Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk
Zondag 17 oktober 2021 – 21e zondag na Pinksteren – Micha-zondag

Thema: Genieten van genoeg

Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Beginlied : 612
1 Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten
heeft God ons toebedacht.
Wij komen als geroepen,
getekend met een naam
van ongeweten toekomst,
de mede-erfgenaam.
2 Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen,
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij!
3 Getekend voor ons leven,
als kinderen van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op Adem,
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde,
hier met uw eigen Naam!
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling in beurtspraak met
de gemeente
Bemoediging
Ouderling:
Allen:
Ouderling:
Allen:

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

Drempelgebed
Ouderling: God die van mensen houdt,
wij leggen onszelf aan U voor,
met alles wat wij hebben
en alles wat we missen,
met alles wat ons lukte
en alles waarin we faalden.
Wij bidden U,
help ons ons leven opnieuw te bezien
in het licht van uw liefde.
Allen:
GOD, WEES VOOR ONS
EEN BODEM ONDER ONZE VOETEN,
EEN DAK BOVEN ONS HOOFD,
EEN STEUN IN ONZE RUG,
EEN GIDS VOOR ONS UIT. AMEN.

Psalm van de zondag: 146 1 en 4
1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.
4 Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.
Kyrië en Gloria
gebed van ontferming afgesloten met 301k I- voorganger II- allen

Glorialied: 657 1 en 4
1 Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

De Bijbel in het midden
Groet:
V.
Allen:

De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Voor klein en groot samen ...
aansluitend is er kinderviering
Tenachlezing:

Deuteronomium 30: 15 – 20

Lied: 843
1 Wat te kiezen, leven, dood,
afgod geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,
of mij geven, gaandeweg?
2 Wat mij vasthoudt, wat mij heeft,
wat mij werft en wat mij leeft,
is het vele, geld en goed,
aarden schatten, overvloed.
3 Die mij vasthoudt, weegt en wikt,
die mij voedt en mij verkwikt,
is de Ene, goed is God,
hemelschat, genadebod.
4 Wat te kiezen, leven, dood,
afgod geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,
of Hem volgen op zijn weg.

Evangelielezing:

Lucas 12: 13 - 21

Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied: 718
1 God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden, dank voor ’t dagelijks brood.
2 Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.
3 Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
’t roepen aan de poort.
4 Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
’t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

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 1 Stichting Kruispunt
2 Verwarming
3 KIA Werelddiaconaat (aan de uitgang)
Gemeente gaat staan
Slotlied: 418
1 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween
2 Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.
3 Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.
4 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
Uitzending en zegen
gezongen Amen
Orgelspel

Taakdragers in deze viering....
voorganger, ds. Kees Bochanen, ouderling van dienst, Anne Mieke Luykx; diaken, Carin Hartemink;
lector, Jenny van Bokhorst; organist, Klaas Doornbos; beeld en geluid, Rudy/Marcel; koster, Gerard;
kinderviering ?? Tienerviering??

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Stichting Kruispunt
Stichting Kruispunt biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen,
drugsverslaafden en anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving. Een belangrijk
middel voor gastvrijheid is het organiseren van activiteiten die dienen als
ontmoetingsmogelijkheden. Iedere werkdag is er een ochtend inloop en een inloop in de
namiddag/begin van de avond voor bezoekers die tegen een geringe vergoeding een maaltijd
kunnen gebruiken. Ook zijn er computers waarvan gebruik gemaakt kan worden. Elke
zaterdag is er een korte viering met aansluitend een broodmaaltijd.
2e collecte: Verwarming
Het verwarmen van een monumentale kerk in koude dagen is erg kostbaar.
De begrote energiekosten voor 2021 zijn voor de Galluskerk € 2.500.- en voor de Martinikerk
€ 15.000; het belangrijkste gedeelte daarvan is voor de verwarming.
Wij willen u graag, ook in koude dagen, zoveel mogelijk comfort bieden tijdens kerkdiensten
en andere bijeenkomsten. Helpt u ons mee?
3e collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm en
droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op en
verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen,
leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project
dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar
ook voor een vreedzame samenleving.
Volgt u de dienst online? Ook dan kunt u uw bijdrage aan de collecten geven!
Via onderstaande 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 en de 3e collecte is
de extra collecte.
https://www.pkn-angerlodoesburg.nl/pagina/4716/collecten.html

Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank dan kan dat natuurlijk ook.
Vermeldt er dan even de datum en 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.
3e collecte (o.v.v. doel):
NL06 RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

Oogstdienst 7 november
Op 27 oktober gaan we van 9.30 -12.00 uur jam en/of chutney maken om na de Oogstdienst
te verkopen voor het goede doel .
Wie doet er gezellig mee?
Er kunnen in de keuken van Komdersuut zes mensen meewerken, maar er moet ook geschild
en gesneden worden, en dat kan buiten de keuken. Dus er kunnen best meer mensen komen
meedoen.
Graag aanmelden bij:
Erika Klooster Dorpstraat 30, Angerlo erikaderksen@hotmail.com
Gudrun Gilhuis, Broekhuizen 40, Doesburg, tel 06 55896443 ghgg4824@gmail.com
Misschien heeft u ook fruit in de tuin, dat we voor de jammen kunnen gebruiken.
Graag afgeven bij Erika of Gudrun voor 26 oktober.
Lege, schone jampotten met metalen deksels zijn ook nog welkom.
Namens diaconie,
Erika Klooster en Gudrun Gilhuis
Vieringen in oktober....
24 oktober ds. Bram Grandia
31 oktober ds. Arnold van Heusden

