MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 42 dd. 11 oktober 2020 – 4e zondag van de herfst
Maartenskerk 11 oktober : 10:00 uur – Kerkdienst in coronatijd
met gemeenteleden en via KerkTV
Voorgangers
: ds. Sophie van den Berg - Hofstee
Muziek
: Arjan Veen en Mark Niessen
Zang
: Marjolein Kleinheerenbrink en Edwin Brummel
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/33HQae9
________________________________________________________________________
BLOEMEN
De bloemen gaan, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, vandaag naar
Mw. H.W. Wind-van Pel, Woonoord, Woestduinlaan 129, 3941 XC Doorn en
Carl en Geertje van der Veen, Jan Steenlaan 20, 3941 CM, Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk...Soul & Gospelklanken in de Maartenskerk
Vanmorgen horen we vanuit het Lucasevangelie een gelijkenis over verloren schapen en
verloren munten.
Tegen de achtergrond van de woelige tijd waarin we leven is dit een gelijkenis die ons
confronteert met ons eigen 'verloren lopen', ons zoeken naar wat verloren dreigt te raken,
en ons eigen verlangen gevonden te worden. Daarover zingt ook het prachtige lied
'Rescue' van zangeres Lauren Daigle, dat vanmorgen zal klinken na de verkondiging.
Daarnaast horen we in deze dienst ook bekende muziek van soulzanger Bill Withers en
luisteren we naar het lied 'Lord, make me an instrument of peace' dat geïnspireerd is op
een gebed van Franciscus van Assisi. De liederen worden voor ons gezongen door solisten
Marjolein Kleinheerenbrink en Edwin Brummel. Zij worden begeleid door Mark Niessen en
Arjan Veen. Wij hopen met elkaar op een gezegende dienst, die ons hopelijk zal
bemoedigen en kracht zal geven.
ds. Sophie van den Berg-Hofstee
________________________________________________________________________
•
Deze zondag in Park Boswijk
Voor de tweede keer in ‘coronatijd’ komen we weer op zondagmorgen bij elkaar.

De ‘ontmoeting’ die deze keer centraal staat is die van Abraham en Sara die onverwacht
bezoek krijgen (Genesis 18).
Na de viering is er, op gepaste afstand, weer koffie en thee.
Voor eventuele vragen en opgave (of afmelding) kunt u terecht bij Wim en Corry van Beek
(415984).
Ds. Teun Kruijswijk Jansen
________________________________________________________________________
•

‘a Hug in a Mug’: Attentie ter bemoediging rondom de Oogstdienst op
1 november.
Ook dit jaar willen we na de Oogstdienst op zondag 1 november een attentie rondbrengen
ter bemoediging van mensen uit onze gemeente. In verband met de huidige hygiëne
maatregelen krijgt het pakketje dit jaar een andere invulling dan het bekende fruitbakje. Wie
gunt u een steuntje in de rug in deze tijd? Weet u iemand die dat verdient, geef dan graag
namen en adressen door aan jos.sin@live.nl
Fijn als u en jij wilt helpen met het rondbrengen van deze pakketjes: zaterdagmiddag 31
oktober tussen 16.00 en 17.00 uur staat alles klaar in de Koningshof om af te halen.
Ook na afloop van de oogstdienst op 1 november kunt u pakjes meenemen, weer vanuit de
Koningshof. Ook digitale kerkbezoekers zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Het bezorgen
van de attenties moet natuurlijk corona-veilig gebeuren.
Aanbellen en een praatje aan de deur.
Als een ‘symbolische knuffel’ bij het bezorgen van ‘a Hug in a Mug’ op een tijd die u goed
uitkomt. Wat een ‘Hug in a Mug’ precies is, wordt duidelijk in het pakketje!
Alvast Veel dank,
Namens de diaconie, Jos Sinninghe, Saskia Wiegeraad en ds. Sophie van den BergHofstee
________________________________________________________________________
•
Met het oog op zondag
Dinsdag a.s. bent u weer uitgenodigd voor de dienstvoorbereiding van zondag 18 oktober
om 19.00uur in de Koningshof of via ‘Zoom’!( 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). De afgelopen twee
(proef-)bijenkomsten leverden geanimeerde gesprekken op, ook via de internetverbinding.
Het doet goed om in alle gespannenheid van deze tijd elkaar veilig te kunnen horen en
spreken en samen de Schrift te lezen en overdenken!
Komende week lezen we voor de vierde maal op rij een gelijkenis. Nu gaat de gelijkenis
over ‘naastenliefde’, Lukas 10, 25-37.
Teun Kruijswijk Jansen
Opgeven voor ‘Met het oog op Zondag’ kan via https://bit.ly/33FKfq0 U komt dan bij het
aanmeldformulier op onze website. U kunt uiteraard ook naar de website gaan en daar in
het bericht op de link klikken.
Doet u dit uiterlijk een dag voor de activiteit.
Na uw aanmelding ontvangt u via de mail een inlogcode als u via Zoom mee doet.
________________________________________________________________________
•
Aanpassing van de zondagse diensten na nieuwe regelgeving
De nieuwe regels (hoewel formeel nog steeds dringende adviezen) zullen u niet zijn
ontgaan. Op grond van deze adviezen komt ook de landelijke kerk met adviezen.
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Wij hebben m.i.v. a.s. zondag de diensten naar deze richtlijnen ingericht. Dat houdt in dat
er niet meer dan 30 mensen in de kerk aan de dienst kunnen deelnemen. In dit aantal
tellen medewerkers en kinderen beneden de 12 jaar niet mee. Verder wat al was: er zijn
geen liedboeken voorhanden, we zingen niet en de koffie zet u thuis.
Ondanks het kleine aantal gaan we niet over tot een ingewikkeld systeem van secties of
doorschuiven. Het is dus zaak dat u zich op tijd aanmeldt en vol is vol. U kunt evt. het
aangegeven telefoonnummer bellen zodat u bericht krijgt als er afmeldingen zijn. Kom
alstublieft met een mondkapje dat u ophoudt tot u op uw plaats zit en zet het weer op als u
opstaat van uw plaats om de kerk uit te gaan.(Zo nodig zijn er mondkapjes bij de ingang
van de kerk, maar bij voorkeur komt u aan met uw eigen mondkapje op). Zo beschermen
we onszelf en elkaar. Laten we ons gelukkig prijzen met de KerkTV en de mogelijkheden
die er zijn om aan onze verbondenheid handen en voeten te geven. Geloof en hoop
hebben een lange adem.
(Het is goed om te weten dat de huidige aantalsbeperkingen niet gelden voor uitvaarten,
mits afstand en andere geldende afspraken gewaarborgd zijn. Dat is fijn, want afscheid
kunnen nemen van een naaste is van groot belang; dus schrik niet als u dan meer dan 30
mensen ziet). Uw commissie voor advies in Coronatijd
________________________________________________________________________
•
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 laatste in een serie van 5x een muzikaal Kerkplein 1.
________________________________________________________________________
•
Ontmoeten en Verdiepen
Woensdag 14 oktober 2020 - Edward Postma over het boek Grand Hotel Europa.
In die roman van Leonard Pfeiffer word je als lezer ondergedompeld in de wereld zoals wij,
moderne mensen, die meemaken. Je zou het boek kunnen lezen als klaagzang over
vervlakking van de cultuur, als een aanklacht tegen massatoerisme. En dat is het ook.
Maar tegelijkertijd gaat het over de wereld van oude verhalen, die teruggaan tot de Griekse
oudheid en de Bijbel. Want dat fascineert: In het geseculariseerde Europa van Pfeiffer
doen ook de christelijke verhalen volop mee in de zoektocht naar betekenis.
U kunt de lezing live bijwonen in de Koningshof of thuis via Zoom.
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.
________________________________________________________________________
•
Najaarsconcerten in de Maartenskerk – Vrienden van de Maartenskerk
Op donderdagavond 29 oktober én vrijdagavond 30 oktober organiseert de Stichting
Vrienden van de Maartenskerk een concert. Voor u treden op Arjan Veen, vaste
organist/pianist van de Maartenskerk en Paulien van der Werff, sopraan.
Zij hebben een aantrekkelijk en dynamisch programma samengesteld, bestaande uit
werken van o.m. Bach, Mozart, Brahms en Andriessen. Een concert waarin de mooiste
muziek in afwisselende samenstelling tot klinken wordt gebracht in onze eeuwenoude
Maartenskerk met zijn fantastische akoestiek. Het programma is op beide avonden
hetzelfde.
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De concerten beginnen om 20.00 uur. De kerk gaat op 19.30 uur open.
Het concert duurt ca. 75 minuten. Er is geen pauze.
De toegangsprijs is € 10,-- p.p.
We volgen de veiligheidsregels vanuit het RIVM. Er is zorgvuldige begeleiding met het oog
op onderlinge afstand en hygiëne. Daardoor is het aantal zitplaatsen beperkt. Medewerkers
begeleiden u naar uw zitplaats.
Aanmelding vooraf is verplicht
U kunt zich aanmelden met een mail naar: info@vriendenvandemaartenskerk.nl
Daarin vermeldt u:
- naam- en adresgegevens | uw emailadres | uw telefoonnummer
- met hoeveel mensen uit hetzelfde huishouden u naar het concert komt
- én voor welke datum u zich aanmeldt (wanneer u beide avonden kunt, geeft u
dit dan s.v.p. ook aan).
Uw aanmeldgegevens worden enkele weken bewaard om in geval van besmetting
bronnenonderzoek te kunnen doen.
Door het aanmelden voor het concert verklaart u op dit moment geen klachten te hebben
die aan COVID-19 te linken zijn. Mocht u op de dag van het concert wel
Coronagerelateerde klachten hebben dan komt u uiteraard niet naar het concert.
Wij verzoeken u vriendelijk tegelijk met de aanmelding de toegangsprijs van € 10,-- p.p.
over te maken op bankrekeningnummer NL 75 ABNA 0831 1644 68 t.n.v. Vrienden van de
Maartenskerk o.v.v. concert 29 oktober of 30 oktober .
Uitzending via livestream
Bent u niet in de gelegenheid om één van de concerten te bezoeken, weet dan dat het
concert op donderdagavond 29 oktober ook wordt uitgezonden via livestream.
Wanneer u zich hiervoor aanmeldt, eveneens via ons emailadres, dan sturen wij u te zijner
tijd een link waarmee u kunt inloggen.
________________________________________________________________________
•
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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