MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 40 dd. 27 september 2020 – 2e zondag van de herfst - Startzondag
: 11:00 uur – Startzondag in coronatijd
met gemeenteleden en via KerkTV
Voorgangers
: ds. Sophie van den Berg-Hofstee en
ds. Teun Kruijswijk Jansen
Muziek
: Arjan Veen
Zang
: Paulien van der Werff
Collecten
: 1. Plaatselijk diaconaal werk
2. Kerk en Eredienst
Directe link naar KerkTV uitzending:
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren
Directe link naar aanmeldformulier: https://bit.ly/2FxRlE1
________________________________________________________________________
Maartenskerk 27 sept.

BLOEMEN
De bloemen gaan, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, vandaag naar
Mw. Jos van Vulpen
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Startzondag in Maartenskerk om 11:00
We verheugen ons erop, elkaar weer te ontmoeten tijdens de startzondag op 27
september. Vanwege het weer wordt de dienst in de Maartenkerk gehouden. Om
misverstanden te voorkomen, blijft de starttijd 11:00 uur.
Hartelijk dank voor de vele aanmeldingen voor deze dienst. Sommigen maakten echter het
voorbehoud van de openluchtdienst op Hydepark. U kunt zich afmelden met een sms, appbericht of telefoontje naar 06-55980047.
Aanmelden kan ook nog; kies hiervoor dan toch ‘Aanmelding openluchtdienst 27 sept op
Hydepark’ op www.protestantsegemeentedoorn.nl of voor directe link:
https://bit.ly/2FxRlE1
Graag zouden we na de dienst koffie en thee aangeboden hebben op het Kerkplein, maar
wegens de nieuwe voorschriften van de Veiligheidsregio Utrecht moeten we daar van af
zien. Het is natuurlijk wel mogelijk om rondom de kerk nog met elkaar in gesprek te zijn op
weg naar huis.

De startzondag markeert een nieuwe periode van kerkelijke activiteiten, zoals bijv. het
programma van Ontmoeten#Verdiepen. Terwijl de toenemende coronazorgen ons steeds
voor nieuwe situaties plaatsen, hopen we op een hecht gemeenteleven. Hoe houden we
elkaar vast in moeilijke tijden? Hoe zijn we present als kerkelijke gemeente? Wat kunnen
we voor elkaar betekenen en o.a. gevoel van eenzaamheid verminderen? Nu niets meer
vanzelfsprekend is, beseffen we nog sterker hoe Gods zegen onmisbaar is.
We hopen ondanks de bijgestelde plannen op een mooie startzondag.
________________________________________________________________________
•

Start Kerk-tv door-de-week!
Komende week starten we de proefperiode met Kerk-tv
door-de-week.
Dit betekent dat u/jij mee nu ook kunt meebeleven wat er
in de Koningshof of Kerk gebeurt! Bijvoorbeeld tijdens de
Bonhoeffer-lezing van Ontmoeten & Verdiepen, het
Dienstvoorbereidingsuur in Met het oog op zondag
(beiden met de mogelijkheid om te reageren), en het
muziektheaterstuk Bonhoeffer- wie ben ik?

Het eerste wat gebeuren moet om toegang te krijgen (als je niet naar Kerk of Koningshof
toekomt) is dat je je aanmeldt voor een van de activiteiten:
Voor Ontmoeten & Verdiepen via het opgaveformulier op de website van Protestantse
gemeente Doorn bij desbetreffende activiteit.
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.
28 september
2 oktober

20.00uur Lezing Bonhoeffer door prof.dr.Edward van 't Slot
20.00uur Muziektheatervoorstelling Wie ben ik? door Kees van der
Zwaard en Roosmarijn Tuenter).
Een kopie van de reservering ontvangt u per mail. Via dit mailbericht kunt u de reservering
tot 24 uur vooraf nog wijzigen.
Voor live- kijken ontvangt u al snel na de reservering per e-mail een handleiding met hoe
digitaal contact gelegd kan worden. Vragen kunnen via mailadres zoom@pgdoorn.nl of
06 291 201 35 (Kees Kraan). Ook kan het inloggen vooraf met herhaaluitzendingen worden
geoefend en helpen we u/je, waar nodig, op weg.
Voor Met het oog op zondag meld je je (voorlopig) aan bij Kees Kraan (zoom@pgdoorn.nl):
hij stuurt je dan de toegangscode toe en helpt, waar nodig, ook op weg. Deze
dienstvoorbereiding kun je in de Koningshof (zaal 3) of thuis meemaken, en ook, via 'Zoom'
reageren.
Dit is een 'proefproject' dat we 3 keer gaan uitvoeren:
3 dinsdagavonden van 19.00-19.30/45 uur:
dinsdag 29 september (Koningshof + zoom) met Teun Kruijswijk Jansen (zond. 4 oktober)
dinsdag 6 oktober (alleen 'zoom') met Sophie van den Berg-Hofstee (zondag 11 oktober)
dinsdag 13 oktober (Koningshof + zoom) met Teun Kruijswijk Jansen (zondag 18 oktober).
Zoals eerder al gezegd: dit zijn nieuwe stappen in ons gemeente-zijn, gestimuleerd door de
corona-crisis. We hopen op een goede respons en reacties over hoe u/jij dit beleefd hebt,
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zodat we daar van kunnen leren. Kees Kraan is bereid om voorlopig deze reacties te
verzamelen.
________________________________________________________________________
•
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 derde in een serie van 5x een muzikaal Kerkplein 1.
________________________________________________________________________
•
Ontmoeten en Verdiepen
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.
U kunt de lezing live bijwonen in de Koningshof of thuis via Zoom volgen.
Op woensdag 30 september beginnen we weer met de maandelijkse meditatie-avonden
Ruimte maken. Samen stil worden, een (bijbel)tekst lezen, een kunstwerk bekijken of een
muziekstuk beluisteren. Voor wie wil is er na afloop een kopje thee en de mogelijkheid om
ervaringen te delen. Van harte welkom in de Koningshof van 19.00-19.45 uur. Opgave bij
Ina Veldman via wveldman@hetnet.nl of tel. 06 - 30703051.
Vrijdag 2 oktober, 20.00 uur, is in de Maartenskerk de theatervoorstelling Bonhoeffer – wie
ben ik?
Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding heeft Kees van der Zwaard zich verdiept in de
laatste uren van Dietrich Bonhoeffer. In de gevangenis, met de dood voor ogen, vocht hij
tegen zichzelf, met God, voor vrijheid en overgave, om liefde. In brieven aan zijn ouders,
zijn vriend en verloofde en later ook in gedichten deed hij daarvan verslag.
U kunt deze muziektheatervoorstelling live bijwonen in de Maartenskerk of thuis via
livestream.
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.
_______________________________________________________________________
•
Kapelgebed
Eerstvolgende kapelgebed (om de twee weken op de donderdagavond): 1 oktober a.s. in
het koor van de Maartenskerk om 19.00 uur. Ieder die daaraan deel wil nemen is van harte
welkom.
Gebedsintenties kunt u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl
_______________________________________________________________________
•
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.
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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%.
________________________________________________________________________
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. Het laatste nieuws en de agenda op www.protestantsegemeentedoorn.nl
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