
 
 

 
 
 
 
 
 

Licht dat ons aanstoot … 
 
 
 

 

 
 
 

Welkom in de viering vanuit de Galluskerk te Angerlo 
24 april 2022 

 



  
 
 
Om te beginnen 

 

Orgelspel 
 

Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 

Beginlied :  (We gaan staan) Sta op! Een morgen..             Lied 630; 1 t/m 4  
 

Bemoediging en Drempelgebed  
- door de dienstdoende ouderling in beurtspraak met de gemeente 
 
O:   Onze hulp is in de naam van de Enige 
ALLEN  Die hemel en aarde maakt tot op vandaag 
O.  die ons elke morgen weer groet met het licht 

dat begon op Paasmorgen 
ALLEN  die ons de Schriften ontsluit 

en ons hart in vuur en vlam zet 
O.  die ons Heilige Geest heeft toegezegd 
ALLEN  zendt ons dan Uw Heilige Geest 
O.  Enige, 
   vanuit ons leven van alledag gekomen 
   zien wij elkaar hier, op deze plaats, in uw Licht. 
   Hier weten wij ons gekend en gezien, 
   hier waar uw liefde de toon zet. 
   Doe ons ontvlammen, Enige,  
ALLEN  zendt ons uw Heilige Geest 
(We gaan zitten) 

 
Psalm van de zondag: Psalm 18    1, 5, 15 
 
Kyrie en Gloria 

gebed om ontferming 
 
Lied : Heel de aarde jubelt              Psalm 67 a  1 en 2     
 

  
De Bijbel in het midden 

 

Groet:   
Vg.        De Heer zal bij u zijn 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 
 

Gebed van de zondag 
 

Voor klein en groot samen ... 
 

Lezing uit de brief aan de Efeziërs, 5; 13 - 20 
 
Tussenzang: Gij volgt ons uit Jeruzalem Lied 255 
 
Lezing uit het evangelie volgens Lucas, 24; 13 - 35  



 

Meditatief orgelspel 
 
Uitleg en Verkondiging 

 
Geloofslied         Licht dat ons aanstoot          601 

 

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 dienstdoende ouderling 
 

Inzameling  1e collecte Perspective Danes   
2e collecte Kerk 

 

Slotlied: (we gaan staan)  Christus is opgestaan            613 
 
 
 

Uitzending en zegen 
gezongen Amen  
 

Orgelspel 
 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger pastor Wim Gilsing; ouderling van dienst Anne-Mieke Luykx; diaken Marjolein 
Somsen; lector Nanda van der Werff; organist Klaas Doornbos; beeld en geluid Marcel 
Somsen/Rudy Beckmans; koster Dick Donderwinkel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 

 
 
1e collecte: diaconaal doel, Perspective Danes 

Perspective Danes heeft naast hun “gewone” uitdagingen, het zorgen voor de Roma- jongeren in 
Danes en Rora er nog een hele grote zorg bij: Men zorgt momenteel voor vele vluchtelingen vanuit 
Oekraïne. 
Zij ontfermen zich over de vluchtelingen in de eerste weken nadat ze aankomen in Roemenië. 
Vanuit het community center kijkt men dan hoe het verder moet. 
De groepen vluchtelingen bestaan vaak uit vrouwen en kinderen. Juist voor deze kinderen heeft 
men zogenaamde “welkom-kits” gemaakt. Dit is een mooie kleurige tas met daarop in het 
Roemeens en het Oekraïens: Welkom. De tassen worden gevuld met tekenspullen, spelletjes, iets 
lekkers en natuurlijk een knuffel. 
Het ongelooflijk dat deze mensen in Roemenië, die zelf bijna niets hebben, dit werk doen en 
gastvrij zijn. 

Uw (financiële) ondersteuning wordt heel erg gewaardeerd ! 
 
 

2e collecte: voor de kerk  

o.a. Pastoraat, drukkerij, verzekeringen, verwarming en onderhoud, jeugdwerk 
 
 
 

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. 

 

 

 
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. 
 
 
Eerstvolgende vieringen: 
 
25 april 2022: Galluskerk (12.00 uur) Uitvaart Dhr Berend Hesselink Ds Bram Grandia 
 
01 mei 2022: Martinikerk Ds Trinus Hoekstra 
 
08 mei 2022: Martinikerk Ds Gertjan Depender 
 
15 mei 2022: Martinikerk Ds Bert Bomer 
 
22 mei 2022: Martinikerk Oecumenische viering met voorgangers van de gezamenlijke 

partnergemeentes. 
 


