15 november 2020
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
Bemoediging en drempelgebed
O.
Duren zal de liefde van God
voor allen die zijn woord aanvaarden
en het volbrengen.
ALLEN AMEN
O.
Eeuwige,
vanuit ons leven van alledag gekomen
ontmoeten wij elkaar, hier op deze plek.
Een plaats waar wij ons gezien en gekend mogen voelen,
een plaats waar uw liefde de toon zet.
Kom, God, en adem ons open.
ALLEN DAT CHRISTUS BIJ ONS WONING VINDT
AMEN
De tafelkaarsen worden aangestoken door de diaken
waarbij gezongen wordt: Psalm 84a ‘Wat hou ik van uw huis’
1 Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de levende God.
2 Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.
3 Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.
4 Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U.
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.
5 De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van uw huis.

Kyrie

Glorialied

691:3 ‘In stilte werkt de Geest van God’

3 In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

DE BIJBEL IN HET MIDDEN
Groet
Vg.
De liefde van God voor u en voor jou
ALLEN ZIJN LIEFDE OOK VOOR U
Met het oog op de kinderen…
‘De bedelaar en de mantel van Martinus’
-een verhaal van Marjet de Jong
Aansluitend is er kinderviering

Evangelielezing

Mat.25,31-46

Lied ‘Ik Heb je lief met de liefde van de Heer’ Opwekking lied 69
t. en m. J.M.Gilbert
`k Heb je lief met de liefde van de Heer
`k Heb je lief met de liefde van de Heer
want ik zie in jou de grootsheid van zijn Naam
`k Heb je lief met de liefde van de Heer

Overweging
Meditatief orgelspel

Lied 1007

‘Brood zal ik geven en water als wijn’

1 Brood zal ik geven en water als wijn,
een handvol genade om mens van te zijn.
2 Kom je van verre en roept men je na –
ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta.
3 Is je beschutting verloren gegaan,
in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan.
4 Teistert de koorts je met scheuten van vuur,
ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt.
5 Ben je veroordeeld tot tralies en steen,
ook dan laat ik merken: je bent niet alleen.
6 Als eens de dood je zal hebben begroet,
draag ik je in vrede Gods licht tegemoet.
7 Zó wil ik leven: eenvoudig en klein,
met twee lege handen een koningskind zijn.

DELEN
Dankgebed en voorbeden
Vg.
…zo bidden tezamen:
ALLEN Houd ons omsloten, thuis in uw zegen
Stil gebed, besloten met Onze Vader (bewoording zoals in de oecumene gebruikt)
ALLEN 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
Inzameling van de gaven voor
1.Voedselbank
2.Onderhoud kerkgebouwen
3.Stichting Sravana

Slotlied
‘Aan onszelf teruggegeven’
t. Marijke de Bruijne m. Anneke van der Heide
uit: Zangen van Zoeken en Zien lied 224a
1 Aan onszelf teruggegeven,
Korte spanne uitgeheven
Boven lasten van het leven
Zagen wij,
In een flits, het was maar even,
Hoe wij mogen zijn.
2 Beeld dat wij nu in ons dragen,
Stralend licht dat onze dagen
Richting geeft door wat wij zagen,
Lijf en geest
Voelen in de diepste lagen
Heelheid die geneest.
3 Volheid hebben wij ervaren
Waar wij in vrede samen waren,
Onze onrust kon bedaren
Aangeraakt
Door de hemel die de aarde
Vasthoudt en bewaart.
4 Vleug van eeuwigheid ontloken
In een schepping zo gebroken,
Hoop als vonken aangestoken
Om ons heen.
Tijd van gaan is aangebroken,
Wij gaan niet alleen.
Zegenbede
Orgelspel

Taakdragers in deze viering zijn: ds.Chris Kors, voorganger, Jaap Weststeijn, ouderling van dienst, Gudrun
Gilhuis, diaken, Pollyan van Swigchem, lector, Wilbert Berendsen, organist, Gijs den Hartog, kinderviering,
Marcel Somsen, beeld & geluid, Richard Spanjer, koster

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Voedselbank Arnhem
Wekeljks zorgen ruim 400 vrijwilligers dat zo’n 1200 gezinnen voedsel krijgen. Hiervoor werken zij samen
met bedrijven, winkels, instellingen, overheden en particulieren. Zo bieden ze voedselhulp en gaan ze
voedselverspilling tegen. Vanuit Arnhem worden goederen verdeeld over 17 uitgiftepunten, zo ook naar
Doesburg.
2e collecte: Onderhoud kerkgebouwen
In 2020 is € 3.000 begroot voor (klein) onderhoud voor de Galluskerk en € 12.000 voor (klein) onderhoud
voor de Martinikerk. De Stichting Behoud Galluskerk en de Stichting Behoud Martinikerk (Stibema) voeren

namens ons college het groot onderhoud uit; daarvoor is rijkssubsidie beschikbaar en er zijn diverse fondsen
die bijdragen. Daarnaast zijn er nog (kleine) onderhoudskosten die het college zelf betaald.
De opbrengst van de collectes voor onderhoud Kerkgebouwen gebruiken wij om de kosten van onderhoud te
dekken.
3e collecte: Stichting Sravana
Stichting Sravana is een vrijwilligersorganisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen in de laatste
fase van hun leven. Sravana doet dit in het hospice of bij u thuis. Op een persoonlijke manier wordt zorg en
verpleging geboden waarbij de eigen wensen van de gast centraal staan.Geschoolde vrijwilligers nemen een
belangrijke plaats in bij de praktische, directe zorg voor de gasten. De verpleegkundige zorg wordt gegeven
door een vast team verpleegkundigen van Sensire dat overdag en 's nachts inzetbaar is. De medische zorg
wordt gegeven door de eigen huisarts. Eventueel neemt een huisarts uit Doetinchem deze zorg over.
Paramedische hulp en pastorale begeleiding kunnen worden aangevraagd in overleg. In het hospice is
plaats voor vijf gasten. De partner/familie kan in het gasthuis naar eigen wens zoveel mogelijk de verzorging
blijven geven.

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.

De komende weken…
20 november

Coventrygebed voor Vrede & Verzoening

12.30 uur

22 november

Gedachtenisviering
10.00 uur
NB. deze viering is alleen ONLINE te volgen!

koor Galluskerk
Martinikerk

Vanwege het beperkte aantal kerkgangers dat we kunnen verwelkomen,
kunnen ENKEL NABESTAANDEN van wie ons het voorbije kerkelijk jaar ontvallen zijn
de viering in de kerk zelf meemaken

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

