STARTVIERING

Thema:

‘Een nieuw begin!’

13 september 2020
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

16 september 2020

Gemeenteavond
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Grote of Martinikerk
en online via www.kerkomroep.nl

Welkom!
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Welkom in deze startviering!
Fijn dat u en jij er bent, hier in de kerk
of via internet met ons verbonden.
Hoewel de beperkende maatregelen
vanwege het Covid-19 virus nog altijd
ook op ons kerkzijn flink impact
hebben, gaan we met een nieuw
seizoen van start.
Met deze startviering markeren wij vanmorgen ook het begin van
ons nieuwe diakonale projekt: het ‘Lifeline’-project in Ghana. De
komende drie jaar willen wij ons als gemeente inzetten voor dit
project dat straatmeisjes in Ghana nieuwe kansen wil bieden. We
gaan er vanmorgen van alles over horen. Een projectkoor heeft,
heel toepasselijk, vier Ghanese liederen ingestudeerd. Tekst en
vertaling ervan vindt u in deze liturgie.
Thema van deze startviering is ‘Een nieuw begin.’ Een thema dat
goed past bij het ‘Lifeline’-project, maar ook bij waar wij nu staan als
gemeente. Aan het begin van een nieuw seizoen met veel moois dat
is voorbereid (via MAANlicht heeft u daarover al het nodige kunnen
lezen!), maar ook met het oog op de gemeenteavond van
aanstaande woensdag. We realiseren ons immers heel goed dat we
in zwaar weer zitten. Financieel zijn er grote zorgen, en daarnaast
ligt er een geweldige uitdaging als het gaat om het bemensen van
allerlei taken in onze gemeente, die staan of vallen met mensen die
zich daarvoor willen inzetten.
Toch mag de toonzetting van deze startviering die van vertrouwen
zijn! Vanuit vertrouwen gaan wij met elkaar op weg, met oog en oor
en bovenal hart voor elkaar, voor de omgeving waarin wij kerk zijn,
en bewogen en geïnspireerd om voor deze wereld te zorgen en van
deze wereld een warm en veilig thuis te maken.
Wij wensen u en jou een hartverwarmende start toe!
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VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door Marcel Somsen, ouderling van dienst
Bij het aansteken van de tafelkaarsen zingen wij ‘Illumina’

(ALLEN)

Bemoediging en drempelgebed
O.
ALLEN
O.
ALLEN
O.

Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
In zijn liefde zijn wij thuis
ZIJN TROUW IS DAK BOVEN ONS HOOFD
In dit eeuwenoude huis
een huis vol levensverhalen
van mensen zoals wijzelf zijn,
met al hun dromen, hoop, verwachtingen
met hun zorgen en verdriet,hier ontmoeten wij elkaar
delen wij ons lief en ons leed
hier zoeken wij op verhaal te komen
hier vinden wij in eeuwenoude woorden
woorden die bemoedigen en troosten
woorden die aanmoedigen en ons opporren
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woorden waarin we ons zó dichtbij hèm voelen
die nabij mensen is geweest
in hun dromen, hoop, verwachtingen
in hun zorgen en verdriet
en zo ook óns nabij wil zijn:
Jezus Christus onze Heer.
ALLEN AMEN
Lied

‘Behoed en bewaar Jij ons, lieve God’

Behoed en bewaar Jij ons lieve God,
wijs Jij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef Jij ons met jouw zegen.

(laatste 2 regels herhalen)

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
en geef geloof en vertrouwen;
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.
(laatste 2 regels herhalen)

Kyriegebed, besloten met door koor gezongen Kyrie eleison
‘Akwaaba!’
korte pitch door Tineke Grimm, met buzz-momentje voor ons allen
KOOR – Glorialied ‘Da n’ase’ Dank God!
Da n’ase, da n’ase,
da Onyame ase.
Efise Oye
n’a doe do-o-so-oo

Dank God, ja dank hem,
breng dank aan onze God.
Zijn goedheid en genade
houden eeuwig stand.

Yi n’aye, yi n’aye,
yi Onyame aye.

Loof God, ja loof hem.
breng lof aan onze God. (Refr.)

RONDOM DE BIJBEL BIJEEN
Groet
Vg.
De liefde van God voor u en voor jou
ALLEN Zijn liefde ook voor u
Met en voor de kinderen, groot en klein
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Lied ‘We shall overcome’

ALLEN

Bij alle coupletten is het refrein –
‘Oh, deep in my heart,
I do believe,
we shall overcome, some day’

2.
3.
4.
5.

We'll walk hand in hand…
We shall live in peace…
We are not afraid…
The whole wide world around…

Sketch
Evangelielezing

Mat.18,21-35

KOOR

‘Halleluja!’

Overweging
KOOR

‘Maye komm na mehwe’
Vol vertrouwen stel ik mijn verwachting op God,
als een pasgeboren kind heb ik alle vertrouwen in God
Maye komm na mehwe Onyame.
Maye se abafra wa wo no.
Maye komm na mehwe Onyame.
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DELEN
Dankgebed en voorbeden
Vg.
…zo bidden en zingen wij:
(ALLEN)

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.
‘Lifeline’
Korte afronding van het Zambiaproject
en informatieve aftrap van het Ghanaproject
door Gudrun Gilhuis en Corrie Weeda
Na een korte film vertelt Tineke Grimm de stand
van zaken vanwege corona
Mededelingen en uitnodiging
voor een feestelijke ontmoeting met elkaar na afloop van de viering
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De collectedoelen vandaag zijn:
1.’Lifeline’-project – Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana
2.Onderhoud orgels
3.Kliederkerk
we gaan zo mogelijk staan
ALLEN

Lied ‘Ga nu heen in vrede’
melodie: Land of hope and glory
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Aan jouw daag’lijks leven, werk, op school of thuis,
wil je daaraan geven, kind bij God aan huis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar!
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden Christus bij jou thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar!

Afrikaanse zegenbede, besloten met een gezongen Afrikaans ‘Amen’
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Na afloop van deze viering is
iedereen van harte welkom voor
de nazit met een aangeklede koffie
en aansluitend een toost
op het nieuwe seizoen!

Aan deze viering wordt meegewerkt door –
ds.Chris Kors, voorganger; Marcel Somsen, ouderling van dienst; Marjolein
Somsen, diaken; Hajo Blok, lector; Wilbert Berendsen, organist; projectkoor
olv Wilbert Berendsen; pitch, Tineke Grimm; inleiders ‘Lifeline’-project,
Gudrun Gilhuis en Corrie Weeda; Marijke Kors-Rakers, sketch; Anne
Smeets, beeld & geluid; Gerard Verstraete, koster
Er is vandaag geen kinderviering. In deze startviering blijven we bij elkaar!

VANAVOND - Borrel & Babbel
weer van start!
Vanavond gaan we uitproberen of Borrel &
Babbel coronaproof haalbaar is. Vanaf 20.00
uur bent u van harte welkom in het Arsenaal!
De begeleiding van deze eerste avond Borrel
& Babbel is in handen van ds.Chris Kors.
Omdat we slechts met een beperkt aantal
mensen aan tafel mogen zitten, zullen we
wellicht over een paar tafels verspreid zitten.
Natuurlijk kunnen we in de loop van de
avond eens van plek wisselen om het
gesprek in andere samenstelling voort te
zetten.
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U/jij bent van harte welkom
om de viering weer in de kerk mee te maken
Met ingang van 1 september
weer op de vertrouwde tijd van 10.00 uur!
Wij blijven de vieringen uiteraard gewoon streamen via www.kerkomroep.nl
en via www.youtube.nl. Bij gebruik van YouTube
kunt u zoeken op ‘PKN Angerlo-Doesburg’
en vervolgens klikken op bijgaande afbeelding.
Omdat we weer op prime time in de kerk vieren bestaat wel de kans dat het
niet lukt om gelijktijdig en ongestoord beeldverbinding te hebben. Bij
Youtube is de kans van slagen vele malen groter, omdat daar een
onbeperkt aantal mensen tegelijkertijd kan kijken. Veelal zal vanaf 11.00
uur (als de drukte online voorbij is) het inloggen via kerkomroep.nl wel weer
lukken. Thuiskerkgangers kunnen dus overwegen om pas om 11.00 uur in
te schakelen op www.kerkomroep.nl
Maar wij nodigen u en jou vooral en van harte ook uit om de vieringen weer
in de kerk zelf mee te maken! Aanmelden van tevoren hoeft niet meer. Wel
zullen wij ook de komende tijd naam en contactgegevens blijven noteren.
In de kerkenraadsvergadering van 8 september heeft de kerkenraad
gesproken over welke mogelijkheden er zijn om ook in de Galluskerk
vieringen aan te bieden. Vooralsnog vindt de kerkenraad dat daar nog wel
wat haken en ogen aan zitten. Het aantal mensen dat een viering in de
Galluskerk kan bijwonen (coronaproof) is veel kleiner dan in de Martinikerk.
Vanwege het beperkte volume van de Galluskerk is zingen daar
vooralsnog ook niet wenselijk. Het streamen (beeld & geluid) van een
viering vanuit de Galluskerk is ook niet mogelijk.
Toch hecht de kerkenraad eraan om de Galluskerk als vierplek te kunnen
gebruiken. Daarom gaat onderzocht worden of het mogelijk is om met
ingang van deze maand, op elke laatste zondag van de maand, de opname
van de viering in de Martinikerk op scherm te zien in de Galluskerk, om
11.00 uur. Belangstellenden hiervoor ontvangen wij graag met een kop
koffie of thee.
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Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: ‘Lifeline’-project Ghana
In Ghana leven ruim 25.000 kinderen op straat in de hoofdstad Accra. De
Ghanese organisatie AG Care vangt straatmeisjes op en jonge kinderen
van tienermoeders. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de opvang van
40 meisjes in het opvangcentrum Lifeline in Accra. De meisjes leren een
praktisch vak in tien maanden tijd: het kappersvak, naaien, sieraden
maken. Ze worden een hechte groep, die elkaar ook na de opleiding tot
steun is. Ook worden zij gestimuleerd, terug te keren naar hun
geboortedorp om een nieuw bestaan op te bouwen.
2e collecte: Onderhoud orgels
De Martinikerk beschikt over 3 orgels. Het Walcker-orgel wordt beheerd
door de Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg (SMWD), ook in
financiële zin. De kosten voor onderhoud aan het koororgel en het Freytagorgel zijn voor onze gemeente. Ieder jaar worden deze orgels gestemd
door een deskundig bedrijf. Ook het orgel in de Galluskerk vereist
onderhoud. Er is een onderhoudsfonds, dat vooral bedoeld is voor groot
onderhoud. Het jaarlijkse onderhoud is voor de gemeente.
Helpt u mee om onze orgels in prima conditie te houden?
Uitgangscollecte: PKN Jeugdwerk
‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd
hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar
kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken
en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de kliederkerk-bezoekers is
niet betrokken bij de kerk, bijna een derde is niet-gelovig. Kinderen, ouders,
opa’s en oma’s maken dankzij kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en
worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap.
Ook in onze gemeente wordt met veel enthousiasme en creativiteit
Kliederkerk georganiseerd! We kunnen dit collectedoel dan ook niet anders
dan van harte bij u aanbevelen. Een mooie eigentijdse manier om met
geloven bezig te zijn.

Thuis bijdragen aan een collecte?
Graag!
Het kan via QR-code, online via de webpagina van onze gemeente en
natuurlijk gewoon door een gift over te maken via uw eigen bank. Vermeldt
u in dat geval alstublieft even de datum en het doel van de collecte erbij.
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www.pkn-angerlodoesburg.nl/pagina/4716/collecten.html
De 1e collecte is altijd voor een diakonaal doel:
NL78TRIO 0198 3060 16
t.n.v Diaconaat van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
De 2e collecte heeft een bestemming voor onze kerk:
NL06RABO 0373 7152 42
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.
De 3e collecte kan voor uiteenlopende doelen bestemd zijn:
NL06 RABO 0373 7152 42
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

Expositie in de Annakapel van de Martinikerk
‘Kunst tegen slavernij!’
In deze tijd waarin we 75 jaar bevrijding vieren zal in de Martinikerk van
Doesburg tijdens de maand september een aangrijpende reizende
expositie worden getoond. De kunstwerken van de tentoonstelling bieden
een schrijnend beeld van moderne slavernij waar meer dan 40 miljoen
mensen aan zijn overgeleverd.
De expositie is te bezichtigen tot zondag 25 oktober en vraagt aandacht
voor het werk van International Justice Mission, de grootste
mensenrechtenorganisatie ter wereld die dit onrecht met succes bestrijdt.
De Martinikerk is open van dinsdag tot en met zaterdag van 11 tot 5 uur.
Bezoek de expo en beleef dit indrukwekkende verhaal. Toegang is gratis.
Meer informatie:
www.arsprodeo.nl
www.IJMnl.org

Viering volgende week…
20 september

10.00 uur

Martinikerk

ds.Bert Bomer
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