
 
Welkom in de viering vanuit de Galluskerk 

op 31 juli 2022 
 

 
 

Om te beginnen 
 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Gemeente gaat staan 
 
Beginlied : 657 1 en 2  Zolang wij ademhalen 

 
 
2 Al is mijn stem gebroken, / mijn adem zonder kracht,  
het lied op andere lippen / draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevangen / of in verdriet verstild:  
het lied van Uw verlangen / heeft mij aan ’t licht getild. 
 



Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling  
in beurtspraak met de gemeente 
 
o.  Onze hulp is in de Naam van de Heer   
g.  die hemel en aarde gemaakt heeft 
o.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g.  en niet laat varen het werk van zijn handen  
 
o.  O God, keer U om naar ons toe, 
g.  EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL 
o.  Laat ons, o Heer, Uw liefde zien 
g.  EN GEEF ONS UW HEIL! 
o.  O Heer hoor ons gebed 
g.  EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN 

HEILIG MIJN HART, O HEER ZODAT IK KIND AAN HUIS KAN ZIJN 
IN UW GEHEIMEN EN IN UW HEILIGDOM, 
DOOR HEM, DIE ONZE MEESTER IS: 
JEZUS MESSIAS AMEN 

 
Gemeente gaat zitten 
 
Psalm van de zondag: 68, 1 en 12  God richt zich op, de vijand vlucht 

 



 
 
 
 
Kyrie en Gloria 
 
Lied : 299j  Om de mensen en de dieren 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
De Bijbel in het midden 

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

 
 



Gebed van de zondag 
 
Verborgen God 
die in alle wijsheid 
onze zwakheden bedekt, 
toon ons de weg naar leven en vrijheid 
door Uw Woord 
dat Gij gesproken hebt in Jezus, uw Zoon 
die ons voorbeeld is 
van dag tot dag 
en ns tot wijze mensen maakt 
dit uur en alle dagen van ons leven 
Amen 
 
Eerste Lezing: Prediker 2, 1-11 
 
Lied: 797, 1, 2, 3 en 8   Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
Tweede Lezing:  Lucas 12, 13-21 
 

Lied 718: God die leven hebt gegeven 

 



2 Niet voor schuren, / die niet duren,                                                                                                                    
gaf Gij vruchtbaarheid,   
maar opdat op aarde, / in uw goede gaarde,                                                                                                          
niemand honger lijdt.  
 
3 Maar wij rijken, / ach wij blijken                                                                                                                     
hard en onverstoord.     
Open onze oren, / Heer, opdat wij horen                                                                                                       
’t roepen aan de poort.  
 
4 Wil dan geven, / dat ons leven                                                                                                                       
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden / ’t woord van uw genade                                                                                                   
opgaan, sterk en vrij. 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Lied 807: Een mens te zijn op aarde 

1 allen, 2 vrouwen, 3 allen, 4 mannen, 5 allen  

 
 
Vrouwen 2 De bomen hebben wortels 

de bomen mogen stevig staan 
maar mensen moeten verder gaan. 
De bomen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij. 

 
Allen  3 De vossen hebben holen 

de mensen weten heg noch steg 
zijn altijd naar hun huis op weg. 
De vossen hebben holen – 
maar wie is onze weg? 

 
Mannen 4 De mensen hebben zorgen 

het brood is duur, het lichaam zwaar, 
en wij verslijten aan elkaar. 
Wie kent de dag van morgen? 
De dood komt lang verwacht. 

 



Allen  5 Een mens te zijn op aarde 
is pijnlijk begenadigd zijn 
en zoeken, nooit verzadigd zijn, 
is rusten in de aarde 
als alles is volbracht. 

 

 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:  Stichting de Instap 
  tweede rondgang: Kerk en Eredienst 
 

 
Slotlied: (staande)  657 1 en 3  Zolang wij adem halen 
 
1 Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 
3 Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  

 
Orgelspel 



Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Bert Kuipers; ouderling van dienst Jannie Boesveld; diaken Marjolein Somsen; 
lector Jenny van Bokhorst; organist Ernst Boesveld; beeld en geluid Daniël Snieder; koster Bennie 
Besselink 
 
 

 

 
 

Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
1e collecte: Stichting Instap 
Ex-gedetineerden verdienen onze ondersteuning als dat nodig is. Want zij zijn meer dan hun 
misstappen. Wij kunnen hun verhaal van meer kanten bekijken. We kunnen in hen geloven. En 
zorg en aandacht bieden. 
Als een gedetineerde uit de gevangenis komt duurt het vaak lang tot het reguliere sociale vangnet 
is opgestart. Die eerste weken zonder voorzieningen is een ex-gedetineerde enorm kwetsbaar 
voor terugval. Vaak zoekt hij noodgedwongen zijn oude vrienden op. Dat levert meestal niets 
goeds op. En terugval betekent geen tweede kans… 
Wij vinden het een uitdaging om hen op te vangen als ze vrijkomen. Hen een dak boven het hoofd 
te geven. Wat steun bij het regelen van de belangrijkste voorzieningen.  
En wat persoonlijke aandacht. Dat verkleint de kans op terugval in misstappen enorm.  
En daar is, naast de ex-gedetineerde zelf, ook de hele samenleving mee gebaat. 
 
2e collecte: Kerk en Eredienst  
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.  
Vermeld 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  
 
31 juli   Galluskerk 10.00 uur ds. Bert Kuipers    
 
07 aug. Martinikerk 10.00 uur ds. Roelie Reiling 
14 aug. Martinikerk 10.00 uur pastor Wim Gilsing 
21 aug. Martinikerk 10.00 uur ds. Bram Grandia 
28 aug. Galluskerk 10.00 uur Jannie Boesveld en Anja Beckmans Taizéviering 
 
 
Zomeravond Orgelbespelingen op donderdagavond in 2022 
In de zomermaanden organiseert StiDoMu een serie zomeravond-orgelbespelingen die wekelijks 
plaats vinden op donderdagavond in de Grote of Martinikerk.  
 
Alle orgelbespelingen beginnen om 20.00 uur  
en duren in de regel één uur. 
Toegangsprijs € 12,00,  
voor donateurs van StiDoMu € 10,00  
en de jeugd tot 18 jaar heeft vrij toegang.  
 
StiDoMu staat voor Stichting Doesburgse Muziekcultuur 
 
Meer informatie over de bespelingen vindt u op de website www.stidomu.nl 
 
04 augustus   Elmar Lehnen (D)  
11 augustus  Berry van Berkum 
18 augustus  Everhard Zwart 
25 augustus  Petra Veenswijk 
 
01 september  Peter van de Velde (B) 
08 september  Gijs van Schoonhoven 

 

http://www.stidomu.nl/
https://www.stidomu.nl/concertlijst/elmar-lehnen-d-orgel/?mc_id=139
https://www.stidomu.nl/concertlijst/berry-van-berkum-orgel/?mc_id=140
https://www.stidomu.nl/concertlijst/everhard-zwart-orgel/?mc_id=141
https://www.stidomu.nl/concertlijst/petra-veenswijk-orgel/?mc_id=142
https://www.stidomu.nl/concertlijst/peter-van-de-velde-b-orgel/?mc_id=143
https://www.stidomu.nl/concertlijst/gijs-van-schoonhoven-orgel/?mc_id=144

