MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 43 dd. 18 oktober 2020 – 5e zondag van de herfst
Maartenskerk 18 oktober : 10:00 uur – Kerkdienst in coronatijd
met gemeenteleden en via KerkTV
Voorganger
: ds. Teun Kruijswijk Jansen
Muziek
: Bert Boer
Zang
: Marianne Boer en Martha Marie Bugel
Collecten
: 1. KIA: kerk in het Midden Oosten
2. Kerk en Eredienst
Directe link naar KerkTV uitzending:
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren
Directe link naar aanmeldformulier: https://bit.ly/3597KHu
________________________________________________________________________
BLOEMEN
De bloemen gaan, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, vandaag naar
Mw. Karin Kraan, Langbroekerweg 34, 3941 MT Doorn
________________________________________________________________________
BERICHTEN
•
Deze zondag in de Maartenskerk
Vandaag lezen we voor de vierde keer een ‘spiegelverhaal’, zoals je een gelijkenis ook
kunt noemen. Dit keer het verhaal van de barmhartige Samaritaan. De afbeelding op de
orde van dienst verwijst er al naar.
Na de preek horen we van onze dorpsgenoot Anna Gachaderian over de zeer moeilijke
situatie van haar familie en anderen die in Armenië is ontstaan.
Deze week zijn we opnieuw bepaald bij de gevolgen van het corona-virus; onze
ontmoetingen na de dienst zijn dus weer beperkter, helaas.
De liturgische kleur is: groen.
ds. Teun Kruijswijk Jansen
________________________________________________________________________
•
Herfstvakantie
Vanwege de herfstvakantie zijn wij niet bereikbaar van 21 oktober t/m 1 november. In
voorkomende pastorale gevallen kunt u een beroep doen op collega ds. Sophie en verder
met onze scriba Martha Marie Bugel contact opnemen.
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
________________________________________________________________________
•
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.
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
________________________________________________________________________
•
Ontmoeten en Verdiepen
Bibliodrama. In ons programma hadden we zo mooi in oktober en november weer een
cyclus van 3 avonden bibliodrama opgenomen. Na overleg met Aad van Balen blijkt echter
dat deze avonden met de juist aangescherpte maatregelen om de corona terug te dringen
niet goed en veilig te realiseren zijn. Daarom worden deze avonden nu geannuleerd, maar
we verwachten dat het in de toekomst zeker opnieuw aangeboden zal worden.
________________________________________________________________________

2

•
Doopdienst 25 oktober uitgesteld
Helaas hebben Jelle en ik in het licht van de huidige maatregelen besloten om de doop van
onze zoon Philip uit te stellen. Vanwege het kleine aantal mensen (max. 30) dat momenteel
bij de kerkdiensten aanwezig mag zijn, zagen wij geen mogelijkheid om het feest van de
doop volgende week te kunnen vieren te midden van onze gemeente en in aanwezigheid
van onze familie en vrienden. We hadden naar de doopdienst uitgezien en vinden het
jammer, maar vertrouwen erop dat Philip ook nu al leeft onder de zegen van God en dat is
het belangrijkst. Hopelijk komt er in de komende maanden meer ruimte om zijn doop
alsnog te vieren. Uiteraard is er wel een kerkdienst op 25 oktober, de voorganger in die
dienst zal zijn ds. Esveldt uit Amersfoort.
met hartelijke groet, ook namens Jelle,
ds. Sophie van den Berg-Hofstee.
________________________________________________________________________
•
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.
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 .
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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)
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%.
________________________________________________________________________
•
Kapelgebed
Het eerstvolgende kapelgebed (om de twee weken op de donderdagavond) is op 29
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
________________________________________________________________________
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
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