
 
Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk 

op zondag 8 mei 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Om te beginnen 
 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Beginlied : 217 
 
1 De dag gaat open voor het woord des Heren,  
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,  
bron die wij horen als wij tot Hem keren,  
vroeg in de morgen.  
 
2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,  
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,  
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,  
God onze Vader.  
 
3 Door U geschapen om uit U te leven;  
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,  
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,  
oorsprong en toekomst.  
 
4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen  
ons doen en laten zuiveren en dragen,  
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
 
5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,  
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaarde,  
zijn Geest geleide ons en onze aarde  
naar de voltooiing. 
 
Gemeente gaat staan 

 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling  
in beurtspraak met de gemeente 
 
Bemoediging: 
O: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Gebed van toenadering  
O:   God, keer U naar ons toe 
G:  EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL 
O:   Heer, laat ons uw liefde zien 
G:  EN GEEF ONS UW VREDE 
O:   Heer, hoor ons gebed 
G:  AMEN 
 
 
Psalm van de zondag: 66: 1, 3 en 5 
 
1 Breek, aarde, uit in jubelzangen,  
Gods glorierijke naam ter eer.  
Laat van alom Hem lof ontvangen.  



Geducht zijn uwe daden, Heer.  
Uw tegenstanders, diep gebogen,  
aanvaarden veinzend uw beleid.  
Heel de aarde moet uw naam verhogen,  
psalmzingen uwe majesteit. 
 
3 Doe onze God uw loflied horen,  
gij volken, zing alom op aard,  
loof Hem door wie wij zijn herboren,  
die ons voor wankelen heeft bewaard.  
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,  
zoals men erts tot zilver smelt.  
Gij die ons, aan het vuur ontheven,  
gelouterd voor uw ogen stelt. 
 
5 Ik kom met gaven in mijn handen.  
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht  
en brengt U, Heer, de offeranden,  
U in benauwdheid toegezegd.  
Brandoffers wil ik u bereiden  
en zoete geuren op doen gaan. 
Ik wil u heel mijn leven wijden:  
aanvaart het, neem mijn offer aan. 
 
Kyrie en Gloria 
gebed van ontferming 
 
Kyriëlied: 301k 

 
Glorialied: 652 

  
 
 
 



2 Zing jubilate, dat is goed,  
vogels en vissen, licht en water,  
bloemen en bomen, vlees en bloed, 
lichaam en ziel, zing jubilate!  
 
3 Zing jubilate voor de Zoon,  
dat Hij de hemel heeft verlaten,  
dat Hij de zonden heeft verzoend,  
Jezus Messias, jubilate!  
 
4 Zing jubilate voor de Geest,  
offer de vogel Geest uw adem,  
dat Hij uw hart met vuur geneest,  
wees God indachtig, jubilate!  
 

 
De Bijbel in het midden 

 
Groet:   
V.        De Heer zal bij u zijn 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Gebed van de zondag 
 
Eerste Lezing:  Numeri 27: 12-23 
 
Antwoordpsalm: 100 
 
1 Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijks domein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 
 
2 Roep uit met blijdschap: God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt. 
 
3 Treedt statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 
4 Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
Evangelie: Johannes 10: 22-30 
 
Acclamatie: 333 



 
 
Uitleg en Verkondiging 
Meditatief orgelspel 
 
 

 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 eerste rondgang, Hospice Zutphen  / tweede-, kerk 
 
Gemeente gaat staan 
 
Slotlied: 981 
 
1 Zolang er mensen zijn op aarde 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft 
 
2 Zolang de mensen woorden spreken,  
zolang wij voor elkaar bestaan,  
zolang zult Gij ons niet ontbreken,  
wij danken U in Jezus’ naam. 
 
3 Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld,  
O Heer, Gij zijt mijn onderkomen   
en al mijn dagen zijn geteld. 
 



4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 
5 Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  
 
Orgelspel 
 

Taakdragers in deze viering  
Ds. Gertjan de Pender; ouderling van dienst Ezrah van Zijtveld; diaken Carin Hartemink;  
lector Wilco Onvlee; organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Ruben Wijmenga;  
koster Gerard Verstraete 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
1e collecte: Hospice Zutphen 
Hospice Zutphen is een klein en sfeervol hospice dat ruimte biedt aan vijf gasten. In ons huis is 
iedereen welkom, ongeacht leeftijd, maatschappelijke achtergrond of levensbeschouwing.  We zijn 
een ‘bijna-zoals-thuis-huis’ waarin liefdevolle ondersteuning geboden wordt. Iedereen die terminaal 
ziek is, kan een beroep doen of laten doen op ons hospice. De missie Stichting Vrienden van 
Hospice Zutphen is dat het hospice voor iedereen toegankelijk moet kunnen zijn en dat waar het 
niet mogelijk is de eigen bijdrage te betalen, dit geen belemmering hoeft te zijn om van het hospice 
gebruik te maken. De Vrienden staan daarom garant voor de eigen bijdrage van diegenen die dit 
zelf niet (volledig) kunnen betalen.  
 
 
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. 
 

 
 
Kerkdiensten in mei 
 
15 mei  Martinikerk 10.00 uur    ds. Bert Bomer 
 
22 mei  Martinikerk 10.00 uur    ds. Jaap Lof, mw. Toos Loman      Oecumenische viering 
            en pastor Wim Gilsing 
 
26 mei  Martinikerk 10.00 uur    pastor Wim Gilsing           Hemelvaartsdag 
 
29 mei  Galluskerk 10.00 uur    ds. Susanne van der Sluis       

 
 
Ontmoeting en Inspiratie 
 
Afsluiting themadiensten en activiteiten rondom de zeven werken van barmhartigheid  
 
De gezamenlijke kerken in de regio Doesburg hebben sinds oktober 2021 themadiensten en 
activiteiten georganiseerd rondom de zeven werken van barmhartigheid. Het is mooi dat we als 
kerken steeds meer samen werken en om iets proberen te betekenen voor de samenleving. 
De betrokken geloofsgemeenschappen zijn de Protestantse gemeenten Angerlo-Doesburg, 
Drempt en Oldenkeppel en Hummelo, de Remonstranten Doesburg, de Ooipoortkerk (CGKV)  
de RK Willibrordusparochie en het Leger des Heils in Doesburg.  
 
In de maand mei wordt dit jaarthema afgesloten met de volgende activiteiten:  
 



Expositie in de St. Joriskerk in Drempt  
Van 30 april t/m 15 mei zal er een expositie zijn met schilderijen van Jeltje Hoogenkamp en foto’s 
van Kees de Winter bij de zeven werken van barmhartigheid.  
Bij de schilderijen heeft Corrie Kopmels passende gedichten gemaakt.  
Theoloog en fotograaf Kees de Winter geeft de werken in zijn foto’s letterlijk handen en voeten.  
 
Open zaterdagen  
De expositie is nog te zien in de St. Joriskerk in Drempt op zaterdag 7 en 14 mei.  
De kerk is open van 11.00 tot 16.00 uur.  
 
Moment van bezinning met muziek en teksten  
Op deze zaterdagen is er van 14.30 uur tot 15.00 uur op het koor van de kerk een moment van 
bezinning met muziek en teksten.  
7 mei speelt Lucian Venderink en op 14 mei Yvonne van Beek piano.  
 
Ook is er aansluitend gelegenheid om samen aan de hand van een aantal vragen naar de 
schilderijen en foto’s te kijken en er met elkaar over te praten.  
 
Expositie in de Martinikerk in Doesburg  
Van 19 tot 31 mei is de expositie te zien in de Martinikerk in Doesburg tijdens de openstelling van 
de kerk.  
 
Zaterdag 21 mei 16.00 uur Concert Rob Favier in de Martinikerk   
Helaas kan het geplande concert van de Sunshine Cleaners op 21 mei niet doorgaan, in verband 
met ziekte van een van de zangers. In plaats daarvan is er een concert van Rob Favier gepland.  
 
Rob Favier verzorgt programma’s die bestaan uit een mengeling van liedjes en verhalen waarbij 
het humoristische aspect duidelijk aanwezig is. Toch doet dat geen afbreuk aan de diepe bodem 
die zijn teksten vrijwel altijd hebben: het zoeken naar datgene wat echt waardevol is, wat zin geeft 
aan je dagelijks leven, een plaats vinden als gelovig mens in de moderne maatschappij.  
Tijdens zijn optreden wordt er veel gelachen, maar ook grondig nagedacht. De interactie met het 
publiek speelt een belangrijke rol. Ter afsluiting van dit themajaar rondom de zeven werken van 
barmhartigheid heeft Rob een op maat gemaakte voorstelling samengesteld. Deze is geschikt voor 
alle leeftijden.  
 
Tijdens de voorstelling zal er ook aandacht besteed worden aan hulp voor Oekraïne/ Kerk in Actie. 
Het concert is gratis. Na afloop wordt er een eigen bijdrage gevraagd.  
 
Zondag 22 mei Oecumenische viering in de Martinikerk in Doesburg 10.00 uur  
We sluiten het project rondom de werken van barmhartigheid af met een gezamenlijke 
oecumenische dienst in de Martinikerk in Doesburg. Deze zondag is er dus geen dienst in de 
andere kerken. De dienst wordt voorbereid door Wim Gilsing, Jaap Lof en Toos Looman.  
Vanuit elke kerkgemeenschap zal er een voorganger of gemeentelid participeren in de dienst. Op 
de manier zoals het ook in de oecumenische online vieringen is gedaan. Het is bijzonder dat we nu  
wel met alle geloofsgemeenschappen samen kunnen vieren.  
 
Karin Spelt, predikant PG-Drempt & Oldenkeppel 

 


