Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk
op 10 juli 2022

‘Franciscus en de weg van vrede,
armoe en respect voor de natuur’.

Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Gemeente gaat staan
Beginlied NLB 978: 1, 3 en 4 ‘Aan U behoort o Heer’

3 Gij hebt de bloemen op 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.
4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Bemoediging en groet door de ouderling van dienst
in beurtspraak met gemeente
O.
G.
O.
G.

Vrijspraak en vrede van God, onze Vader
DIE ALLES SCHIEP,

door Zijn Zoon Jezus, onze Verlosser,
VERBONDEN IN GODS HEILIGE GEEST!
AMEN.

Gemeente gaat zitten
Zingen NLB 223 ‘Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans’: 1 en 3

3 Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan,
en stem, muziek te zijn die wordt verstaan,
Jij bent een teken van de tijd die komt,
een zee van vrede, alle haat verstomt.
Lang leve God, zijn boodschap lenen wij,
leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij!
Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop:
samen met hem loopt hier geen weg meer dood.
Introductie thema: ‘Respect voor de natuur’
Gebed om ontferming
NLB 103e ‘Bless the Lord’ (3x)

Introductie Franciscus van Assisi
Zingen 8b ‘Zie de zon, zie de maan’

2 Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam!
3 Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer, hoe heerlijk is Uw naam!
4 Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

Kinderverhaal
hierna gaat de jeugd naar hun eigen viering
Zingen: 630 uit ‘Geroepen om te zingen’: ‘Een land om van te dromen’
Coupletten en refrein zijn dezelfde melodie

Refrein
Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit hun slavernij
tot zij juichen, met tranen in de ogen:
Goede God, we zijn er, eind'lijk vrij!
2 Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,
dat een mens niet zonder bedding kan.
Zeg Nooit dat woestijnen veel te droog zijn,
dat een volk daar eenmaal weer verzandt.
Refrein.
3 Zeg nooit: 'God is zijn verbond vergeten,
er is niemand hier, die ons bevrijdt.'
Zeg nooit: 'Van een droom kan ik niet eten.'
Zeg nooit: 'Wie niet werkt, verknoeit z'n tijd.'
Refrein
4 Zeg nooit dat het vreselijke lijden
toch het noodlot is van ons bestaan.
Zeg nooit: 'Stil maar, wacht op beet're tijden.'
Zeg nooit: 'Niemand kan de dood weerstaan.'
Refrein
Lezen uit de Bijbel: Mat. 6: 25 – 29 de dieren en natuur leren ons een lesje
en Mat. 19: 16 – 23 rijkdom staat je in de weg goed te leven
Overweging

Meditatief orgelspel (op melodie 216 Morning has broken, Dit is een morgen)
Voorbeden, stil gebed en samen Onze Vader
Mededelingen - door dienstdoende ouderling
Inzameling

eerste rondgang:
tweede rondgang:

Project Ghana
kerk en Eredienst

Slotlied (staande) 993: 1 en 2 ‘Samen op de aarde’

2 wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort
Zegen
gezongen Amen
Orgelspel

Taakdragers in deze viering
Voorganger ds. Jolande van Baardewijk ; ouderling van dienst Henk Kingma;
diaken Carin Hartemink; lector Wilco Onvlee; organist Wilbert Berendsen;
beeld en geluid Ruben Wijmenga; koster Richard Spanjer; jeugdviering Richard Spanjer

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Project 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: 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 kerk en Eredienst
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.
Vermeld 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
van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

Kerkdiensten in juli
10 juli
17 juli
24 juli
31 juli

Martinikerk
Martinikerk
Martinikerk
Galluskerk

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds. Jolande van Baardewijk
ds. Erika Meijers
ds. Obe Phillips
ds. Bert Kuipers

Het Coventry-gebed weer wekelijks in de Martinikerk

De kern van ‘het verhaal’ is bidden om vrede voor de gehele wereld en elke week op
dezelfde tijd. Dit geldt voornamelijk voor de kerken die in de 2e Wereldoorlog (deels) zijn
vernietigd. Doesburg en Angerlo horen daar ook bij.

Een klein groepje vrijwilligers verzorgt al een aantal jaren op de vrijdag- voormiddag om
12.30 uur een gebed in Doesburg en later is daar Angerlo bijgekomen.
Het is goed mogelijk dat er mensen van de PGAD (Protestantse Gemeente AngerloDoesburg) zijn die niet weten wat Het Coventry Gebed is. Daarom is aan het eind van dit
schrijven een stukje tekst toegevoegd.
Na verloop van tijd zijn er vrijwilligers om uiteenlopende redenen afgehaakt. Dat houdt in dat
er nu voor de twee kerken nog maar vier mensen zijn die het gebed ‘overeind’ willen houden.
Dat dit erg weinig is behoeft geen uitleg. Daarom willen we een oproep doen meer
vrijwilligers mee te laten doen in deze activiteit.
Het is mooi om je op een andere manier in te zetten voor vrede en te bidden in groot
verband (zie bijlage). Je hoeft er niet veel ‘voor te kunnen’. Er is een overzicht van wat je
wanneer moet doen. Slechts zelf twee liederen uitzoeken of een klein bijbel-verhaaltje, of iets
van dien aard, dat hoort er ook bij. Kortom, hoewel Doesburg een kleine stad is, zou het toch
mooi zijn als onze Grote Kerk (de 7e hoogste kerk van ons land) mee kan blijven doen de
vrede, juist nu met een oorlog in de 'achtertuin', te stimuleren.
Als u / als jij interesse heeft/hebt, bent u / ben jij van harte welkom wekelijks in het koor van
de Martinikerk op de vrijdagmiddag om 12.30 uur
Maar u/je kunt ook een mailtje sturen naar Gerda Borghardt: gerdaborghardt@icloud.com

Waar is het begonnen?
Het vrijdagmiddaggebed voor vrede en verzoening is begonnen in Coventry.
In de ruïnes van de St. Michael-kathedraal werden bij opruimwerkzaamheden spijkers
gevonden die in een kruisvorm lagen, later het ‘Cross of Nails’ genoemd. Daaruit is een
wereldwijde verzoeningsbeweging op gang gekomen van kerken die de oorlogslittekens in
zich meedragen.
Zo heeft onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn zich aangesloten, maar ook Freetown in
Sierra Leone en na 9/11 New York.
In Nederland hebben steden als Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Doesburg zich aangesloten.
Elke vrijdagmiddag om 12.30 uur vindt daar het Coventrygebed plaats.
Een bijzondere plek binnen het Coventry- beraad Nederland neemt Den Helder in.
De Koninklijke Marine koos er een paar jaar terug voor om te participeren in deze
wereldwijde beweging voor vrede en verzoening. Het was nog nooit voorgekomen dat een
legeronderdeel zich had aangesloten.

