MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 41 dd. 4 oktober 2020 – 3e zondag van de herfst
Maartenskerk 4 oktober : 10:00 uur – Kerkdienst in coronatijd
met gemeenteleden en via KerkTV
Voorgangers
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
Muziek
: Sjaak van ‘t Kruis
Zang
: Saskia Wiegeraad en Roel Gelderloos
Collecten
: 1. PKN: Kerk & Israël / Givat Haviva
2. Kerk en Eredienst
Directe link naar KerkTV uitzending:
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren
Directe link naar aanmeldformulier: https://bit.ly/34jxhxb
________________________________________________________________________
BLOEMEN
De bloemen gaan, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, vandaag naar
Mw. Nina Timmer, Wilhelminaweg 10, 3747 BL Langbroek
Dhr. Henk Bontan, Rozenlaan 3, 3941 ZR Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk
Vandaag is het de naamdag van Franciscus en daarmee onze dierendag. In het gesprek
met de kinderen en het kinderlied zullen we dat weten!
Verder lezen we vanmorgen opnieuw een gelijkenis. Het is die van ‘de werkers in de
wijngaard’ uit Mattheus 20.
Het is een gelijkenis die meteen mateloos irriteert en onbegrip oproept: de eersten en de
laatsten… ze botsen op onze logica en begrip.
We lezen nog eens wat preciezer en stuiten op zeker 2 dingen: in de context van het
verhaal luisterden toen de flexwerkers en zzp’ers zeker mee!
En dan de wonderlijke houding van de eigenaar: vlak voor sluitingstijd nog mensen in
dienst nemen, en ook nog het volle pond geven, waar is dat voor nodig? Ik hoop dat
‘begrijpend lezen’☺ ons echt verder brengt dan alleen onze irritatie en onbegrip.
In deze dienst worden drie nieuwe ambtsdragers bevestigd en een aantal ambtsdragers en
medewerkenden uit onze ‘wijngaard’ bedankt.
De kleur is vandaag dan ook: rood.
Teun Kruijswijk Jansen
________________________________________________________________________

•

'Met het oog op zondag' via ZOOM: Komende dinsdag 6 oktober om 19:00
uur.
Op dinsdag 6 oktober bereiden we de kerkdienst van 11 oktober voor, door ons met elkaar
vast te verdiepen in de Bijbeltekst die in die dienst centraal zal staan. Deze voorbereiding
vindt plaats via Zoom en niet in de Koningshof. Ik zal deze voorbereiding begeleiden vanuit
huis. Wees welkom om eens mee te doen, ook als je nog niet eerder meegedaan hebt. Het
tijdstip van 19:00 uur biedt de ruimte om hierna de avond met Rainer Wahl in het kader van
Ontmoeten en Verdiepen bij te wonen of live thuis te volgen. Graag tot dinsdag!
Mocht u nog hulp nodig hebben voor het gebruiken van de Zoom tool om de
dienstvoorbereiding bij te wonen, stuur dan een mailtje naar zoom@pgdoorn.nl
Er wordt dan contact met u opgenomen.
ds. Sophie van den Berg-Hofstee
________________________________________________________________________
•
Commissie van Advies en Coördinatie rond Corona
Waarom: N.a.v. vragen en bespreekpunten in de kerkenraadsvergadering van
24 september 2020 ontstond de vraag om een kleine groep te formeren die de
vragen rond het corona beleid kan coördineren, de kerkenraad adviseert en de
communicatie daarover verzorgt.
De samengestelde groep, Commissie voor Advies en Communicatie inzake het
Coronabeleid van de Protestantse Gemeente Doorn, bestaat uit: Arnoud van Os,
Teun Kruijswijk Jansen, Sophie van den Berg-Hofstee, Jon de Gier (eredienst), Johan
Beuckens (O&V) en Martha Marie Bugel (scribaat).
Wat: Het taakgebied van de commissie omvat alle kerkelijke activiteiten in Kerk en
Koningshof. Leidend zijn daarbij de regels van de overheid en de uitwerking ervan door de
PKN. De commissie verzorgt toepassing in de plaatselijke situatie en de coördinatie en
communicatie daarvan onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Vragen over alles
wat met het coronabeleid te maken heeft, kunnen aan deze commissie voorgelegd worden:
scriba@pgdoorn.nl
Na de persconferentie van afgelopen maandag is de commissie al voor u aan het werk
geweest. In de dienst van deze zondag zullen dus een aantal dingen anders gaan:
In de diensten ontvangen wij niet meer dan 60 kerkgangers (opgeven op de u bekende
manier!). Dat is beduidend minder dan volgens de regels mag, maar wij willen zorgen dat
onder alle omstandigheden de afstand gewaarborgd kan worden. De opstelling van stoelen
en de plaatsing van kerkgangers zal wat anders zijn. Wat blijft: we zingen niet en ook koffie
drinken is er niet bij. Na de dienst is er het intussen bij u bekende “Kerkplein 1”. Leuk als u
blijft kijken en als dat niet gaat, zorgt u dan vooral dat u afstand houdt als u uit de rij schuift.
De oproep om in openbare ruimten een mond/neusmasker te dragen geldt ook voor
de kerk. Wij vragen u dus om met een mondkapje op te komen. Zo gauw u op uw plek
zit in de kerk, mag het kapje af en het gaat weer op als u opstaat. En gelooft u mij: een
mondkapje valt best mee!
Voor de activiteiten van Ontmoeten & Verdiepen geldt het volgende:
U dient zich, net als bij de kerkdiensten, voor de activiteiten aan te melden via onze
website www.protestantsegemeentedoorn.nl . Doet u dit uiterlijk een dag voor de
desbetreffende activiteit.
________________________________________________________________________
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•

Start Kerk-tv door-de-week! – korte samenvatting
We zijn gestart. Op maandag 28 september vond de
eerste livestream plaats van Kerk-TV door de week. Met
positieve reacties, dus dat stemt hoopvol. Nog even de
belangrijkste dingen op een rij.

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.
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’, zie ook het eerdere bericht van ds. Sophie, 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.
________________________________________________________________________
•
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 vierde in een serie van 5x een muzikaal Kerkplein 1.
________________________________________________________________________
•
Ontmoeten en Verdiepen
Dinsdag 6 oktober 20.00uur Onder de boom van goed en kwaad (Koningshof en
livestream!)
Geïnspireerd door het contrast van de goede schepping met het ‘kwade’ virus dat dit jaar
onze wereld teistert, kozen we voor het jaarthema ‘Groene genade’. We werden getroffen
door de rijkdom in de natuur die de mens ten deel valt, maar die tegelijk vraagt om goed
rentmeesterschap en een zorgvuldig beheer. Dit leidt tot dilemma’s waar we mee
worstelen. Juist nu vraagt dat om een eigen geluid vanuit onze geloofstraditie!
Tijdens de eerste thema-avond van deze reeks komt de vraag naar voren wat de Coronacrisis met ons doet. En wat dit voor onszelf, onze naaste, en onze keuzes voor gevolgen
kan hebben. Wat wijst onze geloofsrichting als ‘een weg ten leven’ aan?
Onze gast is dr. Rainer Wahl, predikant in Ermelo-Zendingskerk en interimpredikant in de
PKN. Hij is een scherpe en betrokken denker en hij geeft een aanzet voor verdere
gedachtenvorming en onderling gesprek op deze avond. Na zijn inleiding wordt er een
‘tafelgesprek’ met enkele deelnemers gevoerd.
En dit alles dus ook via internet te volgen.
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In de pauze kunt u via 0628358723 uw vragen en opmerkingen doorgeven. Na de pauze
worden deze vragen plus de reacties uit de zaal besproken.
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.
________________________________________________________________________
•

Volgende week zondag 11 oktober: Soul & Gospel klanken in de
Maartenskerk
Volgende week zal de kerkdienst in de Maartenskerk een soul en gospelachtig tintje
krijgen.
Marjolein Kleinherenbrink en Edwin Brummel zijn onze solisten en Mark Niessen speelt
basgitaar, Arjan Veen is pianist/organist. In de dienst spelen en zingen zij onder andere
bekende muziek van de populaire zangeres Lauren Daigle en van soulzanger Bill Withers,
maar ook een prachtig lied dat geinspireerd is op een beroemd gebed van Franciscus van
Assisi, de stichter van de kloosterorde van de Franciscanen. Wees welkom om deze dienst
mee te vieren in de Maartenskerk, of via Kerk TV vanuit huis.
ds. Sophie van den Berg-Hofstee
________________________________________________________________________
•
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)
In verband met plaatsgebrek is de informatie over het collecteren in Coronatijd voor deze
keer niet in deze KoZ opgenomen. Graag verwijzen we u naar de website
www.protestantsegemeentedoorn.nl
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