
 
 

 
 
 
 
 



 2 



 3 

Orgelspel 
 

VOORBEREIDING 
 
Verstilling 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
De tafelkaarsen worden aangestoken 
Wij zingen hierbij ‘Als alles duister is’ (Taizé, 3x) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

(We gaan staan) 
 
Vg. In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 
Allen Amen. 
Vg. … 

door Jezus Christus, onze Heer. 
Allen Amen. 
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Lied 217  ‘De dag gaat open’  
 

(We gaan zitten) 
 

Kyrie en gloria 
Vg. … zo bidden en zingen wij: 
Allen lied 362:1  ‘Hij die gesproken heeft…’ 
 
Groet 
Vg. De HEER zij met u en met jou 
Allen Ook met u zij de HEER 
 
 

DE BIJBEL IN HET MIDDEN 
 

Met de kinderen 
aansluitend kinderviering 
 
Inleiding op de Schriftlezing 
Schriftlezing Openbaring 22,1-5,12-21 
Lied 823:1,4,5 ‘Gij hebt, o Vader van het leven’ 
Uitleg en verkondiging 
Meditatief orgelspel 
Lied 838:1,2,4 ‘O grote God die liefde zijt’ 
 
 

 DELEN 
Gedachtenis aan het leven van Martha Christina Dimmendaal-Hilferink 
en aan het leven van Jantje ten Holte-Wielheesen 
 
Gebeden 
Vg. …zo bidden en zingen wij: 
Allen  
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Mededelingen 
 
Inzameling van gaven voor 1. Stichting Kruispunt 
     2. Onderhoud Galluskerk 
     3. Stichting Betuwe Wereldwijd 

Tafelviering 
-welkom aan de tafel van de Heer! 
-tafelgebed 
-Tafellied: 377  ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’ 
-we delen met elkaar brood en wijn/druivensap 
-tot besluit bidden wij staande, hand in hand, het Onze Vader 
 
Lied 675  ‘Geest van hierboven’ 
 
Zegenbede 
Vg. Zegen ons met het licht van uw ogen 
 Adem ons open door uw liefde 
 Behoed en bewaar ons in uw trouw 
Allen Geef ons uw vrede.  
 
Orgelspel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop van deze viering bent u en jij van harte welkom 
voor ontmoeting in de Wehmerhof of buiten in de tuin van 
de kerk. Wij schenken graag een kopje koffie of thee voor u 
in. Ook limonade staat klaar! 
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Taakdragers in deze viering 
Voorganger, ds.Chris Kors 
Ouderling van dienst, Sandra Snieder-Jurg 
Diakenen, Erica Klooster en Fokje Westra 
Organist, Wilbert Berendsen 
Lector, Jenny van Bokhorst 
Kinderviering, Ezrah van Zijtveld 
Koster, Harm Harbers 
 
 

 
 

Bij de inzameling van gaven 
 
1e collecte: Algemene Diaconale Doelen 
 
2e collecte: Project Zambia (schaal) 
De vrouwen weten vaak niet dat ze ziek zijn. Ze weten niet waarom hun 
man is overleden. Of haar kinderen. En daar er een stigma ligt op de ziekte 
en de mensen die het hebben praat je er ook liever niet over en stel je 
geen vragen. De vrouwen zijn dus eenzaam. Gelukkig doet de Raad van 
Kerken in Zambia er veel aan om het taboe op de ziekte te doen 
verdwijnen. Ze trainen bijvoorbeeld zoals eerder genoemd in Maanlicht 
predikanten, die het heel moeilijk vinden om er met hun gemeenteleden 
over te praten. Zoals ze zeggen: de mensen willen in de kerk liever iets 
vrolijks horen. De Raad van kerken heeft ook het initiatief genomen om de 
Circles of Hope op te zetten in veel gemeenten. Dit is echt een 
‘pinksterlijke’ activiteit! Vanuit de boodschap van de Bijbel om met vuur 
en vlam elkaars naaste te zijn en te delen met elkaar, kunnen de vrouwen 
hier versterkt worden, beter leren omgaan met de ziekte, meer over de 
ziekte te weten te komen en elkaar enorm steunen met raad en daad. 
Soms gaan ze zelfs samen iets maken om te verkopen, zodat de kosten 
voor de bus, de pillen etc. gedekt kunnen worden. En de kinderen te eten 
kunnen krijgen. De organisatie Kerk in Actie steunt dit project en beveelt 
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dit project van harte aan voor uw/jullie gaven. Laat ons door onze gaven 
merken dat de gemeente Angerlo-Doesburg ook een Kerk in Actie  
 
3e collecte: Onderhoud Galluskerk 
In 2017 is € 3.000 begroot voor (klein) onderhoud. De Stichting Behoud 
Galluskerk (in de volksmond Gallusstichting) voert namens ons college het 
onderhoud uit; daarvoor is rijkssubsidie beschikbaar en er zijn diverse 
fondsen die bijdragen. Onze eigen bijdrage is daarmee stabiel, maar altijd 
nog een aanzienlijk bedrag. De opbrengst van de collectes voor onderhoud 
Galluskerk gebruiken wij om de kosten van onderhoud te dekken. Van 
harte aanbevolen! 

 
AGENDA 

 
Zondag 2 juli 10.00 uur Martinikerk  ds.Chris Kors 
Zondag 9 juli 10.00 uur Martinikerk  ds.Henk Veer 
 
 

Elke vrijdagmiddag 
12.30-12.45 uur 
 
Coventry-gebed voor 
vrede & verzoening 
in de Martinikerk  
 
Tevoren verzamelen 
de mensen zich bij het monument 
‘Vogels van de vrijheid’ 
op de voormarkt 

 
 
 

Vakantie ds.Chris Kors 
Goed om alvast te weten: de vakantie van ds.Kors is van 24 juli tot en met 
20 augustus. 
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Vanmiddag 25 juni 
serveren we  

een bijzondere viering 
 

 
 
 
 
 

Thema:  

‘Break down the walls’ 
 

mmv Creation uit Cuijk 
 

Plaats: 
Grote of Martinikerk 
Kerkstraat 2, Doesburg 
 

Inloop 16.30 uur 
 

Begin: 17.00 uur 
Einde: 19.00 uur 
 
 

 


