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Welkom in de viering vanuit de Galluskerk  
op 29 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: Licht, ontloken aan het donker  LB 600: 1 en 2  
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende 
ouderling in beurtspraak met de gemeente 
 
O.  Onze hulp is de Naam van de Eeuwige, 

die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw is voor altijd 
en niet loslaat wat zijn hand ooit begon. 

 

Allen  HIJ IS DE ALPHA EN DE OMEGA, 
HET BEGIN EN HET EINDE, 
DIE ONS BEWAART IN DE PALM VAN ZIJN HAND – 
ZIJN NAAM ZIJ GEPREZEN, AMEN! 

 

O. Barmhartige, eeuwige God, 
op deze eerste dag van de nieuwe week 
zijn wij hier samengekomen 
om uw Naam te loven en te prijzen. 
Het eerste woord is aan u, 
want u wijst ons wegen 
die wijzelf nooit bedachten; 
u gaat ons voor op paden 
die ànders zijn – 
en u laat ons daarbij niet los, 
maar u blijft bij ons, 
vandaag en alle dagen die komen, 
in Christus Jezus, de Heer – amen. 

 
Gemeente gaat zitten 
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Psalm van de zondag:    Breek, aarde, uit in jubelzangen  
LB 66: 3 en 7 

 
Kyrie  
 
Gloria    Wij komen hier ter ere van uw naam LB 274 
 

 
 
De Bijbel in het midden 

 

Groet:   
Voorganger De Heer zal bij u zijn 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Gebed van de zondag 
 
Eerste Lezing:  Sefanja 2, 3 en 3, 9-13 
 
Lied    Zij zullen de wereld bewonen  LB 763 
 
Tweede Lezing :  Matth. 5,1-12 
 
Lied    Wat vrolijk over U geschreven staat LB 324 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Lied O lieve Heer, geef vrede   LB 1009 
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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 Instap 
  tweede rondgang, Kerk en Eredienst 
 
Slotlied (staande) God, schenk ons de kracht  LB 418: 1, 2 en 3
  
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  

 
 
 
Orgelspel 
 
 
 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Klaas Eldering (Velp); ouderling van dienst Ezrah 
van Zijtveld; diaken Gudrun Gilhuis; lector Jenny van Bokhorst; 
organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Marcel Somsen; 
koster Richard Klooster 
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Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
1e collecte: Stichting De Instap 
 

In onze samenleving komen per jaar circa 33.000 volwassen 
gedetineerden vrij. 
Een flink percentage hiervan wordt binnen twee jaar opnieuw door 
de rechter veroordeeld. Uit onderzoek blijkt dat de kans hierop 
kleiner wordt, als de ex-gedetineerde direct na detentie een aantal 
basisvoorzieningen heeft. Zoals een huis. En een inkomen. 
Daarom helpt De Instap (ex-) gedetineerde burgers als zij in de 
samenleving terugkomen. Zij krijgen van ons direct na hun vrijlating 
een tijdelijke plek om te wonen. En  begeleiding bij het regelen van 
andere basisvoorzieningen, zoals een ID en geld om van te leven. 
Daardoor lukt het ze beter om een maatschappelijk geaccepteerd 
bestaan op te bouwen. 
Door bovendien gewone burgers als vrijwilliger in te zetten bij de 
zorg voor onze bewoners, worden ex-gedetineerden geleidelijk meer 
maatschappelijk geaccepteerd. 
Zo werkt De Instap aan een veiligere en betere samenleving voor 
iedereen. Binnen beginnen is buiten winnen… 
 
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. 
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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  
29 januari       Galluskerk 10.00 uur ds. Klaas Eldering (Velp) 
 
05 februari     Galluskerk  10.00 uur  ds. Bert Bomer 
 
12 februari     Galluskerk 10.00 uur Jannie Boesveld en 
Taizéviering      Anja Beckmans /cantorij
    
19 februari     Galluskerk 10.00 uur ds. Dirk Engelage 
  
26 februari     Galluskerk 10.00 uur ds. Bram Grandia  

1e zondag 40-dagentijd
 Viering H. Avondmaal 

 
05 maart Galluskerk 10.00 uur ds. Karin Spelt 
 
 
 

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. 
 

Ontmoeting en Inspiratie 
 

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. 
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: 
‘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.  
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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’.  
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 !! 

mailto:jravensteijn@gmail.com
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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 
 

VERKENNINGSTOCHT LANGS BIJBELVERHALEN 
15 februari, 1 maart en 15 maart 

 

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.   
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 
 

mailto:w.gilsing@outlook.com
mailto:woudenberg.rienans@gmail.com
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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. 
 
Lezing Waterschap Rijn en IJssel  

    bij de PCOB- afdeling Doesburg e.o. op 31 januari a.s. 
 

Aanleiding voor deze lezing is de watersnoodramp in 1953, het is 
die dag 70 jaar geleden dat dit gebeurde. 
De ramp voltrok zich in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 
1 februari 1953, in Nederland, België, Duitsland en Engeland. 
 
Deze ramp was aanleiding voor de ontwikkeling van een sterk 
verbeterde kustverdediging met zware stormvloedkeringen.  
Het meest ingrijpend zijn de Deltawerken in Nederland, terwijl in 
Engeland onder meer de Thames Barrier en een stormvloedkering 
in de rivier Hull zijn gebouwd. 
Wat doet het Waterschap tegenwoordig aan waterbeheer en 
bescherming van de dijken, wat houdt het werk van de Dijkgraaf in? 
U hoort het op dinsdagmiddag 31 januari. 
 
Locatie:  Ontmoetingsruimte Grotenhuys  
    Coehoornsingel 9 in Doesburg 
Tijd:  14.30 – 16.30 uur 
 
Weet u van harte Welkom! 

mailto:arnold.vellekoop@legerdesheils.nl

