Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk
op 15 mei 2022
Vierde zondag na Pasen - Zondag "Cantate"

Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Gemeente gaat staan
Beginlied 1005: 1, 4 en 5
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.
4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.
Refrein
5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Refrein

Bemoediging
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
Drempelgebed
O. God, nu wij hier zijn om te bidden, te zingen
en ons geloof te vieren, vragen wij U
A. VERLICHT ONZE LASTEN, VERSTERK ONZE HARTEN,
VERRUIM ONZE ADEM EN OPEN ONZE LIPPEN,

O. opdat wij in staat zullen zijn,
in weerwil van alles,
te zingen van U en van uw eindeloze goedheid.
A. AMEN
Gemeente gaat zitten

Psalm van de zondag lied 98: 1 en 4
1 Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
4 Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
Kyrie - Gebed om ontferming
Gloria lied 655: 1, 2, 3, 4 en 5
1 Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.
2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!
3 Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.
5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

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 ...hierna gaat de jeugd naar de eigen viering

Eerste Lezing: Deuteronomium 6: 1 - 9
Lied 320: 1, 2 en 3
1 Wie oren om te horen heeft
hore naar d' wet die God hem geeft:
Gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israel, mijn geboden.
2 Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien Hem met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.
3 – Bied uw naaste de helpende hand.
Spijzig de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.
Tweede Lezing: Johannes 21: 1 - 14
Lied 644: 1, 2, 4 en 5

2 Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.
4 Opdat wij zouden weten,
wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten:
een vis, een honingraat.
5 Hij is de Heer en koning,
die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.
Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel

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, Kerk In Actie Binnenlands diaconaat
tweede, o.a. Kerk en Eredienst

Slotlied: (staande) 418: 1, 2, 3 en 4
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 de brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.
4 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.
Uitzending en zegen
gezongen Amen
Orgelspel

Taakdragers in deze viering
Voorganger ds. Bert Bomer; ouderling van dienst Ernst Boesveld; diaken Klaas Muller; lector Ernst
Boesveld; organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Marcel Somsen; koster Piet Klooster;
jeugdviering Richard Spanjer

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Kerk In Actie Binnenlands diaconaat
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen.
Kinderen kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon
kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel ‘het
Jeugddorp’ wordt genoemd, gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven.
Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over
het verder gewone dorp.
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.

Agenda
Koffiedrinken voor ouderen weer iedere derde woensdag van de maand
We gaan weer koffiedrinken op de derde woensdag van de maand.
Datum: De eerste keer is 18 mei
Plaats: de Koffie, Thee en Aandachtschenkerij van de Martinikerk.
Tijd:
10.00- tot 11.00 uur
Fokje Westra
Herinnering voor de middag van Het Ouderencontact
Donderdagmiddag 19 mei a.s. is er een bijeenkomst van het Ouderencontact in de Wehmerhof.
Deze middag is er veel tijd voor onderling contact en worden er enkele spellen gedaan in groepen.
Met wat lekkers bij de koffie/thee en een glaasje wordt het vast een gezellige middag.
Plaats: de Wehmerhof op het terrein van de Galluskerk in Angerlo
Tijd: 14.30 – tot ca. 16.45 uur
Graag tot ziens,
Ine, Ank, Trudy en Nel

Ontmoeting en Inspiratie
Afsluiting themadiensten en activiteiten rondom de zeven werken van barmhartigheid
De gezamenlijke kerken in de regio Doesburg hebben sinds oktober 2021 themadiensten en
activiteiten georganiseerd rondom de zeven werken van barmhartigheid. Het is mooi dat we als
kerken steeds meer samen werken en om iets proberen te betekenen voor de samenleving.
De betrokken geloofsgemeenschappen zijn de Protestantse gemeenten Angerlo-Doesburg,
Drempt en Oldenkeppel en Hummelo, de Remonstranten Doesburg, de Ooipoortkerk (CGKV)
de RK Willibrordusparochie en het Leger des Heils in Doesburg.
In de maand mei wordt dit jaarthema afgesloten met de volgende activiteiten:
Expositie in de St. Joriskerk in Drempt
Van 30 april t/m 15 mei zal er een expositie zijn met schilderijen van Jeltje Hoogenkamp en foto’s
van Kees de Winter bij de zeven werken van barmhartigheid.
Bij de schilderijen heeft Corrie Kopmels passende gedichten gemaakt.
Theoloog en fotograaf Kees de Winter geeft de werken in zijn foto’s letterlijk handen en voeten.
De expositie is nog te zien in de St. Joriskerk in Drempt op zaterdag 14 mei.
De kerk is open van 11.00 tot 16.00 uur.
Van 14.30 uur tot 15.00 uur is in het koor van de kerk
een moment van bezinning met muziek en teksten. Yvonne van Beek speelt piano.
Ook is er aansluitend gelegenheid om samen aan de hand van een aantal vragen naar de
schilderijen en foto’s te kijken en er met elkaar over te praten.
Expositie in de Grote of Martinikerk in Doesburg
Van 19- tot 31 mei is de expositie te zien in de Martinikerk tijdens de openstelling van de kerk.
Concert Rob Favier in de Grote of Martinikerk op zaterdag 21 mei 16.00 uur
Helaas kan het geplande concert van de Sunshine Cleaners op 21 mei niet doorgaan, in verband
met ziekte van een van de zangers. In plaats daarvan is er een concert van Rob Favier gepland.
Rob Favier verzorgt programma’s die bestaan uit een mengeling van liedjes en verhalen waarbij
het humoristische aspect duidelijk aanwezig is. Toch doet dat geen afbreuk aan de diepe bodem

die zijn teksten vrijwel altijd hebben: het zoeken naar datgene wat echt waardevol is, wat zin geeft
aan je dagelijks leven, een plaats vinden als gelovig mens in de moderne maatschappij.
Tijdens zijn optreden wordt er veel gelachen, maar ook grondig nagedacht. De interactie met het
publiek speelt een belangrijke rol. Ter afsluiting van dit themajaar rondom de zeven werken van
barmhartigheid heeft Rob een op maat gemaakte voorstelling samengesteld. Deze is geschikt voor
alle leeftijden.
Tijdens de voorstelling zal er ook aandacht besteed worden aan hulp voor Oekraïne/ Kerk in Actie.
Het concert is gratis. Na afloop wordt er een eigen bijdrage gevraagd.
Zondag 22 mei Oecumenische viering in de Grote of Martinikerk in Doesburg 10.00 uur
We sluiten het project rondom de werken van barmhartigheid af
met een gezamenlijke dienst in de Martinikerk in Doesburg.
Deze zondag is er dus geen dienst in de andere kerken.
De Oecumenische viering wordt voorbereid door:
Wim Gilsing, Jaap Lof en Toos Looman.
Vanuit elke kerkgemeenschap zal er een voorganger of gemeentelid
participeren in de dienst, zoals het ook in de oecumenische online
vieringen is gedaan.

