Welkom in de viering vanuit de Galluskerk
op 25 augustus 2022
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Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Gemeente gaat staan
Beginlied : 146a: 1, 2 en 4

2 Hoe goed is ’t hun die bouwen/ op Israëls vaste rots,
hun die zich toevertrouwen/ de trouwe handen Gods.
Zij hebben ’t heil verkregen,/ de allerschoonste schat;
God leidt hen op zijn wegen,/ hun voet wordt moe nog mat.
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4 Hij is de Heer, de trouwe,/ die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,/ die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,/ de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde/ aan elk zijn woord gestand.
Bemoediging en Drempelgebed – door de dienstdoende
ouderling in beurtspraak met de gemeente
Bemoediging
O
G
O
G

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN WAT ZIJN HAND BEGON

Drempelgebed
O

Gezegend zijt Gij, Heer onze God,
koning der wereld,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen.

G

ZEGEN OOK ONS MET UW LICHT

O

Donker is de wereld,
duister vaak ons hart.
Wij zoeken het licht van uw ogen.

G

ZEGEN ONS DAN MET UW LICHT

O

Want in uw licht zien wij elkaar:
mensen van uw welbehagen.
Houd uw aangezicht
niet voor ons verborgen.

G

ZEGEN ONS MET UW LICHT. AMEN

Gemeente gaat zitten
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Psalm van de zondag: psalm 146: 1, 2 en 3

2 Reken niet op mensenwaarde,
want bij mensen is geen baat.
Aarde wordt een mens tot aarde,
als zijn adem uit hem gaat.
Ligt niet alles wat hij wil
met zijn laatste adem stil?
3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Kyrie en Gloria
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Lied : 304

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:
Voorganger
Allen:

De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed van de zondag
Eerste Lezing: Amos 6, 1-10

5

Lied: psalm 146: 4 en 5
4 Aan wie hongert geeft Hij spijze,/ aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,/ blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed / en heeft lief wie zijn wil doet.
5 Wees en weduw en ontheemde / doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,/ maar leidt bozen in ’t verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!/ Sion, zing uw God ter eer!
Tweede Lezing: Lucas 16, 19-31
Lied: 718

2 Niet voor schuren,/ die niet duren,/ gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,/ in uw goede gaarde,/ niemand honger lijdt.
3 Maar wij rijken,/ ach, wij blijken/ hard en onverstoord.
Open onze oren,/ Heer, opdat wij horen/ ’t roepen aan de poort.
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4 Wil dan geven,/ dat ons leven / zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden / ’t woord van uw genade/ opgaan, sterk en vrij.

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel
Lied 320: 1 - 4

2 Bemin uw Heer te allen tijd./ Dien Hem met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerst' 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 tweed' gebod is 't eerste gelijk;/ doe dit, en gij zult leven.
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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, Het Vakantiebureau
tweede rondgang, Kerk en Eredienst

Slotlied: (staande) 146c: 1, 2 en 7
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2 Vorsten zijn mensen uit aarde geboren,
zij keren eens tot de aarde weer;
rijkdom en macht, het gaat alles verloren,
niemand gedenkt hun daden meer.
Machtigen wankelen in hun waan, roepen wij dan de Here aan.
Halleluja, Halleluja!
7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest!
Halleluja, Halleluja!
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Uitzending en zegen
gezongen Amen

Orgelspel

Taakdragers in deze viering
Voorganger da. Ida Eldering-Jonckers Nieboer;
ouderling van dienst Jannie Boesveld; diaken Erika Klooster;
lector Pollyan van Swigchem; organist Ernst Boesveld; beeld en
geluid Ruben Wijmenga; koster Harm Harbers

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Het Vakantiebureau
Het vakantiebureau is gespecialiseerd in zorgvakanties en
seniorenvakanties in Nederland. Gediplomeerde verpleegkundigen,
verzorgenden en andere vrijwilligers staan tijdens onze
vakantieweken klaar voor onze gasten. Zij zorgen voor aanspraak,
een luisterend oor en bieden onze gasten een helpende hand. Én
de nodige gezelligheid: dat vinden wij bij Het vakantiebureau erg
belangrijk. Mocht u interesse hebben in zo’n vakantie vraag meer
informatie bij één van onze diakenen.
2e collecte: voor de kerk o.a. Pastoraat, drukkerij, verzekeringen,
verwarming en onderhoud, jeugdwerk
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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 de datum en doel van de collecte bij.
1e collecte voor diaconie: NL78TRIO 0198 3060 16 t.n.v. Diaconaat
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
2e collecte voor kerk: NL06RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

Kerkdiensten
25 sept. Galluskerk
02 okt.
Martinikerk
09 okt. St. Martinuskerk
16 okt.
Marinikerk
23 okt.
Martinikerk
30 okt.
Galluskerk

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds. Ida Eldering-Jonckers Nieboer
pastor Wim Gilsing / mmv de cantorij
voorgangers deelnemende kerken
ds. Obe Phillips
ds. Trinus Hoekstra / H Avondmaal
ds. Douwe Wijmenga
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Oecumenische viering in de Sint Martinuskerk op 9 oktober a.s.
Afgelopen mei sloten we met zeven kerken het oecumenisch
seizoen af in een viering vanuit de Martinikerk in Doesburg.
Het was een dienst waar door iedereen met veel genoegen op
teruggekeken wordt. Onderlinge verschillen bleken weg te vallen
tijdens het samen zingen, luisteren, vieren en belijden.
Hoe mooi is het om een volle kerk te hebben.
Voor het komende jaar willen wij de samenwerking continueren.

‘De Zin van…’
Er is een nieuw thema voor het seizoen ’22 / ’23 gevonden:
’De Zin van’. Wat is de zin van je bestaan? Hoe ga je zinvol om met
de schepping, met lijden, met je medemens, met je talenten, of de
rijkdom die je wordt toebedeeld. We nemen de Bijbel als leidraad
voor onze zingeving.
De komende maanden willen we als oecumene elk in onze eigen
kerken themadiensten en -bijeenkomsten houden. De andere
gemeenten worden op de hoogte gehouden van de activiteiten en
een ieder is net als vorig jaar van harte welkom.
De start van dit nieuwe seizoen vindt plaats in een gezamenlijke
kerkdienst in de Sint Martinus kerk met als thema ‘De Zin van het
bestaan’. Blijven we hangen in de ietwat sombere bevindingen van
Prediker, of vinden we ons doel en zin in het evangelie en kunnen
we het licht voor de wereld zijn en in vrede en liefde naast elkaar
leven, zoals ons is voorgedaan door Christus.
Evenals de vorige keer zal er een cantorij gevormd worden vanuit
de verschillende gemeenten. U kunt zich hiervoor opgeven bij uw
predikant. Ook is er kindernevendienst. Voor de meeste kerken
geldt dat de eigen kerk die ochtend gesloten is.
U bent allen van harte uitgenodigd.
Datum: zondag 9 oktober 2022
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Sint Martinus kerk, Juliana van Stolberglaan 3 Doesburg
Namens de oecumene,
ds. Susanne van der Sluijs
Gasthuiskerk, Doesburg
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Zaterdag 1 oktober 2022
twee Orgelconcerten in de Grote of Martinikerk Doesburg

Op zaterdag 1 oktober aanstaande organiseert Stichting Culturele
Muzikale Activiteiten Flevoland 2 orgelconcerten. Dit keer worden de
concerten georganiseerd in de prachtige Martinikerk van Doesburg.
In deze kerk bevindt zich het geweldige Walcker orgel uit 1914.
Het klankconcept van het orgel, naar ontwerp van Oscar Walcker, is
ontworpen vanuit de Duits-romantische traditie, maar laat daarnaast
ook invloeden zien van de Elzasser ‘Orgelreform’, waarvan niemand
minder dan Emile Rupp en Albert Schweitzer de voormannen
waren. Dit orgel is een prachtig instrument, een monument dat we
moeten koesteren in Nederland. Voor een organist is dit een
snoepdoos waarvan je niet kan stoppen met snoepen.
Om 16.00 zal Harm Hoeve plaatsnemen op de orgelbank.
Om 20.00 zal Gert van Hoef het orgel gaan bespelen.
Beide heren gaan voor u een programma ten gehore brengen
waarmee alle facetten van dit orgel ten gehore worden gebracht.
Natuurlijk bevelen we beide concerten van harte bij u aan.
Daarom dat u online van een leuke korting kunt profiteren via:
Ticketscorner.nl
Tickets aan de deur: Tot 15 jaar: € 7,50 / Volwassenen: € 12,50
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