Welkom in de viering vanuit de Galluskerk op 27 maart 2022
Zondag Laetare (Verheug u).

Bij de symbolische bloemschikking. Thema: Van U is de toekomst
De basis van de symbolische schikking:
Twee vazen waarbij vanuit de grote vaas klimop buigt over de kleinere: Ik (Jezus) ben er voor jou.
In de kleine vaas een veelkleurig boeketje, onze veelkleurige gemeente en de veelkleurige
mensheid. Er achter een plaat met daarop de kleur behorend bij de zondag uit deze Lijdenstijd:
paars, roze of wit (Pasen). De lezingen zijn deze 40 dagen uit Lucas.
Met Lucas lopen we, vanaf de 1ste zondag tot de 6de zondag van de 40 dagen voor Pasen, de
toekomst tegemoet. Een nieuwe toekomst, die zich opent met Pasen.
Elke zondag is er een korte tekst of meditatie die de lezing van de zondag en schikking, met de
daarbij behorende symbolen verbindt.
4e zondag: De gelijkenis van de verloren zoon.
De liturgische kleur is roze. De kleur roze wordt gebruikt in het midden van de Adventstijd en in het
midden van de veertigdagentijd. De andere kleur (paars) van inkeer en boete wordt vermengd met
het wit van het feest. Paars en wit maken samen de kleur roze.
Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.
Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.
De verloren zoon komt thuis, het is feest. In onze schikking staan mooie takken en eerste
bloesems symbool voor een nieuw begin. (kornoelje, bloesemtak, bamboe)

Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Beginlied lied 538: 1 en 2

we gaan staan

1 Een mens te zijn op aarde / in deze wereldtijd,
is leven van genade / buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden / die opgeschreven staan
en net als Jezus worden / die ’t ons heeft voorgedaan.
2 Een mens te zijn op aarde / in deze wereldtijd,
is komen uit het water / en staan in de woestijn,
geen god onder de goden, / geen engel en geen dier,
een levende, een dode, / een mens in wind en vuur.
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling
in beurtspraak met de gemeente
O.

Onze hulp is de Naam van de Heer

A.

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

O.

Die de aarde geeft aan ons mensen

A.

EN ONS MENSEN AAN ELKAAR.

O.

Barmhartige God,
Er is zo veel, dat op ons afkomt via krant en tévé en ons verwart,
ons diep raakt en bezorgd maakt.
En te midden daarvan zijn we hier in uw huis
en we zoeken bemoediging en hoop.

A.

WIJ BIDDEN U OM RUIMTE IN ONS HOOFD EN ONS HART
OM ONS TE RICHTEN OP UW BEDOELINGEN.
WE BIDDEN OM VERTROUWEN IN DE KRACHT VAN UW LIEFDE
EN OM VERBONDENHEID MET ELKAAR.
WEES BIJ ONS IN DIT UUR EN IN DE WEEK DIE KOMT. AMEN

Lied 538: 3 en 4
3 Een mens te zijn op aarde / in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, / de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, / de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, / de kommer en de koorts.
4 Een mens te zijn op aarde / in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden / die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten, / Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde / de duivel wederstaan.
Kyrie - gebed van ontferming
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 liefd' en lofgezang / verdrijven leed en dood?

hierna gaan we zitten

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!

De Bijbel in het midden
Groet:
V.
Allen:

De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed van de zondag
Een slinger van verhalen
projectlied Veertigdagentijd 2022
Elke zondag:
Een slinger van verhalen gaat
als teken door de tijd,
vertelt wat ons te wachten staat:
dat God zijn volk bevrijdt.
Refrein:
Wij vieren een bijzonder feest,
het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest
ontdekt: dat feest is hier!
Zondag 4.
Wij bloeien op en krijgen kleur
omdat de Heer ons voedt.
Vertrouw op Hem en vraag gerust.
Hij maakt het leven goed.
Refrein
Lezing Lukas 15: 11- 32
Lied 896: 1, 2, 3, 4 en 5

2 Wie heeft een kind verloren / en zoekt niet overal
met handen, ogen, oren / en tranen zonder tal

3 Wie heeft zijn God verloren / en zoekt niet her en der
op aarde, in de hemel, / geen verte gaat te ver.
4 Als zo de mensen leven / en zoeken is hun lot
en vinden is hun zegen: hoeveel te meer dan God.
5 Hij ziet ons al van verre / omdat Hij ons bemint
en liever dan de sterren / is Hem een mensenkind.
Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 992: 1, 2, 3 en 4
1 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?
2 Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
3 Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?
4 Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

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

eerste rondgang, Dorcas

tweede rondgang, kerk

Slotlied (staande) 825: 1, 3 en 5
1 De wereld is van Hem vervuld, / die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld, / in vonken licht verstoven.
Geen mensen-oog heeft Hem gezien / wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

3 Hij blies ons van zijn adem in. / Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam één begin, één levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar / het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.
5 Ja, Hij is elk van ons nabij, / hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij, / in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: / de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.
Uitzending en zegen
gezongen Amen
Orgelspel
Taakdragers in deze viering
Voorganger ds. Bert Bomer; ouderling van dienst Rimke Kingma; diaken Klaas Muller;
lector Jenny van Bokhorst; organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Daniël Snieder;
koster Richard Klooster

Bij de inzameling van de gaven
Er wordt voor twee doelen ingezameld
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e voor Dorcas
Dorcas investeert in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp
of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in
structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Dit doen we door middel van het stimuleren
van ondernemerschap, zelfredzaamheid en bescherming van mensen in een kwetsbare situatie.
Dorcas werkt aan verandering op 3 niveaus. We creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf
te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in
veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen. En
we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.
2e 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.
Kerkdiensten in april
03 april
Martinikerk
03 april
Hummelo
10 april
14 april
15 april
16 april
17 april
24 april

Martinikerk
Martinikerk
Martinikerk
Martinikerk
Martinikerk
Galluskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. Obe Phillips
ds. Karin Spelt
en ds. Elise Wijnands
10.00 uur
ds. Hette Domburg
19.30 uur
ds. Bram Grandia
19.30 uur
ds. Bram Grandia
22.00 uur
ds. Bert Bomer
10.00 uur
ds. Alain Verheij
10.00 uur
pastor Wim Gilsing

Ghana viering
Oecumenische viering
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
Pasen

Ontmoeting en Inspiratie
"Zorgen in de zorg" dinsdag 29 maart a.s. in Dorpshuis De Ruimte in Hummelo
Op dinsdag 29 maart a.s. organiseren ds. Elise Wijnands (Hummelo) en ds. Karin Spelt (Drempt
en Oldenkeppel) een avond waarin de zorg centraal staat. In oktober 2021 was in de kerk in
Hummelo een geslaagde avond rondom het thema "De wereld achter ons voedsel". Drie agrariërs
hebben toen verteld over hun werk in de agrarische sector.
Ook nu hebben we mensen uit onze eigen dorpen uitgenodigd iets te vertellen: Olga Oosterink,
operatieassistente in het Slingelandziekenhuis te Doetinchem, Carmen Smeerdijk,
wijkverpleegkundige bij Sensire, huisarts Caroline Nierkens en Marjoke van der Waaij,
praktijkondersteuner ouderen bij de huisartsenpraktijk Hummelo-Drempt en Keppel. Ze vertellen
over hun werk en gaan in op een paar belangrijke thema’s die actueel zijn. In de coronatijd is er
veel aandacht geweest voor de mensen die in de zorg werken. Hoe ervaren zij de waardering voor
hun werk? Hoe kijken zij naar de toekomst van de zorg? Wat is er nodig om op een goede manier
zorg te blijven leveren? Wat geeft voldoening en wat voor zorgen leven er in de zorg?
Na een inleiding door de sprekers is er ook ruimte voor vragen, gesprek en ontmoeting.
Waar
: Dorpshuis De Ruimte en de kerk in Hummelo
Wanneer : dinsdag 29 maart 2022
Tijd
: inloop en koffie/thee vanaf 19:30 uur. De avond begint om 20.00 uur tot ca. 21:30 uur
Na afloop : zal in de Ruimte voldoende tijd zijn elkaar te ontmoeten (met een drankje)
Zondag 3 april, 10.00 uur, themadienst Hummelo - Vreemdelingen herbergen
De gezamenlijke kerken regio Doesburg, houden vanaf het najaar kerkdiensten en bijeenkomsten
rondom het thema “Zeven wegen….. een manier van leven”. Gebaseerd op Matteüs 25:37-40:
“Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was
een vreemdeling en jullie namen Mij op. Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie
bezochten Mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe”.
De oplettende lezer zal het al gemerkt hebben: er wordt in de tekst gesproken van zes werken van
barmhartigheid, waar is dan toch de zevende? Pas in 1207 werd door Paus Innocentius het
begraven van de doden eraan toegevoegd.
Elke maand staat één van de zeven werken van barmhartigheid centraal. De maand april staat in
het teken van het vierde werk van barmhartigheid: vreemdelingen herbergen.
Zondag 3 april aanstaande zal de dienst in de Dorpskerk in Hummelo rond dit thema verzorgd
worden door ds. Elise Wijnands (Hummelo) en Marjan van Zadelhoff (PG Drempt en Oldenkeppel).
Weet u van harte welkom!

Oratoriumkoor Veluwezoom geeft concert in Martinikerk
Het Oratoriumkoor Veluwezoom houdt op zondag 3 april een concert in de Grote of Martinikerk in
Doesburg. Op het programma staan het Requiem van Fauré en het Stabat Mater van Rheinberger.
Sopraan Anke ter Riet en bariton Menno Slagter nemen de solopartijen voor hun rekening. De
zang wordt begeleid door organist Sander van den Houten op het Walckerorgel van de Martinikerk.
Dirigent is Ab Weegenaar. Tussen de twee stukken door is er een instrumentaal intermezzo.
Het Oratoriumkoor Veluwezoom heeft zijn thuisbasis in de Ontmoetingskerk in Dieren, maar
bestaat uit zangers uit de hele regio.
Het concert begint op 3 april om 15.30 uur en duurt ongeveer een uur. De entree is gratis.
Bezoekers kunnen na het concert bij de uitgang een vrijwillige bijdrage achterlaten.

