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Welkom in de viering vanuit de Galluskerk  
op 15 januari 2023 

 

 
 

Dit is mijn geliefde in wie ik vreugde vind 
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Om te beginnen 

 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Gemeente gaat staan 
 
Beginlied : Vanwaar zijt Gij gekomen LB 494 

 
 
2 Gij zijt ons doorgegeven 
een naam, een oud verhaal 
uw woorden uitgeschreven 
in iedere mensentaal. 
Ons eigen levenslot  
met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 
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3 Gij zijt in ons verloren/ wij durven U niet aan,  
uw stem in onze oren, uw komst in ons bestaan. 
Een woord van vlees en bloed / een kind voor ons geboren, 
een mens die sterven moet. 
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende 
ouderling in beurtspraak met de gemeente 
 
O  Onze hulp is in de Naam van de Enige, 
A  DIE HEMEL EN AARDE EN OOK ONS GEMAAKT HEEFT 
O  Die nooit ophoudt met wat Hij met ons begon 
A  DIE TROUW BLIJFT VOOR NU EN ALTIJD 
O U hebt ons gewild, Enige, vanaf het allereerste begin 

en U bent altijd met ons meegegaan tot vandaag 
A  EN U ZULT ER ALTIJD ZIJN, DAT IS UW BELOFTE 
O Geef dat wij ons daaraan toevertrouwen, 

aan uw Woord, uw Weg, uw Liefde  
A OMDAT WIJ WETEN DAT U DOOR EN DOOR MET ONS BENT, 

IN JEZUS, ONZE BROEDER, ONZE LIEVE HEER, AMEN. 
 

Gemeente gaat zitten  
 

Kyrielied:  Heer, zie ons aarzelend staan LB 349 
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2 Wij moeten kiezen voor U, 
want Gij hebt ons uitverkoren 
ons te verliezen aan U, 
uit water en geest herboren. 
Wij moeten kiezen voor U. 

 
3 Wij zien het beloofde land, 
het water gaat voor ons open. 
Nu mogen wij aan uw hand 
dwars door het water lopen. 
Wij zien het beloofde land. 

 
Kyriegebed 
 
Glorialied: Juich voor de koning der Joden LB 526 1 en 2 
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2 Hij daalt ootmoedig in het water, 
de vogel Geest komt aangesneld, 
God heeft in Hem zijn welbehagen 
en alle zaligheid gesteld: 
tegen de stroom staat Hij ten teken, 
hier wordt des levens loop gewend, 
het blinde lot gestuwd tot zegen, 
wij zijn tot in de dood gekend 

 
De Bijbel in het midden 

 
Groet:  
Voorganger  De Enige zal bij u zijn 
Allen   DE ENIGE ZAL U BEWAREN 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit de profeet Jesaja  
 
Lied Psalm 89 LB 89a 
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Lezing uit het evangelie volgens Matteüs 
 
Lied De Geest des Heren is op Hem LB 530 

 
 
2 Wat is het dat hij aan ons meldt? 
De blijde boodschap voor de armen: 
het overweldigend erbarmen 
dat ons gebroken hart herstelt. 
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3 Dat de gevangenen bevrijdt 
en ons verlost uit schande en schade 
en meldt het jaar van Gods genade, 
zijn recht en zijn barmhartigheid. 
 
4 Wij danken God voor deze stem 
die heeft geklonken in ons midden, 
ons aangevuurd heeft bij het bidden 
met uitzicht op Jeruzalem. 

 
Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Lied Nu Gij de doop ontvangt LB 524 

 
 
2 Gij wilt niet als een onbeschreven blad 
veraf staan van ons volgekladderd leven; 
ons leven wordt U op het lijf geschreven, 
Gij stapt in onze dood als waterbad. 
 
3 Dit is uw glorieuze ondergang; 
de niet te peilen afgrond van uw liefde 
houdt alle dreiging van de waterdiepte, 
het monster van de oervloed in bedwang. 
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4 Gij rijst uit onze dood en van omhoog 
klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’. 
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels 
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog. 
 
5 Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein, 
in ons gedompeld, één van ons geworden, 
Gij roept de hele schepping tot de orde 
van zaligheid. De zee zal niet meer zijn. 

 

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, PKN Ondersteuning gemeenten 

tweede rondgang, Kerk en Eredienst 
 
Slotlied: (staande) O Christus woord der eeuwigheid LB 826 
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2 Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
o levenswoord van den beginne? 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
o Christus, treed ons leven binnen. 
 
3 Gij werd een mens, maar zonder eer, 
die in de wereld geen verweer,  
niet heerlijks had voor mensenogen. 
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer 
geef dat wij U herkennen mogen. 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  

 
 
Orgelspel 
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Taakdragers in deze viering  
Voorganger pastor Wim Gilsing; ouderling van dienst Margreet 
Eldering; diaken Klaas Muller; lector Dorkas Klooster; organist 
Wilbert Berendsen; beeld en geluid Ruben Wijmenga; koster Bennie 
Besselink 
 

 

 
Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
1e collecte: PKN Ondersteuning gemeenten 
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op 
allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van 
diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers 
trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als 
vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Steeds meer 
ontwikkelt de Protestantse Kerk online trainingen, e-learnings en 
webinars. Zoals de e-learning Beleid & Bestuur, die ambtsdragers 
helpt bij het opstellen van een inspirerend beleidsplan. Of de training 
Pastoraat, die deelnemers handvatten geeft voor het voeren van 
pastorale gesprekken. Zo zijn er online trainingen voor alle leden 
van de kerkenraad - voorzitter, scriba, ouderling, ouderling-
kerkrentmeester, diaken en en jeugdambtsdrager. 
Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze 
ideeën op en wisselen ervaringen uit. Zo kunnen ze toegerust aan 
de slag. 
 
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. 
 

Vieringen  
15 januari Galluskerk 10.00 uur pastor Wim Gilsing 
 
22 januari Galluskerk 10.00 uur ds. Bram Grandia 
 
29 januari Galluskerk 10.00 uur ds. Obe Phillips 
 
 

 

https://site/
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UITNODIGING ONTWERPEN PAASKAARS 2023-2024 
 
Ook dit jaar willen we weer een geheel eigen ontwerp de 
paaskaarsen in de Galluskerk en de Martinikerk laten sieren. 

Wij zijn blij dat dit een traditie begint te worden       

Het thema dit kerkelijk jaar is “Aan tafel”. Verder kan gedacht 
worden aan de grote thema’s waar we mee geconfronteerd worden: 
Energie, Vrede, Klimaat, Biodiversiteit, Ongelijkheid en Zingeving. 
In maanlicht staat waar u uw ontwerp(en) met toelichting kunt 
inleveren. 
 
Uiterste inleverdatum: 3 maart 2023! 
Laat uw creativiteit vloeien; wij hopen op een groot aantal 
inzendingen. 
Op 7 maart zal de Kerkenraad een keuze maken. 
 
 
VERKENNINGSTOCHT LANGS BIJBELVERHALEN 
Belangstelling voor kern-verhalen uit de Bijbel? Zin om weggezakte 
kennis over die verhalen weer op te halen? Graag willen we een 
"leerhuis"-groepje opzetten aan de hand van het boek van Rabbijn 
Jonathan Sacks over het Bijbelboek Genesis. In drie bijeenkomsten 
lezen we de verhalen over de aartsvaders en de sleutelfiguren uit 
het begin van het Oude Testament, over hun familieleven, hun 
zorgen, vreugden, hun angsten, hun vallen en opstaan, hun zoeken 
naar zin, naar toekomst. Over hun positie in het joodse denken en 
geloven. En we zijn daarover in gesprek met elkaar. Daarbij leggen 
we ook lijnen naar ons eigen leven en de vragen van onze tijd. We 
gebruiken een "reader" (uittreksel om met elkaar te lezen) van de 
gedeelten uit het boek van Sacks over Genesis die aan de orde 
komen.  
 
De bijeenkomsten worden gehouden : 15 februari, 1 - en 15 maart. 
Steeds 's avonds van 19.30 tot 21.30 uur  
in de vergaderunit van de Martinikerk in Doesburg,  
boven de keuken. Deze is apart te verwarmen!  
De maximale groepsgrootte is 14 personen.  
Bij meer aanmeldingen komt er een parallel-serie.  
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Ieder is welkom, van welke overtuiging of kerk dan ook. 
 
Bram Grandia en Bert Bomer (beiden predikant) zijn de gidsen op 
deze verkenningstocht. Gaat u mee op reis langs de verhalen van 
Genesis? Welkom! 
 
Opgave: mail naar : Bert Bomer: bebom/buutvrij@gmail.com 
of bel naar: 0313-410918 
 
 
 
 
 
 
Soep- en warmtewoensdag bij het Leger des Heils aan de 
Zandbergstraat 15 in Doesburg 
 
Elke woensdag van 17.30- tot 19.00 uur, met inloop van 17.00 uur  
is iedereen welkom om een kommetje soep te komen eten.  
Om het voor iedereen toegankelijk te maken vraagt het Leger des 
Heils alleen een vrijwillige bijdrage voor de kosten. 
 

Van tevoren aanmelden 
U kunt zich van tevoren aanmelden door een mail te sturen naar:  
arnold.vellekoop@legerdesheils.nl  
of een app te sturen naar:  06 213 894 21 
 
Ook opgave in de kledingwinkel is mogelijk. 
Aan de hand van het aantal aanmeldingen kunnen de 
boodschappen gedaan worden. 
 
 

 
 
 
 

mailto:arnold.vellekoop@legerdesheils.nl
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World Servants Doesburg en Present Achterhoek slaan de handen 
ineen op zaterdag 11 februari. Op deze dag worden er in de 
gemeenten Bronckhorst en Doetinchem verschillende projecten 
georganiseerd. In totaal is er plek voor 50 vrijwilligers, 25 van 9.30 
tot 12.00 uur en 25 van 13.30 tot 16.00 uur. Van 12-13.30 uur is er 
ruimte om elkaar te ontmoeten tijdens een lunch waar beide 
groepen aanwezig zullen zijn. Op het dagdeel waar jij je voor 
aanmeldt is er keuze uit verschillende activiteiten. Denk bijvoorbeeld 
aan meewerken op een zorgboerderij, schilderwerk, een 
rollatorwasstraat, opknappen en opruimen van tuinen, 
schoonmaakactiviteiten. Deelname aan deze dag is gratis, 
inschrijven is mogelijk tot 29 januari zolang er plek is. Voor elk 
dagdeel dat je meewerkt sponsort onze diaconie het World Servants 
project in Rwanda met 10 euro. Zo snijdt het mes aan vele kanten.  
 
Is dit iets voor jou of voor iemand in je omgeving?  
Stuur dan een mail naar Dorkas Klooster: 
kloosterdorkas@gmail.com of vul direct je aanmelding in via de 
bijgevoegde QR-code of link  

 
 

(https://forms.office.com/e/cKTT60XTgm). 

mailto:kloosterdorkas@gmail.com
(https:/forms.office.com/e/cKTT60XTgm
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Je kunt ook een boodschap inspreken op het antwoordapparaat van 
de familie Klooster: 0313-785183. Daarna krijg je verdere informatie 
toegestuurd. We hopen van harte dat je meewerkt aan dit project. 
Alvast bedankt! 
 
Ben je niet in staat om mee te doen maar wil je dit project toch 
ondersteunen? Via de website van World Servants vind je bij 'geven' 
gemakkelijk groep Doesburg en kun je eventueel een gift 
overmaken. Via Dorkas, Ruben of Erika kan een gift ook terecht 
komen bij Present. 
 

 

Ter inspiratie voor de komende week 
 

LIEFDE 
 

Ik versta onder liefde: die duizenden nuances van vriendelijkheid en 
vriendschap,  
van tact en geduld, van bedachtzame eerbied en mededogen,  
van lange trouw en spontaniteit, van hoofsheid en hartstocht,  
van goede wil en ontroering, waarmee mensen elkaar bejegenen.  
 
Ik versta onder liefde de denkkracht en de intuïtiekracht,  
de wijsheid en de wetenschap,  
en alle fantasie en volharding en optimisme waarmee de aarde 
wordt opgebouwd,  
steeds opnieuw tegen alle afbraak in.  
 
Alles wat ten goede is, alles wat bijdraagt tot iets meer recht en 
vrede  
voor iets meer mensen, noem ik liefde. 
 
Huub Oosterhuis, 
De ontdekking van de aarde 
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