
 

1 
 

  
 

Welkom in de viering vanuit de Galluskerk  
op 12 februari 2023 

 
Taizéviering 
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Bij deze viering: 
 
In Taizé is de gemeente 'het grote koor' en noemt men de 
geoefende zangers 'het kleine koor'.  
Vandaag vormt de cantorij, samen met enkele Taizé-gangers, 
het kleine koor en zij zingen alle liederen ter ondersteuning 

met de gemeente mee. 
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Om te beginnen 

 
Orgelspel 

 
NLB 895  ondertussen wordt de paaskaars aangestoken 

 
 

 
Groet en bemoediging 
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Psalm 139: 1-18    lezen met gezongen Halleluja 338b 
 

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, [2] U weet het als ik zit of sta, 
U doorziet van verre mijn gedachten. 
[3] Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, 
met al mijn wegen bent U vertrouwd.     
[4] Geen woord ligt op mijn tong, of U, HEER, kent het ten volle. 
[5] U omsluit mij, van achter en van voren, U legt uw hand op mij. 
[6] Wonderlijk zoals U mij kent, het gaat mijn begrip te boven. 
Halleluja 

 
 
[7] Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,  
hoe aan uw blikken ontkomen? 
[8] Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan, 
lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar.     
[9] Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, 
al ging ik wonen voorbij de verste zee, 
[10] ook daar zou uw hand mij leiden, 
zou uw rechterhand mij vasthouden.     
[11] Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, 
het licht om mij heen veranderen in nacht,’ 
[12] ook dan zou het duister voor U niet donker zijn – 
de nacht zou oplichten als de dag, 
het duister helder zijn als het licht. 
Halleluja     
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[13] U was het die mijn nieren vormde, 
die mij weefde in de buik van mijn moeder. 
[14] Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. 
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.     
[15] Toen ik in het verborgene gemaakt werd, 
kunstig geweven in de schoot van de aarde, 
was mijn wezen voor U geen geheim. 
[16] Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, 
alles werd in uw boekrol opgetekend, 
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. 
Halleluja 
 
[17] Hoe rijk zijn uw gedachten, God, 
hoe eindeloos in aantal, 
[18] ontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee. 
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U. 
Halleluja 

 
NLB 103e Bless the Lord 
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De Bijbel in het midden 
 

Schriftlezing: 1 Korinthiërs 12 vers 12 tm 22:  
 
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun 
veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met 
het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn 
daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één geest 
doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk 
afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een 
lichaam bestaat niet uit één deel maar uit vele. Als de voet zou 
zeggen: “Ik ben geen hand dus ik hoor niet bij het lichaam”, hoort hij 
er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen: “Ik ben geen 
oog dus ik hoor niet bij het lichaam”, hoort het er dan werkelijk niet 
bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen 
horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan 
kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen 
plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts 
één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 
Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar 
één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: “Ik 
heb je niet nodig”. En het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten 
zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst 
lijken zijn het meest noodzakelijk. 
 
NLB 256 Blijf met uw genade bij ons 
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Stilte  
 
Overdenkingsvragen voor tijdens de stilte: 
 
De gemeente wordt hier vergeleken met een lichaam.  
De lichaamsdelen zijn nodig en belangrijk voor het lichaam om te 
functioneren. En losse lichaamsdelen hebben geen nut:  
alleen kunnen ze niks. 
Lichaam en lichaamsdelen hebben elkaar nodig. 
Voel jij je verbonden met jouw gemeente? Wat denk je vaker:  
wat heb ik aan de kerk, of: wat heeft de kerk aan mij? 
 
De gaven van de Geest: iedereen krijgt er wel één en we krijgen niet 
allemaal dezelfde. Dus zo kun je elkaar aanvullen.  
Een gave is tegelijk een opgave. Je krijgt een gave niet voor jezelf, 
maar om de gemeente te dienen. Weet je al wat jouw gaven zijn? 
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NLB 568a Ubi Caritas 

 
 
 
Gedicht Marinus van de Berg: Mensen nodig  
 

Mensen hebben mensen nodig  
om elkaar te dragen  
om elkaar tot leven te brengen  
 

Mensen hebben mensen nodig  
om voor elkaar op te komen  
om samen te werken aan welzijn en geluk  
 

Mensen hebben mensen nodig  
om te laten zien wie u bent  
God van liefde  
God van gerechtigheid  
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Wek dan die kracht in ons  
doe die liefde in ons ontvlammen  
die ons omkeert naar elkaar  
die ons doet zorgen voor elkaar 
 
Dat wij u liefhebben  
dat wij onze naaste beminnen  
dat we onszelf kunnen liefhebben 
 

 
 

Het delen 
 
Dankgebed 
Voorbeden met Kyrië 13 
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NLB 1006 Onze Vader 
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Zegenbede  
 
 
Slotlied (staande) LB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen,  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
Orgelspel 
  
 
 
 
Inzameling aan de uitgang voor Ekiko en kerk en eredienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taakdragers in deze viering  
Jannie Boesveld en Anja Beckmans ; Henk Kingma; diaken Carin 
Hartemink; lector Dorkas; cantor- organist Wilbert Berendsen; 
cantorij van de Martinikerk en enkele Taizé-gangers o.l.v. Wilbert 
Berendsen; beeld en geluid Daniël Snieder; koster Harm Harbers 
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Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 

Voor Ekiko 
Ekiko staat voor ‘Elk kind een koffer’. Wij vinden dat elk kind dat niet 
thuis kan slapen een eigen koffertje zou moeten hebben, met eigen 
spullen. Een tandenborstel, pyjama, knuffelbeer, setje kleren, en 
een schone onderbroek of luiers. 
Omdat alle kinderen dat nodig hebben. Maar ook om iets van 
zichzelf te hebben op het moment dat ze op een nieuwe, veilige plek 
verwelkomd worden. Om terug te kunnen kijken, maar vooral ook 
vooruit. Want de koffer is het begin van een nieuwe toekomst. Met 
spullen die van hen worden en van hen blijven. 
 

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  
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 
 
Bij de Lezingen op 19 februari:  
Exodus 22: 20-26 en Matteüs 5: 33-48    
 
In beide lezingen gaat het om wat je zou kunnen noemen 
‘leefwijzers’. Niet een soort van ideaal, maar bedoeld voor de 
dagelijkse praktijk. En als je dat leest kan ik me voorstellen dat je 
een gevoel krijgt van: ‘Ja, dag! De groeten! Dit is te gek voor 
woorden! Daar begint toch geen normaal mens aan?’ Zeker als je 
kijkt naar de werkelijkheid vandaag. Van een toenemende stroom 
‘vluchtelingen’ en een snel groeiende groep mensen die niet alleen 
moeite heeft om ‘de eindjes aan elkaar te knopen’, maar die dat 
gewoonweg niet meer lukt! ‘Zoek het lekker effe zelf uit!’ En je hoort 
dat soort geluiden steeds vaker en steeds sterker en soms heftiger!  
Maar dan, als je er van de andere kant naar kijkt … wat is er dan 
eigenlijk ‘te gek voor woorden’? 
Van harte uitgenodigd voor de viering op 19 februari, waar we in 
lezingen, liederen, gebeden en overdenking een weg zoeken van 
‘Te gek voor woorden!’ naar ‘Te gek!’ 
 
Dirk Engelage  
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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. 
 
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. 
 
Uw/jouw ontwerp kan ingezonden worden tot uiterlijk 3 maart 2023.  
Het mag in de brievenbus gedaan worden aan Het Kerkepad 2, 
6983 HM te Doesburg (Beinum),  
of digitaal (als pdf) ge-e-maild worden aan:  
scriba@pg-angerlodoesburg.nl 
 
Een toelichting erbij is natuurlijk altijd zeer welkom.  
Vermeld daarbij ook uw/jouw naam, adres, telefoonnummer en zo  
mogelijk emailadres. 
 
 

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.   

mailto:scriba@pg-angerlodoesburg.nl
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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 
 

Samen eten op maandag 
 

Zin om samen met anderen te eten? Of misschien vind je het leuk 
om samen met anderen voor een groep te koken (en het daarna op 
te eten natuurlijk ) 
Meestal zitten we met zo’n 30 deelnemers aan tafel. Erg gezellig en 
regelmatig mogen we nieuwe deelnemers welkom heten.  
Schuift u ook een keer aan? 
Dat kan deze maand op 13 en 27 februari. 
De maaltijden worden gehouden in het gebouw van het leger des 
Heils aan de Zandbergstraat 15 in Doesburg. 
De kosten zijn 5 euro p.p. voor een hoofdgerecht en een toetje. 
We beginnen om 18.00 uur en na afloop wassen we gezamenlijk af 
en ruimen we ook gezamenlijk op. 
 
Opgeven uiterlijk zondag voor de maaltijd. Bij voorkeur per email. 
Inmiddels hebben we ook een app-groep wilt u hierin deelnemen 
dan uw 06 nummer graag doorgeven aan Anita Spanjer: 
anitaspanjer@upcmail.nl M. 06 302 870 18 T. 0313-473382 
 
 

mailto:bebom.buutvrij@gmail.com
mailto:anitaspanjer@upcmail.nl
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Ouderencontact op 16 februari in de Wehmerhof  
 
Het Ouderencontact is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder.  
De bijeenkomsten vinden eens per maand plaats  
op een donderdagmiddag van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur.  
Het adres: 'Wehmerhof', Dorpsstraat 33 in Angerlo  
Contact: Ine Lebbink, telefoon: (0313) 474521 
 
16 februari komt de heer Jaap Vette uit Velp van IVN Veluwezoom 
heeft weer een mooie lezing samengesteld.Het onderwerp van zijn 
presentatie is 'De biodiversiteit op de 'Veluwezoom'. 
 
Weet u van harte welkom! 
 

Taart bij de koffie 
 

Zondag 19 februari is er weer taart bij de koffie.  
De opbrengst is voor World Servants. Helpt u mee? 
U kunt helpen door uw portemonnee mee te brengen naar de dienst 
op 19 februari en/of door iets te bakken.  
Graag uw aanmelding om een cake en/of taart te bakken doorgeven 
aan Anita Spanjer. Er zijn al twee taarten toegezegd maar dit is nog 
niet voldoende. 
Mocht het deze keer niet lukken maar de volgende maand wel wilt u 
dat dan doorgeven?  
Elke derde zondag van de maand is er wat lekkers bij de koffie. 
 

U kunt uw bakbijdragen doorgeven aan Anita Spanjer 
Email: anitaspanjer@upcmail.nl 
 
Of bellen/appen kan ook: M. 06 302 870 18 
Alvast bedankt en ook alvast een smakelijke koffie gewenst. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anitaspanjer@upcmail.nl
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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. 
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Ter inspiratie voor de komende week: 

 
Levensloop 

  
Een kerkelijke gemeente heeft een natuurlijke levensloop.  

Een gemeente ontstaat en gaat groeien.  
Er is visie en enthousiasme, weinig dingen liggen vast,  

er is veel mogelijk.  
Daarna is er een periode van stabilisatie  

waarin alles steeds meer komt vast te liggen  
zonder dat mensen zich nog afvragen waarom ze doen wat ze doen, 

en de ontwikkeling stopt.  
Vervolgens zijn er twee mogelijkheden:  

of de gemeente krimpt met waarschijnlijk opheffing tot gevolg,  
of de gemeente gaat terug naar haar oorspronkelijke visie,  

durft gestolde vormen los te laten en revitaliseert.  
  

Loslaten is moeilijk.  
Het vraagt moed om vanzelfsprekendheden te bevragen:  

waarom doen we dit?  
Wat willen we ermee bereiken?  

En bereiken we dat nog steeds op deze manier? 
 

De benodigde verandering gaat dieper dan het veranderen  
van vormen in de kerkdienst,  

het introduceren van nieuwe methoden  
en het instellen van nieuwe commissies.  

  
Het gaat om een zekere cultuurverandering,  

en dat bereik je niet vandaag op morgen. 
Dat vraagt tijd en gebed. 

  
 

uit: Samen jong,  
Kernwaarden van een kerk met alle generaties 


