14 november 2021
Welkom in de eredienst vanuit de Grote of Martinikerk

Het zevende werk van barmhartigheid: de doden begraven.

Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
Tijdens het aansteken van de kaarsen op de tafel zingen wij Lied 287: 1 en 2
1 Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed,
zegen zoekt, mag binnentreden,
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.
2 Rond het boek van Zijn verbond,
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond,
levenswoorden: ja en amen,
als de kerk van liefde leest,
is het feest.
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling in beurtspraak
met de gemeente
Ouderling:
Allen:
Ouderling:
Allen:

Onze hulp is in de Naam van de Heer,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

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

---Korte stilte--Drempelgebed:
Ouderling: Trouwe God, alle harten liggen voor U open,
alle verlangens zijn aan U bekend
en voor U bestaan geen geheimen.
Allen:
ZUIVER ONZE HARTEN EN GEDACHTEN
DOOR DE ADEM VAN UW GEEST
OPDAT WIJ VOLUIT KUNNEN LIEFHEBBEN
EN UW NAAM ALLE EER AAN DOEN. AMEN.

Psalm van de zondag: Lied 16: 1 en 3 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God
1 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God,
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker.
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot,
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker.
Gij deelt mij toe zo liefelijke landouwen
dat mijn hart in mij opspringt bij `t aanschouwen.

3 Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht,
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen.
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen.
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde
staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde.

Introductie: Het zevende werk van barmhartigheid
We zingen: Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig, Lied 275
1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menselijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4 Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

De Bijbel in het midden
Groet
Vg.
De liefde van God voor u en voor jou
Allen ZIJN LIEFDE OOK VOOR U
Met (het oog op) de kinderen…
Aansluitend is er een kinderviering
Gebed om de Heilige geest

Bijbellezing uit Genesis 23: 1 en 2
We zingen: Gij die alle sterren houdt, Lied 919: 1
Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.
Vervolg lezing: Genesis 23: 3 – 9
We zingen Bron van liefde, licht en leven Lied 793: 1
Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door Uw hand elkaar gegeven,
door Uw vinger aangeraakt.
Laat ons op Uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet,
dat wij samen lachend lopen,
in Uw grote bruiloftsstoet.
Vervolg lezing uit Genesis 23: 10 – 16
We zingen 793: 2
Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind.
Al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten,
Gij, Gij laat ons niet alleen.
Vervolg lezing uit Genesis 23: 17 – 20
We zingen 793: 3
Bron van liefde, licht en leven,
laat Uw vreugde in ons zijn,
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen,
zó dat zelfs de dood niet scheidt,
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

Overdenking
We luisteren en kijken naar Visiting Hours- Ed Sheeran
https://youtu.be/t3CoEyYEf4A
Vertaling:
Ik wou dat de hemel bezoekuren had,
dan kon ik gewoon komen opdagen om het nieuws te vertellen
dat ze al ouder wordt en ik wou dat je haar had ontmoet.
De dingen die ze van mij zal leren, heb ik allemaal van jou
Kan ik een poosje blijven, dan kunnen we de wereld verbeteren
De kleintjes zullen groeien en ik drink nog steeds je favoriete wijn
En binnenkort gaan ze sluiten, maar ik zie je een andere dag wel weer
Er is zoveel veranderd sinds je weg bent
Ik wou dat de hemel bezoekuren had
Dan kon ik gewoon langskomen en je advies vragen
Wat zou je in mijn geval doen
Ik heb geen idee hoe ik ze moet opvoeden
Wat zou jij doen? Want jij pakt het altijd goed aan
Kunnen we even praten tot mijn zorgen verdwijnen
Dan zal ik je vertellen dat ik bang ben om te falen
Jij zou zeggen: Denk eraan dat het antwoord ligt in de liefde die we geven
Er is zoveel veranderd sinds je weg bent
Ik wou dat de hemel bezoekuren had
En dan zou ik hen vragen of ik je mee naar huis kon nemen
Maar ik weet wat ze zullen zeggen, dat dit het beste is
Dus zal ik mijn leven leiden zoals je mij dat geleerd hebt
En het helemaal zelf doen
En ik zal de deur sluiten maar ik zal mijn hart openen
En iedereen waarvan ik hou zal precies weten wie je bent
Want dit is geen afscheid, het is alleen maar tot weerziens
Er is zoveel veranderd sinds je weg bent

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 (aan het einde van de dienst)
Ghana/ Onderhoud kerkgebouwen/ Bartimeus
Gemeente gaat staan
Slotlied: God, schenk ons de kracht, Lied 418: 1, 2 en 3
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 den brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.

Uitzending en zegen
Beaamd door gemeente met gezongen Amen
Orgelspel

Taakdragers...
Voorgangers Pastor Wim Gilsing en ds. Elise Wijnands; ouderling van dienst, Anne Mieke Luykx;
diaken, Erika Klooster; lector, Jenny van Bokhorst; organist, Klaas Doornbos; beeld en geluid,
Daniël Snieder; koster, Piet Klooster; kinderviering, ….tienerviering, Richard Spanjer

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Ghana
De Ghanese organisatie AG Care vangt straatmeisjes op en jonge tienermoeders. Via Kerk in
Actie kan onze gemeente bijdragen aan de opvang van jaarlijks 40 meisjes in het opvangcentrum
Lifeline in de hoofdstad Accra. De meisjes leren daar een praktisch vak in tien maanden tijd:
naaien, sieraden maken of het kappersvak. Ook worden de meisjes gestimuleerd, terug te keren
naar hun geboortedorp om een nieuw bestaan op te bouwen. Het plan is, via collecten en acties,
1500 euro per jaar bij te dragen.
2e collecte: Onderhoud kerkgebouwen
In 2021 is € 13.000 begroot voor (klein) onderhoud voor de Galluskerk en de Martinikerk. De
Stichting Behoud Galluskerk en de Stichting Behoud Martinikerk (Stibema) voeren namens ons
college het groot onderhoud uit; daarvoor is rijkssubsidie beschikbaar en er zijn diverse fondsen
die bijdragen. Daarnaast zijn er nog (kleine) onderhoudskosten die het college zelf betaald.
De opbrengst van de collectes voor onderhoud Kerkgebouwen gebruiken wij om de kosten van
onderhoud te dekken. Van harte aanbevolen!
3e collecte: Bartimeus
Wij zijn Bartiméus. Wij zijn er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als
ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet
aangeboren hersenletsel. Met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stellen wij alles in het
werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij
hen past. Dat is ambitieus. Maar voor minder doen we het niet. We doen veel aan onderzoek,
diagnostiek en behandeling. We begeleiden en adviseren door het hele land. We hebben eigen
scholen, woonvoorzieningen en vormen van dagbesteding.
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.
De bijpassende link is : https://site.skgcollect.nl/37/pagina/272/gift-donatie-algemeen.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.
Erediensten PGAD:
Vanwege het offreren en installeren van een nieuwe cv ketel in de Galluskerk, de oplopende
besmettingen waardoor 1,5 meter afstand weer de (voorlopige) norm wordt alsmede de ventilatie
in de Galluskerk, kunnen we niet eerder dan vanaf 19 december weer in Angerlo kerken.
Mocht dit nog veranderen dan zullen we dit kenbaar maken via dit medium of via Maanlicht.
Op de achterzijde van het blad Lichtpunt van november 2021 staat geen actuele informatie.
Dit komt doordat er steeds veranderingen plaatsvinden.
Volg ook de actuele berichtgeving hierover op de website pg-angerlodoesburg.nl

MK = Martinikerk

GK = Galluskerk

07 november 10.00 uur
14 november 10.00 uur

MK
MK

21 november 10.00 uur

MK

ds. Erica Meijers
ds. Elise Wijnands
pastor Wim Gilsing
ds. Bert Bomer

28 november 10.00 uur

MK

ds. Trinus Hoekstra

05 december
12 december
19 december
24 december
24 december
25 december
26 december
31 december

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
22.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur

MK
MK
GK
GK
MK
MK
GK
GK

ds. Alain Verheij
ds. Jannie Eldering
ds. Trinus Hoekstra

02 januari

10.00 uur

MK

ds. Bert Bomer

ds. Bert Bomer
ds. Bram Grandia
ds. Roelie Reiling
ds. Jannie Eldering

Oogstdienst
7 werken v barmhartigheid
(de doden begraven)
Laatste zondag kerkelijk jaar
Gedachteniszondag
Eerste advent
Tweede advent
Derde advent, Gospeldienst
Vierde advent
Kinderkerstfeest
Kerstnachtdienst
Kerstmorgen
Oudejaarsdag
Nieuwjaarsdienst

Oecumenische vespers gedurende adventstijd:
U bent hier van harte welkom
26 november
03 december
10 december
17 december

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

Ooipoortkerk
Gasthuiskerk
Drempt
Hummelo

ds. Jaap Loff / Francie Jansen
ds. Susanne vd Sluijs / Toos Loman
ds. Karin Spelt / Bert Bomer
ds. Elise Wijnands / Arnold Vellekoop

Vesper
Vesper
Vesper
Vesper

Bericht van de Ghanawerkgroep

Twee jaar geleden hebben we sterren gevlochten wat erg leuk was.
Nu gaan we heel gezellig kersthartjes vlechten om te verkopen
ten bate van het project 'Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana'.
datum: maandagmiddag 15 november van 14.00 tot 16.00 uur
adres: Gudrun Gilhuis, Broekhuizen 40 Doesburg
Als er een kerstmarkt komt, gaan we ze daar verkopen.
En anders na de kerkdienst op 12 december
Doet u mee? er is koffie en thee met iets lekkers erbij.
En mogelijkheid om afstand te houden! Welkom!
Voor vragen, bel of mail Gudrun: 0655896443 of ghgg4824@gmail.com

