aan te melden via onze website www.protestantsegemeentedoorn.nl Doet u dit
uiterlijk een dag voor de desbetreffende activiteit.
Na uw aanmelding ontvangt u via de mail een betaalverzoek en in geval van zoom ook een
inlogcode.
_______________________________________________________________________
•
Maartenskerkgemeente zijn in corona tijd – enquête – Doet u mee?
Graag herinneren we u aan onze oproep van vorige week om mee te werken aan een
enquête over 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 van 13 september jl. 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
________________________________________________________________________
•
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.
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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. 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%.
________________________________________________________________________
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

4

