
 
 

Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk 
12 december 2021  

waarin aandacht is voor straatmeisjes in Ghana 
 
 

 
 

Derde Advent 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemschikking 
 
De kleur is roze: Roze wordt o.a. gebruikt in het midden van de Adventstijd, 
omdat de helft van de voorbereidingstijd er op zit is het een beetje feest. 
Het paars van inkeer en boete wordt vermengd met het wit van het feest. 
 
 
"Doper wat moeten wij doen totdat Hij komt?" 
'In hoop en vrees doet boete geloof in Zijn verbond.' 
"Doper wat moeten wij doen totdat Hij komt?" 
 
'Deel met elkander het brood van alledag, 
opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag' 
"Deel met elkander het brood van deze dag.'" 
 
Lied 456: 5 en 6 
 
Voor de adventskaarsen ligt brood. Als je veel hebt.......deel dan met de ander. 

 
 
 



Om te beginnen 
 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
3e Advent:  
Doe eventjes je ogen dicht  
en tel dan maar tot drie.  
Je zult het zien: het wordt al licht.  
Dat heet nou liturgie!  
 
Wees blij omdat de Redder komt  
en zing het hoogste lied.  
Want als de Heer op aarde komt  
zorgt Hij dat jij geniet.    
 
Lied 276: 1 en 2 
1 Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte openstaat, 
muren van huid, ramen als ogen, 
speuren naar hoop en dageraad, 
huis dat een levend lichaam wordt, 
als wij er binnen gaan, 
om recht voor God te staan. 
 
2 Woorden van ver vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid, 
namen voor Hem, dromen, signalen, 
diep uit de wereld aangewaaid, 
monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort, 
Gods vrij en lichtend woord. 
 
Votum en groet - door de dienstdoende ouderling in beurtspraak met de gemeente 
 
O. Onze hulp is in de naam van de Heer  
G. DIE DE HEER VAN ALLE LANDEN EN ALLE VOLKEN EN MENSEN IS  
O.  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
G. DIE GEEN MENS UIT HANDEN LAAT VALLEN. 
O. Amen.  
 
Eerste moment  Wist u /je?   

 

• Dat er in Ghana ca 30 miljoen mensen wonen en daarvan in Accra de hoofdstad 2,5 miljoen 
mensen. 

• Dat iets minder dan de helft van de bevolking jonger is dan 14 jaar 

• Dat maar 3% dat is 900.000 mensen ouder zijn dan 65 

• Dat de levensverwachting voor mannen 55,4 jaar is en voor vrouwen is dit 57,2 jaar. 



Lied: het Kyrie van Ghana (uit Hoop van alle volken) 

 
 
Tweede moment  Wist u/ je? 

 

• Dat Ghana de grootste goudproducent is in Afrika maar veel goud onder levensgevaarlijke 
omstandigheden wordt ontgonnen door arme gezinnen 

• Dat ¾ van de cacaoproductie in de hele wereld uit Ghana en de Ivoorkust komt, dat in die industrie 
veel slaven werken 

• en dat zo goed als alles naar het buitenland wordt geëxporteerd door internationale concerns tegen 
hele lage prijzen, zodat de boeren er niet van profiteren. 

• Het project Tony’s Chocolonely 100% slaafvrij is gemaakt, zodat de verdiensten naar de boeren 
gaan 

Kyrie van Ghana 

 
Gebed om ontferming voor de nood van de wereld,  
beantwoord met het Kyrie van Ghana 
 
Derde moment  Wist u / je?               

 

• Dat de vaccinatiegraad in Ghana slechts 10 % is 

• Dat het officiële dodental volgens WHO door corona slechts 1200 is o.a. door dat men in Ghana veel 
epidemieën al heeft gehad en de bevolking erg jong is 

• Dat de HIV infectie relatief laag is nl. 1,3% in Ghana tegenover 11 % in Zambia  

• dat per 325 geboren kinderen een moeder sterft, in Nederland is dat 1 op de 20.000 kinderen 

• De babysterfte is 32 % 

Kyrie van Ghana 



Lied: ‘Handen heb je om te geven van je eigen overvloed’  Uit ‘de liedjeskist‘ 
 

 
 
2 Ogen heb je om te zoeken 
naar wat mensen nog ontbreekt. 
En een hart om uit te leggen 
wat een ander moed inspreekt. 
 
Refrein :  Open je oren om te horen,  

open je hart voor iedereen. 
 
3 Schouders heb je om te dragen 
zorg en pijn van alleman. 
En een hart om te aanvaarden 
wat een ander beter kan. 
Refrein 
 
4 Voeten heb je om te lopen                              
naar de mens die eenzaam is.                     
En een hart om waar te maken                      
dat geen mens een eiland is. 
Refrein 
 
5 Oren heb je om te horen 
naar de mens die vrede is. 
En een hart om te geloven 
in zijn Geest die liefde is. 
 
Refrein  Open je oren om te horen,  

 open je hart voor iedereen. 
 
Vierde moment  Wist u/ je?   

 

- Dat het Lifeline project een heel schooljaar gesloten was en de meisjes terug waren naar hun 
dorpen. 



• Dat dit schooljaar daarom dubbel zo veel meisjes nl. 80 meisjes een verkorte opleiding krijgen  

• dat ze daarom in plaats van een jaar nu twee jaar begeleiding krijgen als ze klaar zijn met de 
opleiding 

• Dat een opleiding een escape is uit de armoede 

• Dat er in het centrum 200 kinderen van ongehuwde moeders opgevangen worden en les krijgen 

• Dat deze kinderen in de coronatijd elke dag eten kregen ook toen het centrum officieel dicht was 

 
Kyrie van Ghana 
 

 
 
 
Lied  Amen  Uit Zuid Afrika 32 Hoop voor alle volken.  
 
Vertaling: Zing amen.  Wij prijzen god 

 
 

 
 

 
 
 
 



De Bijbel in het midden 
 

Groet 
 
Voorganger   De Heer zij met u  
Gemeente OOK MET U ZIJ DE HEER.                                                                                                                       
 
Gebed om de Heilige Geest  
 
Projectlied (melodie lied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’) 
 
1 Wij bidden om verhalen  
vol hoop en goede moed. 
God laat zijn licht hier stralen,  
Hij komt ons tegemoet.  
  
2 Een boek met mooie woorden  
met plaatjes en een lied:  
Zo laat God van zich horen,  
want Hij vergeet ons niet.   
 
Voor klein en groot samen ... 
aansluitend is er kinderviering 
 
Schriftlezing Lucas 1 vers 57 – 66 
 
Lied 158b  
 
Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien 
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen toen wij in  
duisternis waren, in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten 
op de weg van de vrede. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verkondiging  
 

 
 
Orgelspel  
 
Lied ‘O volk verdwaald‘ uit ‘Troost Zingend gezegend 105’: 1, 3 en 4 

melodie Lied 440 ‘Ga, stillen in den lande’   
 
1 O volk, verdwaald, verloren,  
vrees niet, ziehier uw Knecht!    
God heeft Hem uitverkoren,            
zijn Geest op Hem gelegd.  
Hij die de volken richt,  
Hij roept niet uitgelaten,  
Hij schreeuwt niet langs de straten –  
zijn stem is als het licht.   
 
3 Zo zegt uw God, de Here 
Die aard en hemel schiep, 
die mens en dier formeerde 
en u tot leven riep: 
Zie hier, ik heb mijn knecht 
al bij de hand genomen, 
in Hem zal tot u komen 
mijn liefde en mijn recht. 
 
4 Hij zal de volken wezen  
een altijd brandend licht!  
Gij blinden zult genezen,  
ontvangt een nieuw gezicht!  
Geboeiden, heft uw hoofd,  
want uit de nacht van lijden  
zal stralend U bevrijden  
het licht dat Hij belooft! 
 

Het delen 
 

De gebeden 
dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’  
(verwoording zoals gebruikt in de oecumene) 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 



Mededelingen - door de dienstdoende ouderling 
 
Inzameling Ghana/ Onderhoud Kerkgebouwen/ KIA Binnenlands Diaconaat 
 
Slotlied: 425  

 

 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  
 
Orgelspel 
 
 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Jannie Eldering; ouderling van dienst Henk Kingma; diaken Klaas Muller;  
lector Nanda van der Werff; organist Reinoud G. Egberts; beeld en geluid Anne Smeets;  
koster Gerard Verstraete; kinderviering Ezrah van Zijtveld; Tienerviering Margreet Eldering; 
medewerking Ghanawerkgroep  

 
 

 
 
Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
De eerste collecte is bestemd voor het diaconale project :  
Straatmeisjes in Ghana, dat vandaag centraal staat in deze viering. 
 



 
 
AG Care Ghana (Assemblies of God Care) vangt straatmeisjes op en jonge kinderen van tienermoeders. Via 
Kerk in Actie kan onze gemeente bijdragen aan de opvang van jaarlijks 40 meisjes in het opvangcentrum 
Lifeline in de hoofdstad Accra. De meisjes leren daar in tien maanden tijd een praktisch vak: naaien, 
sieraden maken of het kappersvak. 
Ook worden ze gestimuleerd, terug te keren naar hun geboortedorp om een nieuw bestaan op te bouwen. 
Het plan is, via collecten en acties, 1500 euro per jaar bij te dragen. 
Tot nu toe is het bijeengebrachte bedrag 2100 euro.  
U kunt altijd tussentijds het project steunen door uw gift over te maken  
op rekening NL78 TRIO 0198 3060 16 t.n.v. Diaconie PGAD o.v.v. Project Ghana. 
 
2e collecte: Onderhoud kerkgebouwen 
In 2021 is € 13.000 begroot voor (klein) onderhoud voor de Galluskerk en de Martinikerk. De Stichting 
Behoud Galluskerk en de Stichting Behoud Martinikerk (Stibema) voeren namens ons college het groot 
onderhoud uit; daarvoor is rijkssubsidie beschikbaar en er zijn diverse fondsen die bijdragen. Daarnaast zijn 
er nog (kleine) onderhoudskosten die het college zelf betaald. De opbrengst van de collectes voor 
onderhoud Kerkgebouwen gebruiken wij om de kosten van onderhoud te dekken.  
 
3e collecte: KIA Binnenlands Diaconaat 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel 
mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en 
kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst.  
In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over 
het verder heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.  
 
Volgt u de dienst online? Ook dan kunt u uw bijdrage aan de collecten geven! 
 
Via onderstaande link of QR-code komt u op de internetpagina van onze gemeente waar u een gift kan 
doen. Klik op de actie Gift/ donatie. 1e collecte is diaconie, 2e collecte is kerk en de 3e collecte is de extra 
collecte. 

 
De bijpassende link is: https://site.skgcollect.nl/37/gift/formulier.html?id=4567  
 
Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank dan kan dat natuurlijk ook.  
Vermeldt er dan even de datum en doel van de collecte bij. 
 
1e collecte voor diaconie:  
NL78TRIO 0198 3060 16 t.n.v. Diaconaat van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 
 
2e collecte voor kerk: NL06RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg. 
 
3e collecte (o.v.v. doel): NL06 RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg. 
 
Mededeling van de Ghanawerkgroep 

 

https://site.skgcollect.nl/37/gift/formulier.html?id=4567


Na deze dienst worden er gevlochten kersthartjes en – sterren verkocht ten bate van het 
Ghanaproject. Ze zijn erg geschikt om in de kersboom te hangen of als kerstgroet te gebruiken.  
U vindt ze op de tafel bij het winkeltje en er kan worden gepind. Ook de verkoop van de werkdoekjes gaat 
door; deze kunnen ook via de webshop besteld worden.  
De prijs is nog steeds 4 euro. 
 
Ook vindt u op een van de tafels in de kerk de kerstattenties voor de gemeenteleden van 85 jaar en ouder. 
Afgelopen dinsdag is er, na het inpakken, al een aantal weggebracht.  
We vragen uw hulp voor het wegbrengen, vóór de Kerst, van de resterende tasjes.  
Bij voorbaat dank! 
 
Erediensten en Vespers in december  
In verband met de laatstgehouden persconferentie en de consequenties daarvan voor de diverse 
kerkgenootschappen heeft de kerkenraad PGAD het advies van de PKN zoveel mogelijk overgenomen. 
Zowel de kerstnachtdienst als de dienst op oudejaarsavond worden 's middags opgenomen in de 
Martinikerk. De gemeenteleden kunnen het dan 's avonds thuis online volgen. De kerstnachtdienst om 22.00 
uur en de oudejaarsviering om 19.30 uur.  
De kerstmorgenviering gaat gewoon door om 10.00 uur in de Martinikerk. In de Galluskerk vindt geen 
kerstviering plaats. De ochtendviering op nieuwjaarsdag komt te vervallen, deze viering houden we op 
zondag 2 januari om 10.00 uur in de Martinikerk.  
 
Volg ook de actuele berichtgeving hierover op de nieuwe website pg-angerlodoesburg.nl 
 
 
19 december 10.00 uur MK ds. Trinus Hoekstra  Vierde advent 
24 december 22.00 uur online ds. Bert Bomer   Kerstnachtdienst 
25 december 10.00 uur MK ds. Bram Grandia  Kerstmorgen 
26 december 10.00 uur MK ds. Roelie Reiling  
31 december 19.30 uur online ds. Jannie Eldering  Oudejaarsdag 
02 januari 10.00 uur MK ds. Bert Bomer    Nieuwjaarsdienst 
 
 
Oecumenische vespers gedurende adventstijd:  
vanwege de coronaregels aanvang 16.00 uur 
 
In de adventsweken worden in verschillende kerken in Doesburg, Drempt en Hummelo elke vrijdag vespers 
gehouden, korte diensten ter voorbereiding op het kerstfeest.   
Deze vieringen waren gepland op vrijdagavond, maar vanwege de huidige coronamaatregels vinden ze op 
vrijdagmiddag 16.00 uur plaats.   
 
Op weg naar de geboorte van het Kind van Bethlehem is steeds het thema in deze vieringen: bijzondere 
geboortes in de Bijbel.   
De dienst duurt ongeveer 40 minuten, wordt opgenomen en 's avonds uitgezonden.    
Een mooi moment van verstilling in deze adventsweken.   
Bezoekers uit onze kerkgemeenschap zijn ook van harte welkom om de vesper bij te wonen. 
   
De laatste Vesper is op 17 december om 16.00 uur in Hummelo   
Voorgangers zijn ds. Elise Wijnands  en  Arnold Vellekoop 
 
 
Festival Lessons & Carrols door het Kamper Boys Choir in de Martinikerk 
op donderdag 23 december. 
 
Dirigent: Rintje te Wies 
Organist: Sander van den Houten 
Toegang met QR- code 
Tickets a 20 euro via www.kamperboyschoir.nl 

 


