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Welkom in de viering vanuit de Galluskerk  
op 5 maart 2023 

Tweede zondag 40-dagentijd 
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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: 
 
Berg, luisteren, bidden 
 
Op de berg 
In stilte luisterend, biddend 
Drie profeten 
Gevonden wijsheid 
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Om te beginnen 

 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Gemeente gaat staan 
 
Beginlied: 283   ‘In de veelheid van geluiden’ 
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende 
ouderling in beurtspraak met de gemeente 
 
Bemoediging 
O  Ons begin is in de Ene, 

Scheppende liefde voor alles wat leeft 
G  HOUD ONS VAST IN UW TROUW 

O  U gaat met ons mee 
Wij lezen u in elkaars gezicht 

G  HOUD ONS VAST IN UW LIEFDE 

 
Drempelgebed 
 
Gemeente gaat zitten 
 
Psalm van de zondag: 25: 1 en 2  

’Heer, ik hef mijn hart en handen’ 
 
Kyrie  
 
Lied 1003: 1, 2, 3 en 4  ‘Stil is de straat’ 

 
De Bijbel in het midden 

 
Groet:   
Voorganger De Heer zal bij u zijn 
Allen  DE HEER ZAL U BEWAREN 
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Gebed van de zondag 
 
Met de jeugd 
hierna gaan zij naar hun eigen viering 
 
Eerste Lezing  Exodus 24: 12-18 
 
Lied 313: 1 en 2  Een rijke schat van wijsheid’ 
 
Tweede Lezing Matteüs 17: 1- 9 
 
Lied 543: 1 en 2 ‘Gij zijt in glans verschenen’ 
 
Uitleg en Verkondiging 
Meditatief orgelspel 
 
Lied 852   ‘U komt mij, lieve God’ 
 

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, PALESTINA 
  tweede rondgang, Kerk en Eredienst 
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Slotlied: (staande) 1009  ‘O lieve Heer, geef vrede’ 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  

 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taakdragers in deze viering   
Voorganger ds. Karin Spelt; ouderling van dienst Margreet Eldering; 
diaken Erika Klooster; lector Nanda van der Werff; organist Wilbert 
Berendsen; beeld en geluid Daniël Snieder; koster Gerard 
Verstraete; jeugd Joke van Zijtveld 
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Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 

1e collecte: PALESTINA - Samen Bijbel lezen opent deuren 
 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het 
Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. 
Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in 
Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie 
als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen hierdoor meer 
Bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen 
leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze 
problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen. We 
bidden voor hen, dat ze zich gesteund blijven voelen en volhouden 
in hun belangrijke werk. En dat ze, hoewel gering in aantal, van 
grote betekenis kunnen zijn voor de samenleving.  
En laten wij ook geïnspireerd worden en ons bevrijd voelen uit alles 
wat ons belemmert en ontmoedigt. 
 
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  
 
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 
cantorij 
 
26 maart Galluskerk 10.00 uur ds. Dirk Engelage 
 
 

De Veertigdagenkalender gratis downloaden: 
Wilt u graag de veertigdagentijdkalender digitaal? 
Hier kunt u hem gratis downloaden: 
 
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender 
 

https://site/
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Ensemble Iken Scholars treedt op in de Martinikerk  
op zondag 5 maart. Aanvang 15.00 uur 
 
Dit ensemble bestaat uit semiprofessionals uit Londen en zingt 
koormuziek van een hoog niveau. 
Het 15 personen tellende Britse koor is door JanJoost van Elburg 
naar Doesburg gehaald. Van Elburg is dirigent en woonachtig in 
Doesburg, en zal een deel van het concert dirigeren. Het andere 
deel wordt gedirigeerd door de eigen dirigent Matthew Dunn. 
Het concert wordt gehouden in de Grote- of Martinikerk op zondag  
5 maart en begint om 15.00 uur.  
Het programma bestaat uit vier- tot achtstemmige koormuziek van 
de Franco- Vlaamse Renaissance componist Orlandus Lassus. 
Alle werken van dit programma zijn door Lassus gecomponeerd 
tijdens zijn lange dienstverband (1556 – 1594) bij de Hertogen van 
het Beierse hof in München. 
 
De Iken Scholars zijn gedurende 4 dagen in Doesburg om zich 
verder te laten scholen in de Renaissance muziek door de in 
Doesburg wonende Nederlandse dirigent JanJoost van Elburg. 
 
Toegang tot dit concert bedraagt 15 euro en dient contant betaald te 
worden bij de entree in de kerk. 

 
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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Hier volgt een bericht van “De Vrolijke Veranderaars” 
 

Omdat de 40-dagentijd eerder begon dan de oudste deelnemer 
van de Vrolijke Veranderaars het in de gaten had ;), 

krijgt u vandaag twee puzzels. 
 
(week 1) 

 

 
 
De oplossing vul je in bij onderstaande zin: 
 
Deze week maak ik minder ………. door mijn spullen vaker te 
gebruiken. 
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Week 2 
 
Een puzzel over vrouwen in de Bijbel. Combineer de 2 vrouwen met 
de juiste relatie die zij met elkaar hebben. Stel dat Maria en 
Elisabeth collega’s zijn dan is de letter E de tweede letter.  
 
Naomi – Ruth             Allebei de moeder van Mozes [N] 
 
Maria – Elisabeth          Schoondochter/Schoonmoeder [L] 
 
Sippora – Mirjam              Schoonzussen [M] 
 
Vasthi – Esther             Collega’s [E] 
 
Pua – Sifra          Tante/Nicht [A] 
 
Bitja – Jochebed    Voorganger/Opvolger [P] 
 
 
De oplossing vul je in bij onderstaande zin: 
 
Deze week doe ik vaker mijn …………….. uit. 
 
Dit is de uitdaging die wij als Vrolijke Veranderaars je mee willen 
geven voor de komende week. 
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TER INSPIRATIE VOOR DE KOMENDE WEEK: 

  
Om je te keren naar Pasen 

moet je je omkeren … 
Zoveel oud vuil, zoveel oud zeer 
moet eerst aangekeken worden 

wil je ook werkelijk vrij 
de weg naar Pasen gaan. 

Denk niet: dat doe ik wel even … 
Omkeren is een levenshouding 
want zodra je je gekeerd hebt, 

zal je iedere keer weer tegenkomen 
hoe vastgeroest gewoonten kunnen zijn. 

Keer om en om en om … 
Houd het hoofd koel en het hart warm 

omdat je dan goed kunt onderscheiden 
waar het in het leven-met-God om draait. 

Hij wil zijn nabijheid aan ons kwijt en 
staat gedurig gekeerd naar ons, op de uitkijk. 

Zou hij, zou zij mij zien en toelaten? 
Ben ik aantrekkelijk genoeg voor dit mensenkind? 

 
uit: Op weg naar Pasen 2023 

 


