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Welkom in de viering vanuit de Galluskerk  
op 26 maart 2023 

Vijfde zondag 40-dagentijd 
 

THEMA:  ‘IS DOOD WEL DOOD? 
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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: 
 
Kringloop van het leven, troost  
 
Cirkel vol 
Ogenschijnlijk dode bloemen 
Zijn levende herinneringen 
Liefde voor jou 
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Om te beginnen 
 
Orgelspel 
 

Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
Goedemorgen gemeente, welkom in deze viering,  
die als thema heeft ‘is dood wel dood?’. 
 

De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 

Gemeente gaat staan 
 

Beginlied – 686: 1 en 2 ‘De Geest des Heren heeft’ 
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende 
ouderling in beurtspraak met de gemeente 
 

In een wereld vol vragen klinkt deze belofte: 
 

O 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.  

Allen AMEN. 
 

Bidden we ons drempelgebed: 

In een wereld vol dreiging en dood: 
Wees hier aanwezig! 
In een leven vol twijfel en vragen: 
Wees hier aanwezig! 
 

Waar de boodschap over U, 
over uw trouw, uw grenzeloze liefde 
een vreemd en ver verhaal lijkt: 
Wees hier aanwezig! 
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Waar de dood inbreekt in ons bestaan,  
waar dingen ons bij de handen afbreken 
en we het spoor bijster raken, 
waar de wanhoop en de verlamming toeslaan: 
Wees hier aanwezig! 
 

Spreek ons tot leven, 
laat uw licht opgaan over alle duisternis. 
Wees hier aanwezig! 
Amen. 
 
   Gemeente gaat zitten 
 
Psalm van de zondag - 130: 1 en 3 ‘Uit de diepten van ellende’ 
 
Kyriegebed, uitgesproken door predikant en diaken  
 
Lied – 686: 3   

 
 

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:  Ezechiël 37,1-14 
 
Lied – 610: 1, 2 en 3 ‘Zo dor en doods’ 
 
Tweede Lezing: Johannes 11,1- 4, 17- 44 
Lied – 610: 4, 5 en 6 
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Uitleg en Verkondiging ‘IS DOOD WEL DOOD’ 
Meditatief orgelspel 
 
Lied – 608: 1, 2 en 3  ‘De steppe zal bloeien’ 
 

 
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,   BANGLADESH 
  tweede rondgang, Kerk en Eredienst 
 

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

Uitzending en zegen 
gezongen Amen  

 
 

 
Orgelspel 
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Na de dienst drinken we koffie/thee in Komdersuut 

 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Dirk Engelage; ouderling van dienst Marieke van 
Genderen; diaken Klaas Muller; lector Wilco Onvlee; organist Ernst 
Boesveld; beeld en geluid Daniël Snieder; koster Bennie Besselink; 
jeugd  Richard Spanjer 
 

 
 

Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 

1e collecte: BANGLADESH – Kansen creëren voor jongeren 
 

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Kerk in 
Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren 
een leerwerktraject aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, 
reparateur van witgoed, elektronica of motorfietsen, 
computerspecialist, kleermaker, goudsmit of meubelmaker. Ook 
kunnen jongeren een training in ondernemersvaardigheden volgen. 
Jongeren worden vervolgens begeleid naar werk of krijgen 
ondersteuning om een eigen bedrijf kunnen starten. 
 

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. 
 



 

7 
 

 
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 maart Galluskerk 10.00 uur ds. Dirk Engelage 
 
02 april  Martinikerk 10.00 uur ds. Freek Brandenburg 
Palmzondag 
   
06 april   Galluskerk   19.30 uur ds. Ida Eldering-Joncker Nieboer      
Witte Donderdag    
Viering van Schrift en Tafel          mmv de cantorij 
   
07 april    Galluskerk   19.30 uur ds. Menno Leistra  mmv de cantorij 
Goede Vrijdag    
 
08 april    Galluskerk    22.00 uur  pastor Wim Gilsing mmv de cantorij      
Paaswake  
 
09 april              Martinikerk   10.00 uur  ds. Bert Bomer      mmv de cantorij 
Paasmorgen 

 
 

https://site/
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Huispaaskaars bestellen 
Ook dit jaar is het weer mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. 
Na de dienst kunt u in de Wehmerhof uw keuze maken en de 
bestelling opgeven. 
Op 26 maart is de laatste kans 
daarna moeten we bestellen om eea nog op tijd in huis te krijgen. 
De kosten worden bij bezorging in rekening gebracht. 
 

Vieringen voor ouderen 
 

PCOB- middag ‘Op weg naar Pasen’ 
- een viering op 28 maart a.s. in Grotenhuys Doesburg 
 

Thema: ‘Gedachten bij de kruiswegstaties‘ 
 

We volgen een liturgie met liederen, lezingen en gedachten bij de 
kruiswegstaties. Een statie is een plaats waar men stilhoudt. In het 
bijzonder zijn het de plaatsen, waar volgens het Evangelieverhaal, 
Jezus stilhield tijdens zijn gang naar Golgotha.  
 
De middag wordt georganiseerd door de PCOB- afdeling Doesburg 
en omstreken en wordt afgesloten met een broodmaaltijd. 
 

Locatie: Ontmoetingsruimte Grotenhuys,  
  Coehoornsingel 9 in Doesburg 

Tijd:    14.30 – 16.30 uur 

 
‘Op weg naar Pasen’ met het Ouderencontact op 30 maart  
Donderdagmiddag 30 maart is er een viering in de Wehmerhof  
met het thema ‘Op weg naar Pasen’  
We gaan op weg naar Pasen met de bekende lezingen, liederen, 
mooie gedichten en sluiten af met een broodmaaltijd. 
 

Locatie: Wehmerhof, het gebouw achter de Galluskerk in Angerlo 
Tijd:    14.30 tot ongeveer 16.30 uur 
 
Weet u van harte welkom bij beide vieringen! 
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Vanuit de Oecumene 
 
Viermomenten in de Veertigdagentijd 
 

In de Veertigdagentijd worden er in oecumenisch verband met de 
kerken in en rond Doesburg twee viermomenten op de vrijdagavond 
georganiseerd. Avonden waarop we de verstilling van de 
veertigdagentijd ervaren met muziek en zang, stilte en teksten en 
gebeden. Een klein uur aan het begin van de avond.  
Op vrijdag 24 februari was de eerste viering in de kerk van Drempt.  
Vrijdag 31 maart is de tweede viering.  
 
Muziek, verstilling en gebed aan het eind van de 
Veertigdagentijd Vrijdag 31 maart in de Gasthuiskerk Doesburg 
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang viering 19.30 uur. 
 
Het strijkkwartet de Amstelstrijkers uit Amsterdam speelt  
‘Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz ‘van Haydn.  
Een mooie opmaat naar de Stille Week.  
In deze viering zal de muziek centraal staan en zullen er teksten en 
gebeden worden gelezen door mensen uit de deelnemende kerken.  
Voorgangers zijn Ds. Susanne van der Sluijs, Marjan van Zadelhoff 
en Toos Looman. 
 

Different Generations zingt ‘Jesus Christ Superstar’  
op Goede Vrijdag 7 april a.s. in de St. Martinuskerk 
Juliana van Stolberglaan 3 Doesburg 
 
Op Goede Vrijdag 7 april a.s. wordt in de St. Martinuskerk een 
musical ‘Jesus Christ Superstar’ uitgevoerd. Tijdens de uitvoering 
wordt gezongen door het koor Different Generations uit Didam.  
Er worden hedendaagse teksten gelezen.  
 
Inloop vanaf 19.00 uur, de uitvoering begint om 19.30 uur 
De toegang is gratis.  
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Paasontbijt Martinikerk  
Op zondagochtend 9 april organiseert de PGAD Angerlo-Doesburg 
samen met de World Servants groep het paasontbijt.  
Hierbij is uitdrukkelijk iedereen van harte welkom. Viert u mee, 
samen aan tafel, dat het licht altijd weer het duister overwint?   
9 april, Grote of Martinikerk Doesburg, 8.45 uur.   
 
Aanmelden: https://forms.office.com/e/01MNTaCHN8  
of QRcode, via een ingesproken bericht op 0313-785183,  
of via een mailtje naar kloosterdorkas@gmail.com.  
En natuurlijk is er de komende weken een intekenlijst aanwezig na 
de kerkdienst. Nodigt u ook een extra gast aan tafel?  
 
Deelname aan het paasontbijt is gratis. Na afloop wordt er 
gecollecteerd voor de World Servants groep Doesburg. Zij gaan 
deze zomer in Rwanda extra klaslokalen bouwen in Ruyenzi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/e/01MNTaCHN8
mailto:kloosterdorkas@gmail.com
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Hier volgt een bericht van de Vrolijke Veranderaars 
 
Bij deze puzzel zoek je naar de plaats(en) in de Bijbel waar de 
gelijkenis voor komt. Als de gelijkenis bij meerdere evangelisten is 
opgenomen neem je alle letters over. Stel dat de gelijkenis over het 
verloren schaap in Matteus is opgeschreven, dan neem je de letters 
E en H over. 

 
 
De oplossing vul je in bij onderstaande zin: 
 
Deze week probeer ik meer….. 
 
Dit is de uitdaging die wij als Vrolijke Veranderaars je mee willen geven 
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TER INSPIRATIE VOOR DE KOMENDE WEEK: 
 

Afleiding heeft een bedoeling. 
Zoals waterspuwers die waken op de dakrand van een kathedraal, 

zo functioneren de afleidingen vooreerst om hen af te weren 
die niet echt gemotiveerd zijn. 

In een tijdperk waarin mensen beweren  
‘spiritueel, maar niet gelovig te zijn’ 

- maar niet echt weten wat ze met beide termen bedoelen – 
komt gebrek aan motivatie veel voor. 

We moeten verlangen naar waarheid, liefdevolle verbondenheid 
met de stille diepten van God. 

Vreemd genoeg, omdat gezond verstand niet veel voorkomt, 
zouden veel mensen liever een discussie winnen 

dan de bevrijdende waarheid kennen, 
of ze zouden zich liever veilig voelen 

dan te ontdekken wat het betekent te leven onder de genade 
(Rom. 6,14). 

Als wij niet uit zijn op waarheid, vrijheid, God, 
dan zullen afleidingen ervoor zorgen dat de deur gesloten blijft. 

 
 
 

Martin Laid, Naar het land van de stilte. 
Een gids voor de christelijke contemplatieve praktijk uit 

 
 
 


