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Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Beginlied : Lied 287: 1, 2 en 5
1 Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, –
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.
2 Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest!
5 Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling in beurtspraak
met de gemeente
O.
: Onze hulp in de Naam van de Heer
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O.
: die de aarde geeft aan ons mensen
ALLEN: EN ONS MENSEN AAN ELKAAR
O.

:

ALLEN:

God,
alle mensen wilt U doen wonen in uw licht;
schenk ons dan uw woord,
opdat we niet in het duister verdwalen
EN LAAT UW ZOON ONS DE LIEFDE LEREN
DIE LEVEN DOET,
NU EN TOT IN EEUWIGHEID. AMEN

Psalm van de zondag: lied 84
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer,
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om,
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen,
dan dat het juichend U ontmoet,
die leven zijt en leven doet.
Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.
Kyrië en Gloria
gebed van ontferming
Lied : 833

De Bijbel in het midden
Groet:
V.
Allen:

De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Voor klein en groot samen ...
aansluitend is er kinderviering
Evangelielezing: Marcus 12: 38 t/m 44
Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied: 845

2 Tijd van troosten tijd van tranen
tijd van mooi zijn tijd van schamen
tijd van jagen nu of nooit
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen zin vergeten
nergens blijven niemand weten
tijd van kruipen angst en spijt
zee van tijd en eenzaamheid.

3 Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delenwie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud

Het delen
De gebeden
dankgebed, voorbeden, stil gebed, 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.
Mededelingen - door dienstdoende ouderling
Inzameling
Slotlied: Lied 841
1 Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde, de vrede allermeest,
geduld om te verdragen en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen, te vragen honderd-uit;
2 geloof om veel te geven, te geven honderd-in,
wij zullen leren leven van de verwondering:
dit leven, deze aarde, de adem in en uit,
het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.
3 En wie zijn ziel niet prijsgeeft maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt – hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren, het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren en eindigt vruchteloos.
4 Maar wie zich door de hemel laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens, de messiaanse boom
en als hij zich laat enten hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente tot hij vruchtdragen zal.

Uitzending en zegen
gezongen Amen
Orgelspel

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Stichting Table Mountain
Hoe is het nu in Zuid Afrika regio Kaapstad?Geko en Jaquliene Donkerbroek schrijven van uit
Thesselaarsdal.
Het coronavirus heeft behalve de menselijke gezondheid ook de economie een enorme dreun
gegeven. Hierdoor hebben veel mensen ook hun huis verloren omdat ze maanden zonder
inkomen hebben gezeten en voor de mensen die recht hadden op een “uitkering” kwam die vaak
te laat om nog maar enig iets te redden.
Mede door het coronavirus is het verschil tussen arm en rijk nog groter geworden.
Omstandigheden zijn voor mensen uitzichtsloos en het aantal mensen wat honger lijdt neemt
drastisch toe. Het aantal voedselprogramma's is helaas af genomen mede doordat vrijwilligers ook
weer aan het werk moesten na de lockdown.
Helaas komt regeringssteun vaak niet op de juiste bestemming terecht vanwege corruptie, of de
fondsen zijn/worden geplunderd door funktionarissen waardoor voedsel en persoonlijke
beschermingsmiddelen niet uitgedeeld/verstrekt worden.
Wij zijn blij en dankbaar dat wij dankzij jullie hulp en steun vanuit Nederland mensen hier een
voedselpakket aan kunnen bieden en/of financieel kunnen steunen om bijv elektriciteit te kunnen
kopen. Op dit moment hebben wij 5 projecten welke wij steunen:
a)
b)
c)
d)
e)

2 gaarkeukens op de Kaapse Vlakte( Delft en Hanovepark) welke wij sinds eind maart/
begin april financieel steunen.
Een baby sanctuary in Somerset West welke donaties geven aangezien hun fondsen
wegens covid-19 uitgeput raakten en zij bijna gedwongen moesten sluiten.
Voedselpakketten verstrekken aan mensen van onze kerk welke het ontzettend moeilijk
hebben. (o.a. bejaarden en gezinnen met kinderen)
Voedselpakketten verstrekken aan mensen van de samenwerkende kerken in Caledon.
(bejaarden en gezinnen met kinderen)
Gerichte steun. Een paar weken geleden werd een gezin onder onze aandacht gebracht
welke bestond uit een vrouw met 4 kinderen, waarvan de jongste 2 maanden! Waarvan de
echtgenoot een week eerder was overleden. Deze vrouw had geen inkomsten en woont in
een krotje (3 bij3 m) in Caledon. Hier hebben we ook een groot voedselpakket en voedsel
voor haar baby aan uit kunnen delen. Wij willen dit gezin voor langere tijd gaan
ondersteunen .

En zo worden we elke keer met de neus op de feiten gedrukt; Hoe kwetsbaar is de medemens in
jouw buurt onder omstandigheden welke onder het “oude normaal” al slecht waren, nu al helemaal
niets meer hebben..

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. Van harte aanbevolen!
3e collecte: KIA Zending
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen
zĳn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk
heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest.
Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. Ze biedt hulp aan
mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In
regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt de kerk bij het herstel van kerkgebouwen,
scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een
kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent
immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.
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 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.
3e collecte (o.v.v. doel):
NL06 RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.
Viering volgende week
27 september
10.00 uur

Martinikerk

ds. Chris Kors

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

