Gedachtenisviering
vanuit de Grote of Martinikerk in Doesburg

22 november 2020
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

TOEVERTROUWEN
Orgelspel

Sonate nr. IV in e BWV 528: deel 1 Adagio-Vivace, van J.S. Bach (1685-1750)

Welkom door de ouderling van dienst
Bemoediging en drempelgebed
O.
Ik zal er zijn voor jou,- zo wil God gekend zijn
ALLEN Zijn liefde duurt in eeuwigheid!
O.
Bron van Liefde, Licht en Leven,
van zoveel kanten gekomen
zijn wij hier bij elkaar op een plek
waar al eeuwenlang lief en leed gedeeld is
en mensen hebben gezocht
naar geborgenheid in Liefde sterk als de dood.
Wij bidden U
dat wij op deze morgen
uw nabijheid mogen ervaren
als een mantel om ons heen geslagen.
Door Jezus Christus, onze Heer.
ALLEN Amen
KOOR Psalm 62:1,5 icm 62c (solo),
waarbij de diaken de tafelkaarsen aansteek met het licht van de Paaskaars

1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.
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Groet
Vg.
De Liefde van God
als een mantel om u en jou heen geslagen
ALLEN De liefde van God ook om u heen
Psalm 27 hertaling Huub Oosterhuis
Lied

‘In manus tuas, pater’ Taizé
Vertaling
‘In uw handen, Vader, beveel ik mijn geest.’ -Ps.31,6/Luk.23,46

BEMOEDIGING
Bemoediging
Openbaring 2,17
‘Wie oren heeft, hoor wat de Geest zegt tot de gemeenten.
Aan wie overwint zal ik van het verborgen manna geven,
en ik zal aan hem geven een witte steen,
en op die steen staat een nieuwe naam geschreven
die niemand kent, behalve degene die `m ontvangt.’
Solozang
‘De gestorvene’
t. Ida Gerhardt m. Antoine Oomen
Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal, om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.
Zeven maal over de zeeën te gaan,
Schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
Kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan
zeven maal, om met zijn tweeën te staan.
Wij gedenken…
Christina Elisabeth Roering-Latuperassi
Jan van Raalten
Antonie Gerard Blom
Geertruida Wilhelmina J.Smit-Bruggers
Geertruida Kerkkamp-Everts
Joseph Franciscus Joannes Luykx
Gerrit Boot

83 jaar
94 jaar
79 jaar
91 jaar
94 jaar
79 jaar
93 jaar
3

KOOR ‘Als een arm om je heen’
Uit: Zangen van zoeken en zien, lied 543
t.Elly Schalk m.Fred Tuinder

Wij gedenken…
Nicolaas Johannis Smit
Willemina Hendrika Frederiks-Hesselink
Bernarda Molenkamp
Janna Pastoor-de Graaf
Marie Dina van Ushen
Arendina Hendrika Brugman-Leeflang
Jan Lentink
Arend Jan van Hall
KOOR

Als een arm om je heen…

Wij gedenken…
Hendrika Blaauw-Peters
Derk Jan Vossers
Willem Vels
Nittert Klaas Idema
Klasina Roelofje Wynia-Hoogeveen
Leendert Vermij
Jacob Adriaan van Ommen
Frederik Frederiks
KOOR

91 jaar
84 jaar
93 jaar
89 jaar
69 jaar
86 jaar
94 jaar
93 jaar

91 jaar
81 jaar
90 jaar
85 jaar
88 jaar
90 jaar
93 jaar
87 jaar

Als een arm om je heen…

…en allen, hier niet bij name genoemd
maar naar wie ons hart en onze gedachten wel uitgaan,
al die mensen in onze wereld
gestorven omdat het hen ontbrak
aan genoeg eten en schoon drinkwater,
aan medische hulp en medicijnen…
zoveel mensen die het leven lieten
ten gevolge van natuurgeweld,
ten gevolge van oorlog en terreur,
mensen op de vlucht
gestorven aan de hoop,
zoveel mensen
gesneuveld tijdens hun inzet voor vrede…
al wie stierf
in de anonimiteit van alledag…
…gedenken wij
en ontsteken voor hen een kaars…
KOOR

Als een arm om je heen…
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BROOD VOOR ONDERWEG
Gebed

Vg.

dankgebed en voorbede
…zo bidden en zingen wij:

KOOR Laat de zon van uw aangezicht…
Vg.

voorbede
…zo bidden en zingen wij:

KOOR Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.
Laat de zon van uw aangezicht…
Stil gebed, besloten met het 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.Stichting Aangepast Vervoer Plusbus
2.Verwarmen van onze kerkgebouwen
3.Pastoraat – toerusten van mensen voor pastorale taken
Straks, bij het verlaten van de kerk, kunt u uw gaven geven in de mandjes die voorin de kerk op een statafel
staan. Graag reiken wij u, eveneens voorin de kerk, de witte steen aan, met daarop de naam van uw
dierbare
wilt u tijdens het lopen alstublieft de onderlinge afstand van 1,5 meter bewaren?
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KOOR Lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Woord op de drempel en zegenbede
Orgelspel

Sonate nr. IV in e BWV 528: deel 2 Andante, van J.S. Bach

Bij de liturgische schikking
Onze namen staan geschreven
in de holte van Uw hand
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als U Uw handen opent
zien Uw ogen ons weer aan
en gedenkt U Uw belofte:
een verrassend nieuw bestaan.
Een berg is in de Bijbel een symbolische plaats. Het is een plek waar het contact met God op een bijzondere
manier ervaren wordt. De berg in de schikking wordt gevormd door stenen. De stenen staan symbool voor
dat wat aan de tijd ontspringt. We kennen op aarde bijna niets dat langer mee gaat. Een teken van
verbinding met de eeuwigheid. Op deze stenen zijn de namen geschreven van dierbare mensen die ons het
voorbije jaar ontvallen zijn. De bloemen in deze schikking, de Gloriosa, zijn net kleine vlammetjes. De kleur
rood verwijst naar de brandende liefde en de Heilige Geest.
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Taakdragers in deze viering zijn: ds.Chris Kors, voorganger, Rimke Kingma, ouderling van dienst, Nel
Weststeijn, diaken, Jessica Berendsen, lector, Wilbert Berendsen, organist, Anne Smeets, beeld & geluid,
Gerard Verstraete, koster

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: St. Aangepast Vervoer Plusbus
Plusbus Doesburg e.o. biedt aangepast en voordelig vervoer van deur tot deur in de gemeente Doesburg en
omliggende dorpskernen in de directe omgeving. Of u nu uw boodschappen wil doen, uw familie, huisarts,
het ziekenhuis of de kapper wilt bezoeken: de Plusbus maakt het mogelijk!
Ook wanneer u met meerderen een activiteit wilt bezoeken of samen naar een winkel wilt, u kunt altijd een
beroep doen op de Plusbus. Bent u afhankelijk van een rolstoel dan kan vervoer naar b.v. een ziekenhuis in
de regio, zoals Doetinchem, Zevenaar of Arnhem, ook verzorgd worden. Een begeleider mag dan gratis
meerijden. Al onze bussen zijn uitgevoerd met rolstoelliften. De Plusbus Doesburg e.o. wordt mogelijk
gemaakt door de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers.
Voor onze vrijwilligers staat correct gedrag, hulpvaardigheid en vriendelijkheid voorop.
2e collecte: Verwarming
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?
3e collecte: PKN Pastoraat
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente,
maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat
kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze
Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar
menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat.
Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten
vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De
Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en
andere trainingen mogelijk.

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.
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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…
27 november

Coventrygebed

12.30 uur

27 november

Oec.Vesper 1e advent 19.30 uur

Martinikerk

29 november

1e Advent

Martinikerk

10.00 uur
2e

4 december

Oec.Vesper

6 december

2e Advent

11 december

Oec.Vesper 3e advent 19.30 uur

Dorpskerk Hummelo

13 december

3e

Martinikerk

18 december

Oec.Vesper 4e advent 19.30 uur

Ooipoortkerk

20 december

4e Advent

Martinikerk

Advent

advent 19.30 uur

koor Galluskerk

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

ds.Natalie da Costa

Joriskerk Drempt
Martinikerk

ds.Chris Kors

ds.Chris Kors

ds.Chris Kors

Oecumenische adventsvespers
De kerken van Angerlo-Doesburg, Drempt-Oldenkeppel en Hummelo hebben met elkaar een viertal
adventsvespers voorbereid. Deze vinden plaats op de vrijdagavonden van 27 november, 4,11 en 18
december. De aanvangstijd is 19.30 uur. Thema van de vespers is ‘Als alles duister is, ontsteek dan een
lichtend vuur dat nooit meer dooft.’
De eerste vesper vindt plaats in de Grote of Martinikerk in Doesburg, daarna in respectievelijk de Joriskerk in
Drempt, de dorpskerk in Hummelo en tot slot de Ooipoortkerk in Doesburg. Tot 30 personen mogen we
daarbij verwelkomen in onze kerken. Daarnaast zijn alle vier de vespers ook online mee te beleven via
kerkomroep.nl (de uitzending is te vinden onder Doesburg, Grote of Martinikerk).

Kerst in coronatijd
Keer op keer blijft het spannend om naar de persconferenties van premier Rutte en minister De Jonge te
kijken. Want Kerst nadert en je weet maar nooit… De strekking van het bericht afgelopen week bevestigt ons
als kerkenraad erin dat het niet mogelijk zal zijn om als voorgaande jaren met elkaar Kerst te kunnen vieren
in onze mooie kerkgebouwen. Met de beperkte aantallen mensen die we kunnen verwelkomen is het niet te
doen om te gaan bepalen wie met Kerst dan wel en wie niet in de kerk erbij kunnen zijn. Wij hebben dan ook
gemeend deze Kerst in te zetten op enkel online vieren. Op Kerstavond 24 december kunt u een
oecumenische Kerstnachtviering meebeleven via kerkomroep.nl of ons YouTube-kanaal (Kerk AngerloDoesburg). De kerken van Angerlo-Doesburg, Drempt-Oldenkeppel en Hummelo bereiden dit weer met
elkaar voor. Meer hierover vertellen wij u later. Wel kunnen we vast verklappen dat er aan een ontzettend
leuk idee gewerkt wordt…
Daarnaast werken we vanuit de PGAD aan een Kerstprogramma voor de Kerstdagen zelf. Geen viering,
maar een gevarieerd programma voor jong en oud. Ook hierover vertellen wij u later graag meer!
Ongetwijfeld delen wij met elkaar een gevoel van teleurstelling dat wij dit jaar het Kerstfeest niet in de kerk
kunnen vieren. Toch hopen wij dat het aanbod online kan bijdragen aan een desalniettemin hartverwarmend
Kerstfeest. En hoopvol kijken wij uit naar hernieuwde mogelijkheden in het nieuwe jaar!
-de kerkenraad
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Binnenkort (vanaf ± 29 november) in de webshop van onze kerk…
https://www.pkn-angerlodoesburg.nl/pagina/1239/webshop.html
Fleurige, multifunctionele, duurzame, gebreide/gehaakte katoenen werkdoekjes
Te koop voor € 4,-per stuk.
De opbrengst is voor het Kerk in Actie project ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’ in Ghana.
Een cadeau idee voor de decemberdagen?

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
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