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Welkom in de viering vanuit de Galluskerk  
op 19 februari 2023 

 
THEMA:  TE GEK VOOR WOORDEN! 
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‘Te gek voor woorden’ 
 
Lezingen: 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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Om te beginnen 

 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
Goedemorgen gemeente, welkom in deze viering,  
die als thema heeft ‘te gek voor woorden’…. 
 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Gemeente gaat staan 
 
Beginlied ‘Opstaan, morgen, weg sluiers, dans’ 
LB 223: 2 en 3 
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende 
ouderling in beurtspraak met de gemeente 
 
O In een wereld vol vragen klinkt deze belofte: 

Onze hulp in de naam van de Heer 
G DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
O die trouw blijft in eeuwigheid 
G EN DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
 
O Genade met u en vrede 

van God onze Vader, 
door Jezus Messias onze Heer 
in de kracht van de Heilige Geest. 

G AMEN. 
 
Bidden we ons drempelgebed met woorden van lied 295: 
 
O Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 

Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
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Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 
Dat wij niet vallen terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
Amen. 

 
Gemeente gaat zitten 
 
Psalm van de zondag  LB 146c, de verzen 5 en 6  
 
Kyrie en Gloria 
 
Lied - 146c, de verzen 1 en 7  
 

 

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:  Exodus 22,20-26 
 
Lied   ‘Rots waaruit het leven welt’   LB 941: 1 t/m 4 
 
Tweede Lezing: Matteüs 5,33-48 
 
Lied  ‘Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft’ 
LB  537: 2, 3 en 4 
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Uitleg en Verkondiging ‘TE GEK VOOR WOORDEN!’ 
 
Meditatief orgelspel 
 
Lied  ‘Een volk op weg gezet’  LB 1002: 1 t/m 4  
refrein  allen 
1 en 3   vrouwen 
2 en 4   mannen 
 

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,   Bartiméus 

tweede rondgang,   Kerk en Eredienst 
collecte aan de uitgang Giro555 

  
Slotlied: (staande) ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
NL 416: 1 t/m 4  
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  

 
 
Orgelspel 
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Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Dirk Engelage; ouderling van dienst Stefan Bos; 
diaken Klaas Muller; lector Wilco Onvlee;  
organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Marcel Somsen;  
koster Bennie Besselink; jeugd Hajo Blok 
 
 

Paasgroeten 2023 
 
Schrijft u ook een goede wens? 
 

 
 
Deze zondag is er gelegenheid na de dienst Paasgroetenkaarten te 
schrijven. De kaarten worden door het justitiepastoraat aan 
gedetineerden gegeven in diverse detentie instellingen.  
Het laat zien dat er aan hen gedacht wordt en het bemoedigt hen; 
‘Er is immers altijd een nieuw begin’. 
 
U of jij schrijft een goede wens en uw naam op de kaart(en)  
en levert hem weer in. 
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Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 

1e collecte: Bartiméus 
We zijn er voor iedereen met een visuele beperking én voor hun 
omgeving prive en professioneel. Bartiméus wil samen met andere 
organisaties zorgen dat mensen die blind of slechtziend zijn een 
leven kunnen leiden dat bij hen past. Waarbij we de 
zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen willen vergroten. Want dát 
levert een hogere kwaliteit van leven op. Of iemand nu een (visuele) 
beperking heeft of niet.nd nu een (visuele) beperking heeft of niet 
 
2e collecte: Kerk 
Pastoraat, drukkerij, verzekeringen, verwarming en onderhoud, 
jeugdwerk etc. 
 
Uitgangscollecte: Giro555 
Turkije en Syrië zijn getroffen door meerdere zware aardbevingen 
en naschokken. De schade is enorm: gebouwen zijn ingestort, vele 
tienduizenden mensen zijn gewond en het dodental is inmiddels 
opgelopen tot meer dan 40.000 mensen. Veel mensen zitten, 
vanwege instortingsgevaar, onbeschermd in de ijzige kou. Er is 
dringend hulp nodig. De organisaties achter Giro555 slaan daarom 
de handen ineen en roepen heel Nederland op om in actie te komen 
voor de mensen in Turkije en Syrië. De diaconie verdubbelt de 
opbrengst van deze collecte. 
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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. 
  
 
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. 
 

https://site/


 

9 
 

Vieringen  
 
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 

 
Feestelijke ontknoping gedichtenwedstrijd op 26 februari 
 

Zondagmiddag 26 februari a.s. wordt in de Martinikerk in Doesburg 
de winnaar bekendgemaakt van de door de Protestantse Gemeente 
te Angerlo-Doesburg uitgeschreven gedichtenwedstrijd.   
Voor de Poëzieweek 2023 is als thema ‘Vriendschap gekozen’  
en dat hebben wij  voor onze poëziewedstrijd overgenomen. 
Tientallen dichters en dichteressen uit binnen-en buitenland hebben 
zich door dit thema laten inspireren en dat leverde een navenant 
aantal verassende gedichten op. 
Het winnende gedicht zal bekend gemaakt worden tijdens een 
feestelijke middag in de Martinikerk in Doesburg, waarbij de poëzie 
centraal staat en die gepresenteerd wordt door Marian Grandia.  
Jan Ravensteijn draagt, begeleid door pianiste Zwaan, gedichten 
voor van dichters van naam en faam die zich aan het thema 
‘Vriendschap’ hebben gewaagd. Er is een bloemlezing uit de 
gedichten die het net niet gehaald hebben en tussen al die poëzie 
door zingt en speelt Harco Prins, onlangs nog met Zwaan Stam zeer 
succesvol opgetreden in de Gasthuiskerk, toepasselijke liedjes. 
Na de bekendmaking van de winnaar zal het winnende gedicht door 
onze burgemeester mevrouw Loes van der Meijs worden onthuld. 
De middag begint om 13.00 uur en is om 14.15 uur afgelopen. 
De toegang is gratis, voor niets krijgt u niet alleen een zeer 
onderhoudende middag, maar na de onthulling ook nog een drankje. 
Streaming thuis te volgen 
Wie hier niet bij aanwezig kan zijn en dat betreurt,  
kan het programma toch volgen, want het wordt gestreamd.  
U kunt deze streaming vanaf 13.00 uur volgen via YouTube en 
vervolgens Kerk Angerlo-Doesburg. 
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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: 
  

Goedheid 
  

Een jaar of twintig geleden heb ik een retraite gedaan 
in de abdij van Wetsmalle. Ik geniet enorm van zo’n kloosterleven.  

Van de rust en regelmaat die ik in mijn eigen leven niet heb.  
  

En omdat je in een klooster beseft hoe weinig je eigenlijk nodig hebt  
om gelukkig te zijn: eten, drinken, onderdak, wat bezigheid  

en wat mensen om je heen.  
  

Ik weet nog goed dat een van de broeders op een zeker ogenblik 
tegen me zei:  

‘Ik ga ervan uit dat iedereen met wie we oplopen Christus kan zijn.  
Dus benader ik ieder mens op mijn pad ook met de egards en  

met het respect alsof hij of zij Christus is.’  
  

Dat vond ik zó mooi gezegd.  
En dat is ook precies wat ik wil doen. 

 
 
Uit: Tijdschrift OMG, 2022 

 
 
 


