Viering van Schrift en Tafel

11 oktober 2020
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door Rimke Kingma, ouderling van dienst
waarna de tafelkaarsen worden aangestoken door Anita Spanjer, diaken van dienst,
die de lantaarn aan de kinderen van de kinderviering aanreikt
Bemoediging en drempelgebed
O.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O.
in zijn liefde zijn wij thuis
Allen ZIJN TROUW IS DAK BOVEN ONS HOOFD
O.
Rondom een gedekte tafel
zijn wij vanmorgen in deze kerk bij elkaar gekomen, God.
Gast aan uw tafel mogen wij zijn
met alles wat we in ons voelen
aan blijdschap en dankbaarheid
maar ook aan zorgen, pijn en verdriet
Hier aan deze tafel delen wij
een stukje van ons leven met elkaar, met U.
En als wij straks van tafel gaan, God,
laat het dan zijn
gevoed met goede moed
getroost in verdriet
gesterkt in vertrouwen
door Jezus Christus, onze Heer.
Allen Amen.
Psalm 87 ‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’

Kyriegebed
Glorialied

1016:1,2 ‘Kom, laat ons op gaan naar de berg’

2 Wij gaan waar onze voeten gaan,
God zet ons op het spoor
naar vrede en gerechtigheid,
zijn voetstap gaat ons voor.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jerualem.

DE BIJBEL IN HET MIDDEN
Groet
Vg.
ALLEN

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

Lezing uit de Profeten

Jes.25,1-9

KOOR Lied 263:2 ‘Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart’

Lezing uit het Evangelie

Mat.22,1-14

Gesproken acclamatie
Vg.
Fluister het mij in, heilige Geest:
ALLEN
ik zal het goede denken
Vg.
Spoor me aan, heilige Geest:
ALLEN
ik zal het goede doen
Vg.
Verlok me, heilige Geest:
ALLEN
ik zal het goede zoeken
Vg.
Geef me kracht, heilige Geest:
ALLEN
ik zal het goede vasthouden
Vg.
Bescherm me, heilige Geest:
ALLEN
ik zal het goede nooit verliezen

toegeschreven aan Aurelius Augustinus

Overweging
Meditatief orgelspel
DELEN
Gedachtenis aan het leven van Frederik (Freek) Frederiks
Gebed
Vg.
… zo bidden wij: ALLEN gesproken
Adem van God, vernieuw ons bestaan
Mededelingen
De inzameling van de gaven, na afloop van deze viering achterin de kerk, is voor:
1.Verwarming kerkgebouwen
2.Ghana-project
3.Algemene Diakonale Doelen
De tafel wordt in gereedheid gebracht, het orgel bespeeld
Ondertussen kunt u op de schermen enkele gemeentenieuwsberichten lezen
en komen de kinderen uit de kinderviering erbij
Nodiging
Gezongen Tafelgebed – lied 377:1,2,3,4,5
SOLO

vers 1 en 5 SOLO vers 2,3,4 KOOR

KOOR
2 Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
o Lam van God, ik kom.
3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
o Lam van God, ik kom.
4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
o Lam van God, ik kom.
SOLO
5 Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –
o Lam van God, ik kom.
Bij het breken van het brood en het uitschenken van de wijn
We delen brood en wijn/druivensap met elkaar
U/jij kunt hiervoor blijven zitten, de diakenen komen langs met brood en wijn, de voorganger met
druivensap
Tot besluit van de tafelviering wordt het Onze Vader gezongen: lied 1006

ALLEN gaan staan
Bemoediging en zegenbede (gesproken ‘Amen’)
We gaan zitten. Na het orgelspel bent u en jij van harte welkom aan de tafels in de
Aandachtschenkerij en Zuidbeuk van de kerk voor nog een stukje ontmoeting met elkaar.
We komen bij u/jou langs met koffie/thee of limonade.
Orgelspel

Taakdragers in deze viering zijn
voorganger, ds.Chris Kors; ouderling van dienst, Ernst Boesveld; diakenen, Anita Spanjer en
Marjolein Somsen; lectrix, Pollyan van Swigchem; organist, Wilbert Berendsen; kinderviering,
Margreet Eldering; tienerviering, Marijke Kors-Rakers; beeld & geluid, Rudy Beckmans; koster,
Richard Spanjer

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Verwarming kerkgebouwen
Het verwarmen van een monumentale kerk in koude dagen is erg kostbaar. De begrote energiekosten voor
2020 zijn voor de Galluskerk € 3.500.- en voor de Martinikerk € 13.000; het belangrijkste gedeelte daarvan
is voor de verwarming.
Wij willen u graag, ook in koude dagen, zoveel mogelijk comfort bieden tijdens kerkdiensten en andere
bijeenkomsten. Helpt u ons mee?
2e collecte: Ghana Project
De Ghanese organisatie AG Care vangt straatmeisjes op en jonge 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 een praktisch vak in tien maanden tijd: naaien, sieraden maken of het
kappersvak. Ook worden de meisjes gestimuleerd, terug te keren naar hun geboortedorp om een nieuw
bestaan op te bouwen. Het plan is, via collecten en acties, 1500 euro per jaar bij te dragen.
3e collecte: Algemene diaconale doelen
De Diaconie verzorgt wekelijks de bloemengroet, draagt bij in de kosten van bijvoorbeeld ‘Even eruit’,
ouderencontact en verzorgt jaarlijks de kerstattenties en vakantietas. Ook ondersteunen we natuurlijk
diverse projecten, mede door deze collecte kunnen wij dit werk voortzetten.

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.

Feliciteer Daoud Nassar met z’n 50e verjaardag en geef hem
een ‘verjaardagsboom’
Juist in deze tijd waarin het moeilijk is om lichtpuntjes te zien, is het de
kunst om ook het leven te blijven vieren. Deze insteek is geheel eigen aan
Tent of Nations: ‘Celebrate Life, even in Times of Despair’. Op zondag 17
oktober wordt Daoud 50 jaar. Vanuit de Stichting Vrienden Tent of Nations
Nederland willen we Daoud verrassen met een schat aan felicitaties vanuit
Nederland.
Ook wij als PGAD worden van harte uitgenodigd om een persoonlijk bericht, al dan niet met een foto,
afbeelding of tekst te sturen naar: tentofnationsnl@gmail.com. Felicitaties dienen uiterlijk 10 oktober
ingezonden te zijn. Vanuit de Stichting bundelen wij alle felicitatie en sturen deze namens alle
vrienden in Nederland op 17 oktober naar hem toe!
Kadotip: schenk Daoud een ‘verjaardagsboom’, als teken van hoop! Zo’n boompje kost €10,Als PGAD willen wij hier graag aan meedoen! En we hebben het plan opgevat om Daoud het symbolische
aantal van 50 boompjes te schenken. Daarvan neemt het Diaconaat er al 30 voor haar rekening. Nog 20
boompjes erbij en we hebben dat symbolische aantal van 50 verjaardagsbomen bij elkaar. Doet u mee? U
kunt natuurlijk ook samen met anderen een boompje kado geven.
Hoe werkt dit? Maak €10,- over op NL78TRIO 0198 3060 16 t.n.v
Diaconaat van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg,
ovv ‘verjaardagsboom voor Daoud’. Het Diaconaat zal het
totaalbedrag in één keer overmaken naar de Stichting Vrienden
Tent of Nations Nederland.
Alvast heel hartelijk dank!

Coventrygebed en Vieringen komende tijd –
18 oktober
16 oktober

Martinikerk
Martinikerk

10.00 uur
12.30 uur

Cantateviering
ds.Roel van Oosten
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.Klaas Touwen, voorganger
Wilbert Berendsen, organist

