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Welkom in de viering vanuit de Martinikerk 

op 06 november 2022 
 

Oogstdienst mmv de cantorij 
Bevestiging en ontheffing ambtsdragers 
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Orgelspel 
 

OM TE BEGINNEN 
 
Welkom- door de dienstdoende ouderling 
en aansteken van de kaarsen  
 
Gemeente gaat staan 
 
Aanvangslied: Liedboek 283: 1, 2, 3, 4 en 5  

 
 
2 En van overal gekomen,/ drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen,/ richten wij ons naar de zon. 
 
3 Want wij mensen op de aarde/ raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde/ sliepen wij ten dode toe. 
 
4 Laat uw dauw van vrede dalen/ in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen/ van uw goedertierenheid. 
 
5 Die ons naam voor naam wilt noemen/ al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen/ en dit huis zingt met ons mee! 
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Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende 
ouderling in beurtspraak met de gemeente 
 
O.  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
O.  Die de aarde geeft aan ons mensen 
A.  EN ONS MENSEN AAN ELKAAR 

O.  Omdat U ons roept, zijn wij hier; 
omdat U ons gevonden hebt, zoeken wij U. 

A. BLIJF AAN HET WOORD, O GOD,  
MET UW GOEDE WOORDEN. 

O.  En verzeker ons van uw vasthoudende liefde. Amen. 
 
Gemeente gaat zitten 
 
Psalm van de zondag - Liedboek 98: 1 en 3 
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3  Laat heel de aarde een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 
 
Gebed om ontferming 
 
Kyrie en Gloria - Liedboek 299f –  
gezongen door cantorij en gemeente 
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DE BIJBEL IN ONS MIDDEN 
 
Moment met de jongeren 
hierna gaan zij naar hun eigen viering 
 
Lezing uit Exodus 16 (fragmenten) 
 
Psalm 67 - gezongen Chant: Henry Smart,  
 
Lied: Chant 67 (psalm 67) gezongen door de cantorij 
(vertaling: Ida Gerhardt en Marie v.d.Zeyde)  
 
God zij ons genadig, Hij zegene ons, 
doe zijn aanschijn over ons lichten: 
dat op aarde uw weg zij geweten, 
onder alle volken uw heil, 
 
en de volken u loven, o God, 
u loven de volken tesamen, 
elk land deelt in de jubelende blijdschap.  
Want gij richt de volken naar recht. 
Gij leidt alle landen op aarde. 
 
En de volken loven u, God, 
u loven de volken tesamen. 
De aarde gaf haar gewas:  
God, onze God, wil ons zegenen. 
Hij wil ons zegenen, God. 
Eerbied voor hem en ontzag 
tot de verste einden der aarde! 
 
Aan de Vader en de Zoon zij glorie, 
de Heilige Geest gelijke ere, 
zoals het was in het begin, zo nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen . 
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Lied 687: 1 en 3  

 
 
3 Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven,  
dat mededeelzaam is  
en kracht geeft en nieuw leven.  
Dus zeg en zing het voort,  
geef uit met gulle hand  
dit manna voor elk hart,  
dit voedsel voor elk land. 
 
Verkondiging 
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Lied 845: 1, 2 en 3  

 
 
2Tijd van troosten tijd van tranen/ tijd van mooi zijn tijd van schamen  
tijd van jagen nu of nooit / tijd van hopen dat nog ooit.  
Tijd van zwijgen zin vergeten / nergens blijven niemand weten  
tijd van kruipen angst en spijt / zee van tijd en eenzaamheid.  
 
3 Wie aan dit bestaan verloren / nieuw begin heeft afgezworen  
wie het houdt bij wat hij heeft / sterven zal hij ongeleefd.  
Tijd van leven om met velen / brood en ademtocht te delen  
wie niet geeft om zelfbehoud, / leven vindt hij honderdvoud. 
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BEVESTIGING EN ONTHEFFING VAN AMBTSDRAGERS 
 
Bevestiging van Wilco Isard Onvlee en Marieke van Genderen-
Feenstra als ouderling-kerkrentmeesters. 
 
Ontheffing van Ernst Boesveld, als voorzitter college van 
kerkrentmeesters en ad interim voorzitter van de kerenraad, 
Jan de Groot en Jenny van Bokhorst als kerkrentmeesters,  
Rimke Kingma als ouderling en Pollyan van Swigchem als scriba. 
 
 
Lied 362: 1, 2 en 3 

 
 
2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,  
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;  
die ons uit angst en doem heeft weggetild  
en ons tot hier op handen heeft gedragen;  
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –  
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.  
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3 Van U is deze wereld, deze tijd.  
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.  
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,  
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.  
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –  
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 
HET DELEN EN DE TAFEL VAN DE OOGST 
 
Toelichting bij de "tafel van de oogst" 
 
Lied: A greatful heart, gezongen door de cantorij 
 
Thou, that hast given so much to me,  
give one thing more: grateful heart 
Not thankful when it pleaseth me,  
as if Thy blessings had spare days; 
But such a heart, whose pulse may be Thy praise. 
Thou that hast given so much to me,  
give one thing more: a greatful heart. 
 
vertaling:  
U, die me zo veel hebt gegeven, 
geef me nog één ding er bij: een dankbaar hart. 
Niet af en toe dankbaar, als uw zegeningen me goed doen' 
maar een hart, waarvan de hartslag is: U eer aandoen. 
 
Dankgebed, voorbeden, stilgebed en 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. 
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Mededelingen – door de dienstdoende ouderling 
 
Inzameling der gaven  
 
Eerste rondgang: Kerk In Actie- Zending 
Tweede rondgang: Kerk en Eredienst 
 
Slotlied (staande) 718: 1 allen, 2 en 3 cantorij, 4 allen 

 
 
Cantorij 2 en 3 
2 Niet voor schuren, die niet duren,/ gaaft 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.  
 
Allen 4 
4 Wil dan geven, dat ons leven/ zelf ook vruchtbaar zij.  
Laat in goede daden, 't woord van uw genade/ opgaan, sterk en vrij. 
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Zegen en gezongen "Amen" 
 
Orgelspel 

 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Bert Bomer; ouderling van dienst Ezrah van Zijtveld; 
diaken Klaas Muller; lector Hajo Blok; cantor- organist Wilbert 
Berendsen; cantorij van de Martinikerk o.l.v. Wilbert Berendsen, 
organist Reinoud G. Egberts; beeld en geluid Marcel Somsen; 
koster Piet Klooster 
 
 
 
 

 
 

Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
1e collecte: Kerk in Actie Zending 
In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard 
nodig. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in 
Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike 
Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze 
universiteit uitgezonden. De predikanten die zij, samen met hun 
Zambiaanse collega’s, opleiden leveren een waardevolle bijdrage 
aan kerk en samenleving. In de opleiding is ook aandacht voor 
praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, 
mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering.  
 

2e collecte: voor de kerk  
o.a. Pastoraat, drukkerij, verzekeringen, verwarming en onderhoud, 
jeugdwerk 
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Volgt u de dienst online? ook dan kunt u uw bijdrage aan de 
collecten geven! Via bijpassende 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? Dat kan ook. 
Vermeld er dan de datum en het 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  
 
06 november  Martinikerk 10.00 uur ds. Bert Bomer  
      Oogstdienst mmv cantorij 
13 november  Galluskerk 10.00 uur pastor Wim Gilsing 
      Ghanadienst 
20 november  Galluskerk 10.00 uur ds. Henk Teeuwen 
      Gedachteniszondag 
27 november  Galluskerk 10.00 uur ds. Trinus Hoekstra 
      Eerste zondag van Advent 

 
 
 

https://site/
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Hoe bevalt het Liedboek? 
Sinds de introductie van het nieuwe Liedboek in 2013 heeft de 
gemeente met veel nieuwe liederen kennis gemaakt. 
De werkgroep erediensten is benieuwd wat de gemeenteleden 
vinden van ‘het Liedboek’ Wat vind je/u van de liedkeuze?  
Wat vind je/u wel of niet passend? Etcetera. 
In de maanden oktober en november voegen we een klein enquête 
formulier in de liturgie om daarvan een beeld krijgen. 
Wilt u/jij het formulier svp tijdens of na de dienst invullen en aan de 
ouderling van dienst overhandigen? Wij stellen uw/jouw mening erg 
op prijs! De resultaten van de enquêtes zullen medio januari met de 
gemeente gedeeld worden.  
 
Het Ouderencontact op 10 november  
Aanstaande donderdag is de gezellige, informatieve middag  
van het ouderencontact in de Wehmerhof in Angerlo  
(het gebouw achter de kerk)  
De middag begint om 14.30- en duurt tot ongeveer 16.45 uur. 
 
Ds. Henk Teeuwen, voormalig predikant in Angerlo, houdt een 
lezing met afbeeldingen over de Joodse gemeenschappen uit onder 
meer Borculo, Vorden en Hengelo. Tevens wordt er aandacht 
besteed aan de Herfst, de oogsttijd met fruit, blad en bes. 
 
Weet u van harte welkom, 
Ine, Ank, Trudy en Nel (nelweststeijn@hotmail.com) 
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Gospeldienst in de Galluskerk  
 
Op 13 november a.s. zal in de Galluskerk een gospeldienst worden 
gehouden, waaraan medewerking wordt verleend door het 
gospelkoor “Desire” uit Arnhem. 
Het koor zingt meerstemmig gospel omdat het heerlijk positieve 
muziek is met een mooie boodschap die ieder mens in het hart kan 
raken, gelovig of niet.  
Daar verheugen wij ons dan ook op.  
Er zal in de viering ook speciale aandacht zijn voor het Kerk in Actie 
project Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Accra, Ghana, 
waarvoor de PKN Angerlo-Doesburg al twee jaar actie voert.  
Dit project biedt de meisjes de mogelijkheid, gedurende een jaar 
een opleiding voor naaister, kapster of sieradenmaakster te volgen. 
In de viering zal hiervoor worden gecollecteerd. 
In de Wehmerhof is er na de viering koffie met gebak. Ook zullen 
ten bate van het project gebreide katoenen werkdoekjes, fleurige 
babysokjes en gedichtbundels van de dichter Harmen Wind worden 
verkocht . 
Iedereen is van harte welkom.  
 
Verkoop werkdoekjes 
De katoenen werkdoekjes worden nog steeds goed verkocht.  
En het breien hiervan gaat gewoon door.  
Wilt u hieraan meewerken, heel graag! 
 
Gudrun Gilhuis 
Corrie Weeda 
Werkgroep Ghana 
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