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Welkom in de viering vanuit de Galluskerk  
op 26 februari 2023 

Eerste zondag 40 dagentijd  
Viering van Schrift en Tafel 

 

 

 
Zeg eens nee 
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Bij de bloemschikking 40 dagentijd 2023 
Thema: Uit liefde voor jou! 
 
Uit liefde voor jou’ is het thema van de veertigdagentijdkalender van 
de Protestantse Kerk. Woorden die laten zien dat je voor iemand 
van betekenis wilt zijn.  
Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien 
hoe je dat kunt doen.  
Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor 
mensen.  
Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, 
waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen.  
Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag.  
In de Veertigdagentijd geven we zijn liefde door: aan mensen 
dichtbij en ver weg. 
 
Meditatieve teksten bij deze zondag: 
 
Verleiding en beproeving, vergezichten 
Uit liefde voor jou 
Wandelen in de woestijn 
Leefstijl 
Vergezicht 
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Om te beginnen 

 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 

Gemeente gaat staan 
 
Beginlied: 542  God roept de mens op weg te gaan 
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende 
ouderling in beurtspraak met de gemeente 
 

O Onze Hulp is de Naam van de Barmhartige 
G Die hemel en aarde tot het licht heeft geroepen 
O Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G Die nooit  de wereld uit zijn handen laat vallen.   
 

O O God,  
      Elk jaar weer vernieuwt u ons 
     -uw woestijnvolk onderweg- 
      met een inkeer van veertig dagen. 
G Ga met ons mee op de weg 
      en maak ons in handel en wandel 
      navolgers van de Messias. Amen 
  
Gemeente gaat zitten 
 
Psalm van de zondag: Psalm 8 a  

Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam 
 
Kyriegebed. Na iedere intentie zingen we lied 367d   
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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 
 
We zingen lied 539: 1 en 5 Jezus, diep in de woestijn 
hierna gaan zij naar hun eigen viering 
 
Eerste Lezing:  Mattheüs 4 :1-11 
 
Lied: Lied 538: 1 en 2 Een mens te zijn op aarde 
 
Tweede Lezing: 1 Korinthe 11: 17-34 
 
Lied: Lied 538: 3 en 4 
 
Uitleg en Verkondiging 
Meditatief orgelspel 
 
Lied: 315 Heb dank, o God van alle leven 

 
Het delen 

 
De gebeden 
 

dankgebed, voorbeden, na iedere intentie zingen we Lied 368 d 
 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding  
steeds weer zoeken mijnogen naar U. 

 
stil gebed, gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’  
(verwoording zoals gebruikt in de oecumene) 
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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, Kerk in Actie Zambia 
  tweede rondgang, Kerk en Eredienst 
 
 

Dienst van de Tafel: 
 
Tafellied 566: Midden in de dood, zijn wij in het leven 
 
Klein Tafelgebed (tekst Huub Oosterhuis) 
 
V Niemand heeft U ooit gezien. 

Liefde is uw naam. 
Allen Brood des levens heet die knecht 

die uw kind genoemd wordt, 
Jezus, kind uit Nazaret. 

 
V Liefde, zegt Gij, is te doen.  

Werk in ons, dat wij U doen. 
Licht ons op, dat wij U zien. 
Allen: Dat wij leven wat geleefd moet. 
Dat wij doen wat moet gedaan: 
recht voor ieder mensenkind,                                                                                                                
brood voor ieder kind van mensen, 
vrede en een nieuwe wereld. 
En de dood zal niet meer zijn. 
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Inzettingswoorden 
 

Rondgang 
 

 
 
 
 
Dankgebed 
 
Slotlied: (staande) : 1014 : Geef vrede door van hand tot hand
  
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  

 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Bram Grandia; ouderling van dienst Jannie 
Boesveld; diakenen Marjolein Somsen en Carin Hartemink; lector 
Jenny van Bokhorst; organist Hans Schimmel; beeld en geluid 
Ruben Wijmenga; koster Gerard Verstraete; jeugd Ezrah van 
Zijtveld 
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Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 

1e collecte: Kerk in Actie Zambia 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn 
gezinnen met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd 
zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan 
aids overleden. Maar als die ook overlijden, staan veel 
weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf 
het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere 
broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in 
duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor 
schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om 
naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken 
als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op 
straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie. 
  
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze 
kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind om hen te 
begeleiden en praktisch te ondersteunen. Inmiddels hebben 
kerkelijke vrijwilligers 500 kind-gezinnen onder hun hoede genomen. 
Daarnaast worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en 
materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en 
een opleiding af te maken. 
 
2e collecte: Kerk 
Pastoraat, drukkerij, verzekeringen, verwarming en onderhoud, 
jeugdwerk etc. 
 
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  
 
26 februari Galluskerk 10.00 uur ds. Bram Grandia 
      1e zondag 40-dagentijd 
                     Dienst van Schrift en Tafel 
 
05 maart Galluskerk 10.00 uur ds. Karin Spelt 
       
12 maart Galluskerk 10.00 uur ds. Jaap van Beelen 
 
19 maart Galluskerk 10.00 uur ds. Roelie Reiling 
 
26 maart Galluskerk 10.00 uur ds. Dirk Engelage 
 
 
 
 
 

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. 

 
Feestelijke ontknoping gedichtenwedstrijd op 26 februari 
Zondagmiddag 26 februari 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 vanaf 13.00 uur toch volgen, want 
het wordt gestreamd via YouTube: Kerk Angerlo-Doesburg. 
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‘Wat hebben we bij de koffie?’ 
 

‘Wat hebben we bij de koffie?’ is een ontmoetingsochtend waarbij 
een kopje koffie/thee niet alleen vergezeld gaat van wat lekkers, 
maar er is ook 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, van maximaal een half uur.  
Daarvoor en daarna is er ruim tijd voor koffie en gesprek. 

 
1 maart a.s. komt Burgemeester Loes van der Meijs op de koffie 
 

Locatie: Dienstencentrum Leger des Heils, Zandbergstraat 15 Dsb. 
 

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! 

 
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: 
 

Monnikenbrood 
  

De oude pater Theodoor liep elke dag  
met een geheimzinnige glimlach op zijn gezicht  

door de kloostertuin naar de bakkerij.  
Niemand wist precies wat hij daar uitspookte.  
Maar het brood dat hij bakte smaakte goed  

en de broeders stelden de grijsaard geen vragen  
over zijn arbeid.  

 
Zo kwam het dat niemand het recept  

van Theodoor’s monnikenbrood kende.  
(Ofschoon monnikenbrood, vreemd genoeg,  

verkocht werd in alle supermarkten in de stad.) 
 

Pas toen hij op zijn sterfbed lag,  
fluisterde de grijsaard zijn recept in het oor van zijn opvolger:  

 
‘Kneed deeg van zuur schuldbesef,  

zoet berouw  
en zoute voornemens;  

bid Onze Vaders en Weesgegroeten  
terwijl het deeg rijst;  

vorm broodjes van dankbaarheid  
en leg ze in de vuuroven;  

in dertig minuten bak je het brood des levens.’ 
 

Uit: Wordt even stil 
60 eigentijdse vaderspreuken  
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Op 5 maart vindt om 15.00 uur een concert plaats in de 
Martinikerk o.l.v. Jan Joost van Elburg en Matthew Dunn. 
 

 


