Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk
Zondag 31 oktober 2021

Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Beginlied : Gezang 1005
1 Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Refrein:

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
3 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
4 Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling in beurtspraak
met de gemeente
ouderling:
gemeente:
ouderling:
gemeente:

U Heer, keer u naar ons toe
EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL

laat ons, Heer, uw liefde zien
EN GEEF ONS UW HEIL.

Psalm van de zondag: Psalm 119 : 1 en 3
1 Welzalig die de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.
3 U dank ik, Heer, in opgetogenheid.
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,
U wil ik, die de allerhoogste zijt,
in alles volgen, niets voor U verhelen.
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.
Kyrië en Gloria
gebed van ontferming
Lied : 154 b : 1, 2, 3, 4 en 10
1 Heel de schepping, prijs de Heer!
Al zijn werken, geef Hem eer!
En gij, engelen in koor,
zing uw gloria ons voor.
2 Zegen Hem, gij zon en maan,
sterren in uw vaste baan,
laat uw licht in volle schijn
voor de heer een loflied zijn.
3 Alle wind en alle weer,
alles wat er gaat tekeer,
angstaanjagend in uw kracht,
wees de weerklank van Gods macht.
4 Licht en donker, dag en nacht,
strenge winter, zomer zacht,
ieder op zijn eigen tijd,
zing een lied de Heer gewijd.

10 Al wat leeft, wees welgemoed,
loof de Heer, want Hij is goed.
Zegen Hem dan, hier en nu,
want zijn goedheid zegent u.

De Bijbel in het midden
Groet:
V.
Allen:

De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed van de zondag
Voor klein en groot samen ...
aansluitend is er kinderviering
Evangelielezing: Marcus 12 : 18 – 27
Lied : 940 (bladmuziek op pagina 7)
1 Verberg mij nu, onder Uw vleugels Heer.
Houd mij vast, in Uw sterke hand.
Refrein:
Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed,
dan word ik stil, U bent mijn God.
2 Vind rust mijn ziel, in God alleen.
Ken Zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil.
Refrein:
Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed,
dan word ik stil, U bent mijn God
Vader, U bent sterker dan de vloed,
dan word ik stil, U bent mijn God,
dan word ik stil, U bent mijn God.
Epistellezing: Hebreeën 7 : 23 - 28
Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel

Lied: 756 : 1, 2, 3, 4 en 5
1 Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!
2 Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezang
verdrijven leed en dood?
3 Dat land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän,
waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan?
4 Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?
5 Dat alle tirannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

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 voor:

Vrienden van Izvor / Verzekeringen / Jeugdwerk

Gemeente gaat staan
Slotlied: Lied 315 : 1 en 3
1 Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd’ ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.
3 Gemeente aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!
Uitzending en zegen
gezongen Amen
Orgelspel

Taakdragers in deze viering....
Voorganger, ds. Arnold van Heusden, ouderling van dienst, Henk Kingma;
diaken, Marjolein Somsen; lector, Pollyan van Swigchem; organist, Klaas Doornbos;
beeld en geluid, Daniël Snieder; koster, Richard Spanjer; Kinderviering, Ezrah van Zijtveld;
Tienerviering Margreet Eldering

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Vrienden van Izvor
In 1994 vertrokken Elles van der Beek(Hattemerbroek) en Erica Hijkoop (Gouda) via de stichting
Oost Europa Zending naar Roemenië. Elles &amp; Erica hebben daar in de stad Iași hulp geboden
aan meisjes, die op de straat en in de riolen leefden, door ze een warme maaltijd te bezorgen en
hun kleren te wassen. Later hebben ze de keus gemaakt om een aantal van hen in huis te nemen.
Hun ‘thuis’ bestond toen uit een kleine flat midden in de stad. Zij woonden in de flat tot 1999.
Daarna verhuisde ze naar een grotere woning in het dorp Pietrarie, even buiten de stad. De flat
hielden ze aan voor een kinderopvangproject.
In 2021 bestaat hun humanitaire hulp in Roemenië uit kleinschalige projecten. Zoals een zorg- en
kinderboerderij, hospice, bejaardentehuis en tafeltje-dek-je. Dit alles vol enthousiasme en
geïnspireerd vanuit hun geloof.
Erica en Elles zijn vrijwilligers en dat betekent dat hun levensonderhoud en de projectondersteuning gedeeltelijk door sponsors bekostigd wordt. Zowel in Wezep als in Gouda zijn thuisfrontcomités (Vrienden van Izvor) ontstaan. Vrienden van Izvor (Izvor betekend de bron) ondersteund
financieel en materieel de dames in Roemenië. Er vertrekt regelmatig een vrachtwagen vol
(medische) hulpgoederen, meubilair, speelgoed e.d. richting Roemenië. Dit levert altijd veel blije en
dankbare gezichten op. Ook uw (financiële) steun zal in dankbaarheid worden ontvangen.
2e collecte: Verzekeringen
Ons complete verzekeringspakket bestaat uit verzekeringen voor gebouwen en medewerkers.
Deze collecte is mede ter dekking van deze kosten. Van harte aanbevolen.
3e collecte: Jeugdwerk
Onze gemeente draagt in 2021 € 1.900 bij aan het jeugdwerk. Met een kleine groep vrijwillgers
hebben we hart voor de jeugd die op wat voor manier dan ook aangesloten is bij het jeugdwerk.
We hebben passie voor het jeugdwerk en met uw bijdrage kunnen we dat blijven voortzetten.

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.

Ouderencontact 4 november
Aanstaande donderdag 4 november is er een gezellige, informatieve middag bij het
Ouderencontact in de Wehmerhof (achter de Galluskerk) te Angerlo.
De middag begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.45 uur.
De heer van Lammeren uit Doetinchem, gepensioneerd chirurg, vertelt over zijn werk,
aangevuld met verhalen over zijn werk in een missiehospitaal in Tanzania.
Tevens wordt er aandacht besteed de oogsttijd, de herfst. Met fruit, blad en bes.
Van harte welkom,
Werkgroep Ouderencontact
Viering volgende week …
7 oktober

ds. Erika Meijers Amsterdam

Oogstdienst
Volgende week zondag 7 november 2021 vindt de oogstdienst plaats.
Een aantal mensen hebben 60 potjes jam, chutney, komkommer in zoetzuur gemaakt.
Deze kunt u kopen op 7 november. Vergeet u niet om contant geld mee te nemen?
Als als u bloemen en mooie takken heeft om de tafel mee te versieren zou dat heel fijn
zijn. En wie weet wat u verder uit uw eigen oogst kunt doneren voor de oogsttafel.
U kunt het indien u wilt op zaterdag tussen 11.00- en 14.00 uur neerzetten in de kerk. Er
zal een krat staan waarin e.e.a. achtergelaten kan worden. Bloemen graag in een emmer
zetten.
Maar u kunt ook op zondag voor de dienst iets op de tafel neerzetten.
Het doel van de verkoop van de oogsttafel is 'Armoede in Nederland' via Rode Kruis.
Bij voorbaat dank

