Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk
21 november 2021
Gedachteniszondag

Om te beginnen
Orgelspel

C. Franck, Cantabilé

Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Beginlied 283: 1, 2, 3, 4 en 5

2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
3 Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.
4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.
5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

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

God, met vragen en gedachten,
die zich aan ons opdringen,
in hoofd en hart,
met enige drempelvrees,
zijn wij hier gekomen,
op zoek naar houvast en hoop.
En om op adem te komen
van al wat ons beangstigt, ons verdrietig maakt
of bitter stemt.

Allen INSPIREER ONS MET UW WOORDEN
VAN LIEFDE EN BARMHARTIGHEID,
VAN VERGEVING EN BEMOEDIGING,WOORDEN, GEZONGEN EN GESPROKEN,
DIE UW BOODSCHAP MAKEN

TOT EEN BRON VAN LEVEN.

Psalm van de zondag : 126b gezongen door cantorij en gemeente

Kyrie en Gloria
gebed van ontferming

Lied 775: gezongen door cantorij en allen
Cantorij

Allen

2 Dag van eindeloos erbarmen
en gerechtigheid aan armen
die aan recht zich zullen warmen.

Allen

3 Dag van glorie voor verdrukten
en verheffing van wie bukten,
alle aan het stof ontrukten.

Cantorij

4 Dag van vinden van diegenen
die door grof geweld verdwenen,
om wie mensen nu nog wenen.

Allen

5 Dag van brood en herverdelen,
voedsel voor ontelbaar velen,
diepe wonden zullen helen.

Cantorij

6 Dag van zon en dag van vrede
alle droefheid is verleden
in een onaantastbaar heden.

Allen

7 Dag van vreugde en verbazen
om het zien van wat wij lazen:
Er was licht, het licht van Pasen.

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
Lezing 2 Koningen 4: 8 t/m 26

Lied: 266: 1, 2, 3, 4 en 5

2 die ons zoekt in het duister,
die ons de dag hebt toegezegd,
spreek in de stilte tot Uw knecht.
3 Die ons hoedt in Uw schaduw,
onder Uw vleugels toegedekt,
liefde, die ons tot leven wekt,
4 ken ons hart, zo onrustig,
vol van zichzelf is het verblind,
totdat het rust in U weer vindt.
5 Kom tot ons als de morgen.
Ga over ons op als het licht.
Zegen ons met Uw aangezicht.
Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel

Lied 731: gezongen door cantorij en allen
Cantorij

Allen

2 Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is.

Allen

3 Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden
stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken,
gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken,
van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.

De Gedachtenis
De namen worden genoemd van gemeenteleden
die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
Bij iedere naam wordt een kaars aangestoken.
Ook ontsteken we een kaars
voor hen die we persoonlijk in stilte gedenken.

Lied: 199 gezongen door cantorij en allen
Cantorij

Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij u en bij ons.

Allen

Cantorij

Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.

Allen

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

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

Nederlands Bijbelgenootschap/ verwarming/ PKN Pastoraat

Gemeente gaat staan
Slotlied: 263: 1, 2 en 3

2 Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.
3 Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.
Uitzending en zegen
gezongen Amen
Orgelspel

J.S.Bach, Wachet auf ruft uns die Stimme.

Taakdragers in deze viering....
Voorganger ds. Bert Bomer; ouderling van dienst, Rimke Kingma; diaken, Carin Hartemink; lector,
Hajo Blok; organist, Marcus Bergink; m.m.v. de cantorij o.l.v. Reinoud G. Egberts; beeld en geluid,
Rudy/Marcel; koster, Ate van der Werff; kinderviering, Ezrah van Zijtveld

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: NBG
Het Nederlands - Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen
dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods
boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht. Onze visie is
dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar leven kan ontdekken, lezen en omarmen.
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: PKN Pastoraat
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen
en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland
stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenis
momenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te
maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten
voeten uit.

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 onze nieuwe website: pg-angerlodoesburg.nl
MK = Martinikerk

GK = Galluskerk

28 november

10.00 uur

MK

ds. Trinus Hoekstra

Eerste advent

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

Tweede advent
Derde advent, Gospeldienst
Vierde advent

02 januari

10.00 uur

MK

ds. Bert Bomer

Nieuwjaarsdienst

Kerstnachtdienst
Kerstmorgen
Oudejaarsdag

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

