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Welkom in de viering vanuit de Galluskerk  
op 5 februari 2023 
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Om te beginnen 

 
Oefenen van liederen en orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Gemeente gaat staan 
 
Beginlied   ‘Uit de hemel zonder grenzen’ LB 527: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
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 GEMAAKT HEEFT. 
O    Die de aarde geeft aan ons mensen 
G    EN ONS MENSEN AAN ELKAAR.   
 
O    O God, verlicht en verwarm ons als een zon,  
        opdat wij ontdooien en onze harten open gaan 
        om U en uw bedoelingen binnen te laten. 
G     EN GEEF, DAT WE NIET VOOR ONSZELF HOUDEN 
       WAT WE VANDAAG ALS BEMOEDIGING VAN U ONTVANGEN 
        MAAR DAT WE DAT DELEN  
        EN ZO VOOR ELKAAR EEN GENADE ZIJN. AMEN 

        
Gemeente gaat zitten 
 
Psalm van de zondag   ‘Steek nu voor God de loftrompet’ 
LB  95: 1 en 3 
 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied   ‘Die chaos schiep tot mensenland’  LB 322: 1, 2 en 3 
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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:  Jesaja 43: 14 t/m 19 
 

Lied   ‘Blijf niet staren’   LB 809  
 
 
Tweede Lezing: Mattheus 6: 22 t/m 34 
 

Lied   ‘De vogels van de bomen’   LB  979:  
1 en 2 allen,  
6 vrouwen, 7 mannen, 11 vrouwen, 12 mannen, 13 en 14 allen 
 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Lied   ‘Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild’  
LB  920: 1, 2 en 3 
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Het delen 
 
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 aangepast vervoer 
  tweede rondgang, Kerk en Eredienst 
 
Slotlied (staande) ‘Zolang er mensen zijn op aarde’  
LB  981: 1, 2, 3, 4 en 5  
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  

 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Bert Bomer; ouderling van dienst Wilco Onvlee; 
diaken Erika Klooster; lector Hajo Blok; organist Wilbert Berendsen; 
beeld en geluid Ruben Wijmenga; koster Harm Harbers;  
jeugd Margreet Eldering 
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Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
1e collecte: Stichting Aangepast Vervoer = Plusbus 
De Plusbus vindt het van belang om aandacht te vragen voor 
senioren en mensen met een functiebeperking. 
De vrijwilligers van de Plusbus Doesburg e.o. vervoeren deze 
doelgroep op een zo voordelig mogelijke manier van deur tot deur. 
Op deze manier stelt de Plusbus hen in staat om zelfstandig te 
kunnen blijven functioneren. 
 

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. 
 

Vieringen  
 
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  
Dienst van Schrift en Tafel   1e zondag 40-dagentijd 
 
05 maart Galluskerk 10.00 uur ds. Karin Spelt 
  
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. 
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Vanuit de Oecumene 
 

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.  
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.  
 

mailto:jravensteijn@gmail.com
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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? 
 

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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arnold.vellekoop@legerdesheils.nl
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Ter inspiratie voor de komende week: 
 

De kerk is duidelijk van mening 
dat elke mogelijke poging moet worden ondernomen  

om oorlog af te schaffen,  
zelfs al blijven de theorie van de ‘rechtvaardige oorlog’  

en het recht op legitieme zelfverdediging intact. 
Maar een beroep op dit recht moet ons niet blind maken  

voor de veel hogere en zeer urgente plicht  
om ons met alle macht in te zetten voor vrede.  

Dit kan buitengewoon moeilijk zijn.  
Blijkbaar kan oorlog niet worden voorkomen door dit alleen maar te 

wensen. 
 

Er kunnen grote offers gevraagd worden  
en het resultaat zal in onze dagen nauwelijks zichtbaar zijn. 

We hebben nog steeds de tijd  
om er iets aan te doen,  

maar die tijd 
is snel aan het opraken. 

 
Thomas Merton 


