Welkom in de viering vanuit de Martinikerk
op 23 oktober 2022 6e zondag van de herfst
Dienst van Schrift en Tafel
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Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Gemeente gaat staan
Beginlied 601: 1 en 2

‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
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2 Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende
ouderling in beurtspraak met de gemeente
O

Aan het begin van deze dienst spreken wij elkaar moed in
met de woorden van de Psalmist:
Onze hulp is in de Naam van de God van het verbond
die hemel en aarde gemaakt heeft,

Allen EN NIET LOSLAAT HET WERK EENS BEGONNEN.
O

Op de drempel van deze dienst bidden wij U:
raak ons aan met Uw Geest, vernieuw ons
naar het beeld van Jezus Christus,

Allen OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN.
O
Amen.
Gemeente gaat zitten
Lied van de zondag 601: 3
3 Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
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Gebed om ontferming … afgesloten met
‘zo bidden wij U zingend’
Kyrie: ‘Kyrie eleison’ lied 301 a

Gloria: Lied/Psalm 98: 1, 3 en 4
‘Zing een nieuw lied voor God de Here’
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.
3 Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

4

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 wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

De Bijbel in het midden
Groet:
Vg.
De Heer zij met u
Allen OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed van de zondag
Eerste Lezing:
Lied 722: 1

Jesaja 63, 7-14

‘Uw stem, Heer, hebben wij gehoord’
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Tweede Lezing:

Marcus 6, 45-52

Lied 722: 2 en 3

Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel
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Lied 933

‘Gij ziet ons vechten met de macht’
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Het delen
Mededelingen - door dienstdoende ouderling
Inzameling

eerste rondgang: Ghana
tweede rondgang: Kerk en Eredienst

De gebeden: dankgebed, voorbeden, steeds uitlopend op de
acclamatie

stil gebed

Nodiging
Lofzegging en gebed
De gemeenschap van brood en wijn
‘De tafel van samen’

Lied tijdens de rondgang: 385
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Dankgebed en het 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.
Slotlied: (staande) 655 ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’
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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.
Uitzending en zegen
gezongen Amen
Orgelspel
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Taakdragers in deze viering
Voorganger ds. Trinus Hoekstra; ouderling van dienst Anne Mieke
Luykx; diakenen Erika Klooster en Carin Hartemink; lector Nanda
van der Werff; organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Marcel
Somsen; koster Gerard Verstraete

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Ghana
Salamaty werd als 10-jarig meisje vanuit het droge noorden van
Ghana naar Accra gestuurd, omdat het leven daar beter zou zijn. Ze
belandde in een wereld vol criminaliteit en armoede. Jonge meisjes
werken als drager of oppas, in de horeca of huishouding of moeten
stenen hakken. Ze worden uitgebuit en moeten regelmatig op straat
slapen. Medewerkers van een Ghanees opvangcentrum halen
Salamaty op een dag van straat. Ze vertelt: “Zij hebben mij gered en
een nieuw leven gegeven. Ze gaven me eten, kleren en leerden me
het kappersvak.” Inmiddels is Salamaty teruggekeerd naar haar
geboortestreek. Ze is getrouwd, heeft twee kinderen en haar eigen
kapperszaak, opgezet met hulp van het opvangcentrum. Het is hard
werken, maar ze redt het. “Ik vertel andere meiden dat ze niet naar
de grote stad moeten gaan. Ik zorg nu voor mijn kinderen én voor
mijn broertje en zusjes.”
2e collecte: Kerk en Eredienst
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 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
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.

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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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)
23 oktober

Martinikerk

10.00 uur

30 oktober

Galluskerk

10.00 uur

ds. Trinus Hoekstra
Dienst van Schrift en Tafel

ds. Douwe Wijmenga

Het Monteverdi Kamerkoor Utrecht 23 oktober 15.00 uur
Het Monteverdi Kamerkoor Utrecht zingt hedendaagse Baltische
folklore en brengt een sprankelend programma met componisten uit
Estland, Letland en Litouwen.
U hoort werken van onder andere Pēteris Vasks, Arvo Pärt, Veljo
Tormis, Cyrillus Kreek, Urmas Sisask, Onutė Narbutaitė en Pärt
Uusberg. Allemaal hebben ze de Baltische folklore als inspiratiebron
gebruikt. In de werken staan de natuur – die bijna heilig is – en de
dagelijkse dingen centraal. Het koor neemt u mee in de magische
wereld van de bossen, de meren, de zee en de volksgeschiedenis
van de uitgestrekte Baltische landschappen.
In de bijzondere, beeldende muziek zijn de klanken van de natuur te
horen: zo horen we bij Tormis het huilen van de wind in de zeilen
van een schip op zee, begeleid door een eenvoudig volksliedje, dat
zich net als de golven eindeloos herhaalt. Narbutaitė roept de sfeer
en de klanken op van een zomers bos vol kwetterende vogels,
terwijl Uusberg het vallen van de avond verbeeldt in prachtige
warme harmonieën.
Zondagmiddag 23 oktober om 15.00 uur in de Martinikerk.
Kaarten via www.stidomu.nl .
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Het Nederlands Bach Consort

Allerzielen 2022

Het Nederlands Bach Consort zingt een gedanste suite van verdriet
In aanloop naar Allerzielen brengt het Nederlands Bach Consort een
bijzondere productie. Op 30 oktober aanstaande klinkt deze in de
Grote of Martinikerk in Doesburg. Aanvang 20.00 uur.
In het programma komen nieuwe muziek, opnieuw bewerkte muziek
van Bach en dans samen.
Allerzielen is een meer dan duizend jaar oude gedenkdag uit de
westerse rooms-katholieke traditie die jaarlijks op 2 november
“gevierd” wordt. Het is de dag waarop we onze dierbaren herdenken
die gestorven zijn. Ieder jaar grijpt het artistieke team van Het
Nederlands Bach Consort, Heleen Koele en Sytse Buwalda, deze
periode aan om met een indrukwekkende productie door Nederland
te reizen.
Kaarten voor de concerten zijn te verkrijgen via
www.hetnederlandsbachconsort.nl.
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Herdenkingsbijeenkomsten op 1 november in Doesburg
en 2 november in Angerlo
Het is een oude traditie om begin november stil te staan bij
overleden dierbaren. Op dinsdag 1- en woensdag 2 november zijn
er herdenkingsbijeenkomsten om stil te staan bij wie ons in het
voorbije jaar of al langer geleden ontvallen zijn. Een samenzijn voor
iedereen, ongeacht de levensovertuiging.
Ook dit jaar organiseert de Protestantse Gemeente te AngerloDoesburg in samenwerking met het Patrimonium en Parochie Sint
Willibrordus op 1 november een herdenkingsbijeenkomst in de
Grote of Martinikerk te Doesburg.
Daarin zullen prachtige teksten worden voorgedragen en worden
liedjes live ten gehore gebracht.
In dit samenzijn worden ook de namen genoemd van onze geliefden
wie ons het voorbije jaar of misschien ook wel langer geleden
ontvallen zijn en wordt er een kaarsje voor hen aangestoken.
Aansluitend is er een Lichtjesavond op zowel de algemene
begraafplaats als op katholieke begraafplaats te Doesburg.
Daarna bent u nog van harte uitgenodigd om een kopje koffie te
drinken en na te praten in Patrimonium.
Op woensdag 2 november is er een herdenkingsbijeenkomst in de
Galluskerk te Angerlo. Ook hier komen we samen, worden er
teksten voorgedragen en liedjes gezongen. De namen van de
overleden geliefden kunnen worden genoemd en er wordt een
kaarsje voor hen aangestoken.
Na afloop is er na deze herdenkingsbijeenkomst gelegenheid om
elkaar nog te ontmoeten en een kopje koffie of thee te drinken.
Informatie:
anja.beckmans22@gmail.com

/ s.sniederjurg@icloud.com
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