Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk
vanuit de dienst van 27 februari 2022
Dienst van Schrift en Tafel

Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we: lied 287, vers 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
O.
A.
O.
A.

Onze hulp is de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
in zijn liefde komen we thuis
ZIJN TROUW IS EEN DAK BOVEN ONS LEVENSHUIS

O.

Van U Heer, moeten we het hebben
Wil onze leegte vullen
Wil onze gaven gebruiken
Wil onze schijn vergeven
Wil ons harten verwarmen
Wil onze liefde doordrenken
Wil onze levens vernieuwen
Geef de toon aan van ons bestaan

A.

Heer kom in ons midden,
wij stappen over Uw drempel in uw huis.
Amen

Lied 287: 4 en 5
4 Rond de tafel, in de kring,
staat ons land, de oogst voor ogen,neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn.
5 Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie Uw liefde delen,
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Kyriegebed
Lied: 299d

Glorialied 304: 1, 2 en 3
1 Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!
2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!
3 Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

De Bijbel in het midden
Groet
V.
De liefde van God voor u en jou
A.
ZIJN LIEFDE OOK VOOR JOU

Met het oog op de jeugd
hierna gaan zij naar hun eigen viering

Lied 288

Gebed bij de opening van het Woord
Eerste lezing: Psalm 92: 13 - 16 (uit de Naardense Bijbel)
Een rechtvaardige zal groeien
Als de palmboom,
Als een ceder op de Libanon gedijen;
Die geplant zijn in het huis van de Ene,
In de voorhoven van onze God,
Die zullen groeien!
Nog in grijsheid lopen zij uit,
Worden groen en vol frisheid.
Om te melden hoe rechtuit is de Ene,
Mijn Rots:
Valsheid is hem vreemd.
Lied 978: 1
1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
Lezing Lukas 6: 43 en 45
Lied 978: 3
3 Gij hebt de bloemen en de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
Dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
Overweging
Meditatief orgelspel

Lied 841: 1 en 2
1 Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde, de vrede allermeest,
geduld om te verdragen en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen, te vragen honderd- uit;
2 geloof om veel te geven, te geven honderd-in,
wij zullen leren leven van de verwondering:
dit leven, deze aarde, de adem in en uit,
het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.

Het delen
Voorbeden
Mededelingen - door de dienstdoende ouderling
Woorden bij de tafelgemeenschap
Tijdens de maaltijd zingen we lied 387

2 Als wij van de feestwijn drinken
die Gij, Heer, ons geeft:
leer ons dan om te gedenken
wie een lege beker heeft.
3 Als wij samen in de kring gaan staan
om wat Gij ons geeft,
leer ons dan om vast te houden
wie geen hand in handen heeft.
4 Als wij weer de lofzang zingen
om wat Gij ons geeft:
leer ons dan voor hem te roepen
die geen stem meer over heeft.
5 Als wij zo de toekomst vieren
die Gij, Heer, ons geeft:
leer ons dan vandaag te zorgen
voor wie zelfs geen morgen heeft.

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.
We gaan staan
Slotlied 791: 1, 2, 3, 4 en 5
1 Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.
2 Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
3 Liefde luidt de Naam der namen,
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.
5 Liefde laat zich voluit schenken,
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken,
waarop wij Uw gasten zijn.
Zegenbede
gezongen Amen
Orgelspel
Taakdragers in deze viering
Voorganger ds. Roelie Reiling; ouderling van dienst Anne Mieke Luykx;
diakenen Erika Klooster en Klaas Muller; lector Wilco Onvlee; organist Reinoud G. Egberts;
beeld en geluid Anne Smeets; koster Ate van der Werff; jeugdviering Richard Spanjer

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
Er wordt voor twee doelen ingezameld
1e collecte: diaconaal doel Ghana
AG Care Ghana (Assemblies of God Care)
vangt straatmeisjes op en jonge kinderen van 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 in tien maanden tijd een
praktisch vak: kleding naaien, sieraden maken of het kappersvak. Ook worden ze gestimuleerd,
terug te keren naar hun geboortedorp om een nieuw bestaan op te bouwen.
2e collecte: voor de kerk
o.a. Pastoraat, drukkerij, verzekeringen, verwarming en onderhoud, jeugdwerk

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.

De bijpassende link is : https://site.skgcollect.nl/37/gift/formulier.html?id=4567
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.

De Paasgroeten voor gevangenen ‘Uw licht heelt wat gebroken is’

Op zondag 27 februari en 6 maart staat bij de ‘Aandachtschenkerij’ een tafel met kaarten voor
mensen die graag een bemoedigende paasgroet ontvangen.
Na de dienst kunt u een of meer kaarten nemen om een groet en uw naam op te schrijven (geen
adres) en dan weer teruggeven bij die tafel. Of ze later terugbrengen als u thuis wilt schrijven, vóór
9 maart, bij een van de adressen als vermeld in Maanlicht.
Alle kaarten worden in een keer verzonden naar Kerk in Actie die zorgt voor de verdere verdeling
naar gevangenissen in binnen- en buitenland.
Voor de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage in het doosje, dat op de tafel staat, gevraagd.
Doet u allen mee?
Namens het Diaconaat Nel Weststeijn

Themadiensten door de gezamenlijke kerken
Door de gezamenlijke kerken van Doesburg, Angerlo, Hummelo, Drempt en Oldenkeppel,
wordt dit seizoen een aantal themadiensten gehouden over de zeven werken van barmhartigheid
met als thema: ‘Zeven wegen een manier van leven’.
27 februari is er een Oecumenische viering in de Gasthuiskerk Doesburg, aanvang 10.30 uur:
Thema: ‘De Gevangenen Bevrijden’
Voorgangers: ds. Susanne van der Sluijs Remonstrantse Gemeente
ds. Karin Spelt, PG- Drempt & Oldenkeppel.
U bent van harte welkom in de kerk. Na afloop wordt de dienst online gezet en is later te bekijken
via de website van de Gasthuiskerk: https://doesburg.remonstranten.nl
of via YouTube; remonstranten, Doesburg
Kerkdienst in maart:
06 maart

Martinikerk

10.00 uur

ds. Arnold van Heusden

13 maart

Galluskerk

10.00 uur

pastor Wim Gilsing

20 maart

Galluskerk

10.00 uur

ds. Roelie Reiling

20 maart

Francien Jansen en Arnold Vellekoop ‘De naakten kleden’
Oecumenische viering in de St. Martinuskerk, Juliana van Stolberglaan Doesburg

27 maart

Galluskerk

10.00 uur

ds. Bert Bomer

1ste zondag 40-dagentijd

Bericht over coronamaatregelen…..
Het moderamen is 23 februari jl. bijeen geweest om over de Corona versoepelingen te spreken,
maar ook om nog eens goed na te denken over witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag.
Van diverse kanten heeft het moderamen signalen ontvangen dat de vieringen van deze
bijzondere diensten (het Triduüm genaamd) niet handig zijn in de Galluskerk.
Het moderamen is gevoelig voor deze signalen, maar wil daar zelf geen beslissing in nemen.
Zo'n belangrijk onderwerp verdient een kerkenraadsbesluit. Hopelijk wordt e.e.a. begin volgende
week duidelijk.
Wel heeft het moderamen besloten de diensten van 13-, 20- en 27 maart in de Galluskerk plaats te
laten vinden. Na wisseling van wintertijd naar zomertijd eind maart, gaan we weer naar de
Martinikerk, met uitzondering van de laatste zondag van de maand, dan gaan we naar de
Galluskerk. De anderhalve meter maatregel is ook voor kerken vervallen, maar we willen nog wel
enige terughoudendheid in acht nemen waar het gaat om onderlinge afstand en ventilatie. Daarom
blijven de stoelen in de MK voorlopig nog wel uit elkaar staan, weliswaar met iets minder afstand
van elkaar en met een gangpad in het midden. In de Galluskerk wil het moderamen graag de
genoemde data gebruiken om te bezien hoe de gemeente daar samen kan komen. Mochten er
mensen zijn die nog wel de afstand in acht willen nemen, dan kunnen die op de laatste paar
banken plaatsnemen in de Galluskerk.
Met betrekking tot de veiligheid willen we dat bij verplaatsingen nog wel een mondkapje gedragen
wordt. Handen desinfecteren blijft belangrijk en in de Galluskerk gaan we nog niet uit volle borst
zingen, maar vanwege de mindere ventilatie, zeer ingetogen.
Het meest actuele nieuws kunt u op de website lezen.

