Wassily Kandinsky, Allerheiligen (1911)

1 november 2020
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door Ernst Boesveld, ouderling van dienst
waarna de tafelkaarsen worden aangestoken door Anita Spanjer, diaken van dienst
Kaarsenlied 1005:1 ‘Zoekend naar licht’

KOOR

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.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
‘Toevertrouwen’ – gebed,
besloten met KOOR lied 860
1 Gij die ons hebt geschapen
uit aarde, adem, woord,
die ons hebt uitgeroepen,
beginakkoord.
Refr.

Maak heel wat is gebroken,
herstel in ons uw leven,
uw levenskracht.
Maak heel wat is gebroken,
herstel in ons uw levenskracht.

2 De schaduw, de verblinding,
de koorts, de open wond:
verzoen me en verbind mij,
spreek mij gezond.
REFR.
3 Geef wie is uitgestoten,
geborgenheid ontbeert
een huis, een naam en warmte
en alle eer.
REFR.
4 Het huis dat wij bewonen,
ons lichaam in de tijd:
geef vrede alle dagen,
ook in de strijd.
REFR.
‘Geborgenheid’ – Mat.11,28-30
Groet
Vg.
ALLEN

De liefde van God voor u en voor jou
Zijn liefde ook voor u

DE BIJBEL IN HET MIDDEN
Met het oog op de kinderen
Lezing uit de Profeten
KOOR en solo

Jes.60,1-2,18-19

Lied 887 ‘Wees stil en weet: Ik ben uw God’

SOLO 1 Wees stil en weet: Ik ben uw God.
Wees stil en weet: Ik ben uw God.
Wees stil en weet: Ik ben uw God.
KOOR 2 Ik ben het die u helen zal.
Ik ben het die u helen zal.
Ik ben het die u helen zal.
3 Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.
Lezing uit het Evangelie

Mat.5,1-12

Gesproken acclamatie t. Margryt Poortstra
Vg.
Aan elkaar tot hulp gegeven om niet zielsalleen te zijn
ALLEN
mogen mensen samenleven, delen in geluk en pijn
Vg.
In de ander thuis ervaren, waar je rust, jezelf ontmoet,
ALLEN
zul je Gods gezicht ontwaren, die met liefde leven doet
Vg.
In elkaar je steun gevonden, kun je samen sterker staan
ALLEN
door Gods zegenwoord verbonden, mag je gaan in Liefdesnaam.
Overweging
Meditatief orgelspel
KOOR en solo

Lied 785 ‘Steun in de rug’

Coupletten solo, refrein koor
1 Dat heb je soms.
Je weet je geen raad.
Je weet niet hoe of wat
hoe het nu met je gaat.
Je hebt het helemaal gehad.
En juist dan onverwacht wat je niet had gedacht
vind jij je weg terug. Zijn hand is een steun in de rug.
2 Dat heb je soms
dat je ’t echt niet meer ziet
door verdriet en door spijt.
Je weet de uitweg niet
bent de weg helemaal kwijt.
En juist dan onverwacht wat je niet had gedacht
vind jij je weg terug. Zijn hand is een steun in de rug.
3 Dat heb je soms.
Je weet niet waar je bent.
Je weet niet wat je moet
dat je je weg niet meer kent
en ’t gaat helemaal niet goed.
En juist dan onverwacht wat je niet had gedacht
vind jij je weg terug. Zijn hand is een steun in de rug.

DELEN
Gebed
Dk.
… zo bidden wij: ALLEN gesproken
Adem van God, vernieuw ons bestaan
Stil gebed
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
De inzameling van de gaven, na afloop van deze viering achterin de kerk, is voor:
1.Dorcas
2.Preekvoorziening
3.Kerk in Actie - najaarszending
Gezongen zegenbede - Lied 430 ‘Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige’
KOOR, voorganger en solo
Voorganger
Voorzang
KOOR
Voorzang
KOOR
Voorzang
KOOR
Voorzang
KOOR
Voorzang
KOOR
Voorganger
KOOR

Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige;
zegene ons de grote naam!
Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Voor wie zoeken in de stilte
naar een vuur voor hart en handen:
met vrede gegroet en gezegend met licht!
Voor wie zingen op Gods adem
van de hoop die niet zal doven:
met vrede gegroet en gezegend met licht!
Voor wie roepen om vrede,
van gerechtigheid dromen:
met vrede gegroet en gezegend met licht!
Voor wie wachten in vertrouwen
dat de liefde zal blijven:
met vrede gegroet en gezegend met licht!
Het licht van Gods ogen gaat over u op!
De zon van zijn vrede als een nieuwe dag!
Met vrede gegroet en gezegend met licht!

Canon

1
2
Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Met vrede gegroet en gezegend met licht!

We gaan zitten. Na het orgelspel verlaten wij de kerk.

Orgelspel

Taakdragers in deze viering zijn
voorganger, ds.Chris Kors; ouderling van dienst, Ernst Boesveld; diaken, Anita Spanjer; lectrix,
Ernst Boesveld; organist, Wilbert Berendsen; kinderviering, Gijs den Hartog; beeld & geluid, Marcel
Somsen; koster, Ate van der Werff

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Dorcas
Een krachtige en constructieve combinatie van vrijwilligers en medewerkers in binnen- en buitenland.
Gelijkwaardig en gepassioneerd zetten we onze talenten in. Van de winkelvrijwilligers tot de boekhouding tot
de projectmedewerkers in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Samen zorgen we ervoor dat Dorcas
werkt.
Samen is voor ons een sleutelwoord. De vele collega’s en samenwerkingspartners in de landen die ons
werkterrein vormen, zijn voor ons van levensbelang. En dat geldt ook voor allen die met ons optrekken in
Nederland. Zonder hun gebed, giften en inzet bestaat Dorcas simpelweg niet. En vindt het werk geen weg.
Wij verbinden mensen in Nederland aan mensen in nood. Aan onze mensen die ter plekke concrete hulp
bieden. Dat maakt Dorcas een onmisbare schakel in een groter geheel. Zolang er armoede is en
ongelijkheid. Zolang er onrecht is en onrust. Zolang is Dorcas nodig.
2e collecte: Preekvoorziening
In 2020 is € 2.200 begroot voor gastpredikanten die voorgaan in onze kerken. De inzet van deze predikanten
is nodig om het rooster voor onze beide kerken ingevuld te krijgen. Deze collecte is mede ter dekking van
deze kosten.
3e collecte: KIA najaarzending
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak
afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de
handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie
ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen
die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien
en maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met deze collecte!

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 en de 3e collecte is de extra
collecte.
https://www.pkn-angerlodoesburg.nl/pagina/4716/collecten.html

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 diakonie:
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.
3e collecte (ovv doel):
NL06 RABO 0373 7152 42
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

Coventrygebed en Vieringen komende tijd –
6 november

Martinikerk

12.30 uur

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening in de wereld

8 november

Martinikerk

10.00 uur

Oogstdienst

13 november

Galluskerk

12.30 uur

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening in de wereld

Volg Prot.Gem.te Angerlo-Doesburg ook op het web !
https://www.pkn-angerlodoesburg.nl/
https://www.facebook.com/PGAngerloDoesburg/

Voor actuele informatie
over de pioniersplek Komdersuut:
bezoek www.komdersuut.nl
of mail naar info@komdersuut.nl

ds.Chris Kors

