Welkom in de viering vanuit de Martinikerk
op 16 oktober 2022
Michazondag
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom- door de dienstdoende ouderling
en aansteken van de kaarsen (met kort orgelspel)
Allen gaan staan
Intochtslied 273: 1, 2 en 3 Loof God, die zegent al wat leeft

2 Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.
3 Loof God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet aan,
en gaat in eeuwigheid.
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Votum en groet door de dienstdoende ouderling
in beurtspraak met de gemeente
Votum
Ouderling:

Gemeente:
Ouderling:
Gemeente:

Groet
Ouderling:

Heer, onze God, wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.
NEEM GIJ ONS LEVEN IN UW HAND
EN REINIG ONS VAN ONGERECHTIGHEID.

Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN
EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN
MET AL ONZE KRACHTEN. AMEN.

Genade en vrede van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuel.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen!

Allen gaan zitten
Lied 885: 1 en 2

Groot is uw trouw, o Heer

refrein
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refrein
Kyriegebeden
Goede God, U bent de Schepper van al wat leeft.
U hebt deze aarde aan ons toevertrouwd.
Vandaag kreunt de schepping onder het gewicht van ons mensen.
We vervuilen en verbruiken de bronnen van het leven.
Ontferm U over ons.
Lied 299h
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Lied 299h

Kyrie eleison

We tasten uw wereld, mensen en dieren en de schoonheid
van de aarde aan om ons economisch gewin.
Help ons om nieuwe wegen te gaan en stappen te zetten.
Ontferm U over ons.
Lied 299h
We bidden om wijsheid voor mensen die leiding geven,
in de politiek, in het bedrijfsleven en in de wetenschap.
Dat er een gezamenlijke inspanning zal zijn om het tij te keren –
vanuit een groeiende beweging van mensen,
die zich hiervoor inspannen.
Ontferm U over ons.
Lied 299h
We bidden dat er vernieuwing mogelijk zal worden
met het oog op de toekomst van uw aarde,
voor onze kinderen en kleinkinderen.
Kyrie eleison,
Lied 299h
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Glorialied: 305

Alle eer en alle glorie

2 Alle eer en alle glorie / geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt / is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht, / steek ons met uw stralen aan
3 Alle eer en alle glorie / geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,/ vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron, / maak de tongen los voorgoed!

DIENST VAN HET WOORD
Moment van de jeugd
hierna gaan zij naar hun eigen viering
1ste Schriftlezing: Jeremia 4: 19-28
Het land rouwt en valt uiteen vanwege de zonde van het volk.
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Lied 992: 1 en 2

Wat vraagt de Heer nog meer van ons

2 Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
2de Schriftlezing: Micha 6: 1 -8
Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je
wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig
de weg te gaan van je God
Lied 992 : 3 en 4
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.
Uitleg en verkondiging:
Droogte drijft mensen naar de rand. Stormen scheuren families uit
elkaar. Woeste wateren tonen geen genade. Onze wereld verkeert
in een crisis. We hebben de macht om het te stoppen.
Mensen die in armoede leven, staan in de frontlinie van deze
klimaatcrisis. Ze verliezen voedsel, water, huizen en familie.
Ze vechten tegen de ergste klimaatcrisis …
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Orgelspel
Lied 887: 1, 2 en 3

Wees stil en weet: Ik ben uw God
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Dankgebed, voorbeden, stilgebed en 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 de dienstdoende ouderling
Inzameling der gaven (met orgelspel)
Eerste rondgang: Wilde Ganzen
Tweede rondgang: Kerk en Eredienst
DIENST VAN DE WEGWIJZING
Slotlied 240: 1, 2 en 3
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2 Geef ons in deze zware tijd
volharding en standvastigheid,
opdat wij woord en sacrament
bewaren tot aan ’s werelds end.
3 Bewaar uw kerk, zij is benard,
want wij zijn boos en traag en hard;
geef vrucht en zegen op uw woord,
maak dat alom het wordt gehoord.
Zegen,
beantwoord met gezongen:

Orgelspel

Even bijpraten….
Het is alweer een paar weken geleden dat we elkaar gezien hebben
om te praten over het beroepingswerk.
Omdat wij u graag op de hoogte willen blijven houden en u mee
willen nemen in het proces, nodigen we u van harte uit om na de
dienst van zondag 16 oktober nog even te blijven zitten.
We vertellen u dan aansluitend aan de dienst hoe het ervoor staat.
Na afloop hiervan kunt u bij de koffie nog vragen stellen.
Er zijn meerdere Kerkenraadsleden aanwezig om uw vragen te
beantwoorden.
Taakdragers in deze viering
Voorganger ds. Obe Phillips; ouderling van dienst Margreet Eldering;
diaken Gudrun Gilhuis; lector Hajo Blok; organist Wilbert Berendsen;
beeld en geluid Daniël Snieder; koster Ate van der Werff;
jeugdviering Richard Spanjer
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Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Wilde Ganzen
Wilde Ganzen zet zich al 65 jaar in voor een wereld zonder
armoede. En dat doen we niet alleen. Overal ter wereld zorgen
mensen voor verandering door de handen uit de mouwen te steken.
Met kleine, slimme projecten zorgen ondernemers in hun eigen
buurten voor verandering en vooruitgang.
Deze initiatieven worden opgezet door lokale aanpakkers samen
met Nederlandse stichtingen.
Wij ondersteunen deze samenwerkingen met kennis, een sterk
netwerk en geld. Zo helpen we aanpakkers die aan de slag gaan om
hun buurt vooruit te helpen met de aanleg van sociale
voorzieningen. Van schoon drinkwater tot inclusief onderwijs. En
van medische zorg tot financiële onafhankelijkheid.
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 bijpassende 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
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Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank? Dat kan ook.
Vermeld er dan de datum en het 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.

Vieringen in de Galluskerk en in de Martinikerk
-

In de zomertijd kerken we de laatste zondag van de maand
in de Galluskerk, de andere zondagen in de Martinikerk.
In de wintertijd (met ingang van november)
kerken we de eerste zondag van de maand in de Martinikerk,
de andere zondagen in de Galluskerk.

(Indien de omstandigheden met Corona weer een rol gaan spelen,
houden wij u op de hoogte van de dan geldende regels)
16 oktober

Martinikerk

10.00 uur

ds. Obe Phillips
Michazondag

23 oktober

Martinikerk

10.00 uur

ds. Trinus Hoekstra
Dienst van Schrift en Tafel

30 oktober

Galluskerk

10.00 uur

ds. Douwe Wijmenga

Hoe bevalt het Liedboek?
Sinds de introductie van het nieuwe Liedboek in 2013 heeft de
gemeente met veel nieuwe liederen kennis gemaakt.
De werkgroep erediensten is benieuwd wat de gemeenteleden
vinden van ‘het Liedboek’ Wat vind je/u van de liedkeuze?
Wat vind je/u wel of niet passend? Etcetera.
In de maanden oktober en november voegen we een klein enquête
formulier in de liturgie om daarvan een beeld krijgen.
Wilt u/jij het formulier svp tijdens of na de dienst invullen en aan de
ouderling van dienst overhandigen? Wij stellen uw/jouw mening erg
op prijs! De resultaten van de enquêtes zullen medio januari met de
gemeente gedeeld worden.
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