
 

1 
 

  
 

Welkom in de viering vanuit de Galluskerk  
op 22 januari 2023 
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Om te beginnen 

 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Gemeente gaat staan 
 
Beginlied In de veelheid van geluiden LB 283 
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende 
ouderling in beurtspraak met de gemeente 
 
O  Onze hulp is de Naam van de Heer                                                                                           
G   DIE HEMEL EN AARDE  

AAN HET LICHT HEEFT GEBRACHT                                                                                                       

 
O Barmhartige, we zien soms geen zin in het leven, 

in het gewelde dat de aarde vervult, 
in de duivelse wreedheid van mensen, 
in de mislukking van vredesplannen. 

G WIJ ZIJN SOMS WANHOPIG OVER ONSZELF, 
DE VERVREEMDING TUSSEN MENSEN, 
DE VERWOESTING VAN DE SCHEPPING. 
DE CHAOS VAN DE GESCHIEDENIS 

 
O Toch zijn we hier, verborgen God, 

en loven Uw naam, 
want uw aanwezigheid 
verbreekt de bankring van ons falen. 

G DAT DE WELDAAD VAN UW HUIS 
ONS MET WARMTE VERVULT, 
UW HEIL ONS OMRINGT, 
DAAROM BIDDEN WIJ.  

allen AMEN 
  
Gemeente gaat zitten 
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Psalm van de zondag: Groot koning is de Heer  LB 97: 1, 3 en 6 
 

Kyrie  
 

Na iedere gebedsintentie zingen we lied 367 d 

 
 

Gloria lied  Zing van de Vader LB 304 
 
 

De Bijbel in het midden 
 

Groet:   
Voorganger De Heer zal bij u zijn 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Gebed van de zondag 
 
Met de jeugd 
hierna gaan zij naar hun eigen viering 
 
Eerste Lezing:  1 Korintiërs 1: 1-17 
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Lied Vlammen zijn er vele  LB 970 

 
Tweede Lezing : Matteüs 4: 12-22 
 
Lied Jezus, die langs het water liep  LB 531: 1, 2 en 3 
 
Uitleg en Verkondiging 
 

 
 

 
Meditatief orgelspel 
 
Lied De Geest de Heren 686 
 
 

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. 
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Mededelingen - door dienstdoende ouderling 
 
Inzameling eerste rondgang, NBG 
  tweede rondgang, Kerk en Eredienst 
 
Slotlied (staande)  Samen op de aarde LB 993: 1, 4 en 7 allen;  

2 en 5 vrouwen; 3 en 6 mannen. 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  

 
 
Orgelspel 
 

 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Bram Grandia; ouderling van dienst Anne Mieke 
Luykx; diaken Marjolein Somsen; lector Nanda van der Werff; 
organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Daniël Snieder;  
koster Gerard Verstraete; jeugd Hajo Blok 
 

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

1e collecte: NBG 
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap wil dat iedereen de 
Bijbel kan lezen in de taal die bij hem of haar past. Daarom zorgen 
we voor goede en betrouwbare vertalingen, ook in Nederland en 
Vlaanderen, zoals de Bijbel in Gewone Taal en de NBV21. 
De NBV21 is de nieuwe Bijbel, bedoeld als standaardvertaling van 
de Bijbel voor Nederland en Vlaanderen.  
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Deze vertaling is de afronding van een zorgvuldig en gebalanceerd 
traject. We deden dit omdat revisie nodig is en waardevol, en omdat 
we inzagen dat het nog beter kon.  
De NBV21 heeft veel te danken aan opmerkingen van alle 
betrokken lezers. De NBV21 is daardoor niet alleen de Bijbel vóór 
de 21e eeuw, maar ook de Bijbel ván de 21e eeuw. 
 
In 2014 kwam de Bijbel in Gewone Taal uit. Het is een vertaling uit 
het Hebreeuws en Grieks, in gewone taal, de taal die we allemaal 
dagelijks gebruiken. 
Veel mensen gingen met deze nieuwe vertaling opnieuw de Bijbel 
lezen. Zo kan iedereen 
ervaren wat de Bijbel mensen van nu te zeggen heeft. 
 
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 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 

 

https://site/
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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. 
 

 
 
Afgelopen week zijn de brieven Actie Kerkbalans verstuurd naar 
u/jou in de brievenbus, of via de mail (kijk in ongewenste mail of 
Spambox als u/je deze niet hebt ontvangen). 
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar 
leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans. Alvast veel dank 
voor uw/jouw bijdrage!  
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al 
eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen. 

 
Vieringen  
22 januari Galluskerk 10.00 uur ds. Bram Grandia 
 
29 januari Galluskerk 10.00 uur ds. Obe Phillips 
 
 
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. 
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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. 
 
 

Ontmoeting en Inspiratie 
 
Filmavond in het Kerkhuis in Hoog-Keppel 
Dinsdag 24 januari 19.30 uur Inloop vanaf 19.10 uur.  
 
De film A Chiara van de Amerikaans-Italiaanse filmmaker Jonas 
Carpignano wordt gedraaid.  
De film vertelt het verhaal van een 15-jarig meisje dat ontdekt dat 
haar vader geen heroïsche held is, maar een maffiabaas. 
De film begint met een feest voor dochter Giula die 18 jaar is 
geworden. Het feest is mooi, maar de volgende dag blaast men de 
auto van vader Claudio op, waarna hij verdwijnt. Haar 15-jarige zus 
Chiara wil weten wat er is gebeurd en begint de geheimen van haar 
familie langzaamaan te ontdekken. De maffia is namelijk dichterbij 
dan ze dacht en ze moet de keuze maken of zij ook zo’n toekomst 
wil hebben 
Carpignano maakt fictiefilms met een documentair karakter. Hij 
portretteert in authentieke en sociale cinema mensen die door 
racisme, armoede en misdaad gemarginaliseerd zijn. Daarbij 
gebruikt hij niet-professionele acteurs . Een film met een 
maatschappijkritische boodschap die rauwe realiteit weergeeft. 
 

Gedichtenwedstrijd 2023 
 
U kunt weer aan het dichten gaan! 
Van 26 januari t/m 1 februari is het, zowel in Nederland als in 
Vlaanderen, Poëzieweek. Dit grootste poëziefeest van de Lage 
Landen wordt dit jaar voor de elfde keer gevierd.  
Van Alkmaar tot Zottegem, van peuterklas tot leesgroep, iedereen 
doet mee! En overal worden acties en activiteiten opgezet om de 
donkere januaridagen een poëtische invulling te geven. 
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De Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg haakt daarop in en 
heeft, ook voor de elfde keer, een gedichtenwedstrijd uitgeschreven.  

 

Het thema, zowel van de Poëzieweek als van onze wedstrijd, is 
‘Vriendschap’. 

 

Wij vinden dat een mooi thema ‘vriendschap’. Het eerste gedichtje 
dat we in een poesiealbum schreven ging daar meestal al over:  
Rozen verwelken, schepen vergaan, maar onze vriendschap 
blijft eeuwig bestaan. 
 

Er zitten ook zoveel kanten aan vriendschap:  
vrienden/vriendinnen lachen, luisteren, steunen, inspireren. Ze zijn 
een deel van wie we zijn en worden. Je hebt de vriendschap met 
buren of met pennenvrienden ver weg, de vriendschap van lang 
geleden of van vorige week, met alle kleuren van de regenboog en 
nog zoveel andere. We zijn dan ook zeer benieuwd waartoe dit 
thema u nu inspireert en welke vorm u daarvoor kiest. 
 

Uw inzendingen kunt u t/m 15 februari sturen naar:  
jravensteijn@gmail.com 

 
De winnaars worden zondag 26 februari tijdens een feestelijke 
bijeenkomst in de Martinikerk bekend gemaakt.  
Het winnende gedicht komt een jaar lang op een groot doek aan één 
van de muren van de Martinikerk te hangen, in het centrum van 
Doesburg. Omdat wij ter wille van de leesbaarheid voor een forse 
lettergrootte kiezen, is er slechts ruimte voor gedichten met een 
maximale lengte van veertien regels. Dat is natuurlijk een beperking, 
maar daarin toont zich de meester, toch? 
 

‘Wat hebben we bij de koffie?’ op 1 februari 
 

‘Wat hebben we bij de koffie?’ is een ontmoetingsochtend waarbij 
een kopje koffie/thee niet alleen vergezeld gaat van wat lekkers, 
maar ook van een kort programma. Dat kan een gastspreker zijn, 
maar ook iets met verhalen of muziek.  
We bieden ‘een gezellige inloop met een plus’.  

mailto:jravensteijn@gmail.com
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Er wordt altijd ‘iets’ aangeboden, maar dat duurt maximaal een half 
uur. Daarvoor en daarna is er ruim tijd voor koffie en gesprek. 
 

1 februari a.s. komt Eddy Berentsen 
- bekend van ‘Verrassend Doesburg’ 

 
Ondernemer Eddy Berentsen nam twee jaar geleden het initiatief  
om ‘Doesburg Binnenste Buiten’ nieuw leven in te blazen.  
Nadat het oude bestuur ermee was gestopt, zag hij mogelijkheden 
om een nieuw stadsfeest te organiseren vóór en dóór Doesburgers. 
 
Locatie:  Dienstencentrum Leger des Heils, Zandbergstraat 15  
Tijd:    10.15 uur – 11.45 uur   

!! vanaf 10.00 uur is de winkeldeur open !! 
Kosten: Vrijwillige bijdrage i.v.m. onkosten. 
Organisatie ‘Wat hebben we bij de koffie’? wordt georganiseerd 

vanuit de gezamenlijke kerken uit Doesburg en 
omgeving. Iedereen is welkom 

 
Contact:    Wim Gilsing    w.gilsing@outlook.com  

      Ans Woudenberg   woudenberg.rienans@gmail.com 
 
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:w.gilsing@outlook.com
mailto:woudenberg.rienans@gmail.com
mailto:arnold.vellekoop@legerdesheils.nl
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Ter inspiratie voor de komende week 

 
Ben jij ook op zoek naar en thuis? 

Naar een plek waar mensen het goed met je voorhebben? 

 

Natuurlijk gaat het niet 

om een stenenhuis. 

En ook niet om een bungalow, appartement of villa. 

De verpakking doet er niet toe. 

 

Het gaat om mogen zijn wie je bent. 

Op een plek waar anderen je zien en welkom heten. 

 

Elk mens heeft minstens 

één warme plek nodig. 

Wie zo’n plek kent, 

weet hoe belangrijk die is. 

Wie zo’n plek nooit gekend heeft,  

zal er zijn leven lang naar blijven zoeken. 

 

Wie mag in jouw hart thuiskomen? 

 
 

Phil Bosmans 
Mens lief, ik hou van je. 
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