Viering
in de Grote of Martinikerk

Taakdragers in deze viering zijn –
voorganger: ds. Chris Kors, ouderling van dienst: Marijke Kors-Rakers, diaken: Gudrun
Gilhuis, lectrix: Nanda van der Werff, organist: Wilbert Berendsen, kinderviering: Gijs den
Hartog, beeld & geluid: Rudy Beckmans, koster: Ate van der Werff

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
27 september 2020

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door Marijke Kors-Rakers , ouderling van dienst
Bij het aansteken van de tafelkaarsen zingen wij Lied 695
Vers 1 – solo
Vers 5 - ALLEN
1 Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Bemoediging en drempelgebed
O.
ALLEN
O.
ALLEN
O.

Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die ons groet met het licht van de morgen
GOD-MET-ONS WIL ZIJN, ELKE DAG OPNIEUW
Wij bidden u, HEER,
dat uw licht
kieren maakt in het donker van ons leven
dat uw licht
onze ogen doet stralen
dat uw licht
ons zicht geeft op de weg die wij kunnen gaan.
Wees ín ons
waakvlam van hoop en vertrouwen
Zo bidden wij u door Jezus Christus, onze Heer.
ALLEN AMEN

KOOR Lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen, licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.

2 Licht, van mijn stad de stedehouder, aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt.
3 Alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren, licht, laatste woord van Hem die leeft.
‘Reset’
-een paar woorden als introductie op de gezongen verootmoediging
Gezongen verootmoediging: Lied 836:1,2,4,5
KOOR 1 O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.
SOLO 2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.
KOOR 4 Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.
ALLEN 5 Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart,
o stille stem in ’t hart.

DE BIJBEL IN HET MIDDEN
Groet
Vg.
De liefde van God voor u en voor jou
ALLEN Zijn liefde ook voor u

Aansluitend is er kinder- en tienerviering

Evangelielezing
Acclamatie

Mat.21,23-32

lied 336

Voorzang Wilbert
ALLEN

Open ons en raak ons aan
Open ons en raak ons aan

Overweging
Meditatief orgelspel
KOOR Lied 1000 ‘Wij zagen hoe het spoor van God’

2 Wij zagen mensen teer en fier,
bloeien in steenwoestijnen.
Wij zagen hoe de schepping nieuw
gloort in vrede zonder einde.

REFR

3 Wij zagen lammen op het feest,
dansend en opgetogen.
Wij zagen hoe de hoop weer leeft
in de uitgedoofde ogen.

REFR

4 Wij zagen rijken diep ontdaan,
konden zichzelf niet geven.
Wij zagen armen binnengaan
in een huis vol licht en leven.

REFR allen

5 Wij zagen God verloren staan,
zullen zijn kinderen komen?
Wij zagen Gods hart opengaan:
levend water, rijke stromen.

REFR allen

DELEN
Gedachtenis aan de levens van Leendert Vermij en Jacob Adriaan van Ommen
Dankgebed en voorbeden
Vg./ Dk.

… zo bidden en zingen wij: door 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.
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor
1.De Zonnebloem
2.Pastoraat
3.PKN - Vredesweek
Zegenbede, die we zingend beamen met lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’ - ALLEN

Orgelspel

We nodigen u en jou van harte uit voor ontmoeting
met elkaar na afloop van deze viering. We schenken
daarbij graag een kopje koffie/thee of glas limonade
voor u in. We willen u vragen zoveel mogelijk wel te
gaan zitten aan de tafels in de Aandachtschenkerij of
zuidbeuk van de kerk. Daarmee gunnen we elkaar de
onderlinge afstand die in deze tijd aanbevolen wordt.
Deze viering zal vanmorgen ook in de Galluskerk op scherm te zien zijn. Vanaf 11 uur
ontvangen we daar kerkgangers met een kopje koffie/thee, waarna met elkaar de
viering bekeken zal worden. Het is de bedoeling dat dit de komende tijd elke laatste
zondag van de maand zal gebeuren.

U/jij bent van harte welkom
om de viering in de kerk mee te maken!
Sinds 1 september beginnen onze vieringen weer
op de vertrouwde tijd van 10.00 uur!
Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: De Zonnebloem
De Zonnebloem is er voor mensen die door hun lichamelijke beperking in een sociaal isolement
zijn gekomen. Namens de Zonnebloem zijn duizenden vrijwilligers iedere dag actief om sociale en
recreatieve activiteiten te organiseren en begeleiden. Dit kan alleen mogelijk gemaakt wordt
dankzij jouw steun. De Zonnebloem streeft naar een samenleving waaraan mensen met een
lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen. ‘Zorgeloos’ betekent
hier dat iemand met een lichamelijke beperking niet gehinderd zou mogen worden door meer
praktische zorgen dan ieder ander.
2e collecte: Pastoraat
De werkgroep Pastoraat heeft in 2020 een budget van 1.000 euro. Hiervan worden onder andere
de kosten van de gedachtenisborden, visitekaartjes en overdenkingkaartjes voor de stiltehoek
betaald. Deze collecte is mede ter dekking van deze kosten. Van harte aanbevolen.
Uitgangscollecte: PKN – Vredesweek
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld
moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk
willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door
vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In
de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.
Doet u mee?

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.

Expositie in 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

Coventrygebed en Vieringen komende tijd –
2 oktober
4 oktober
9 oktober
11 oktober

Martinikerk
Martinikerk
Galluskerk
Martinikerk

12.30 uur
10.00 uur
12.30 uur
10.00 uur

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening in de wereld
ds. Chris Kors
Coventrygebed voor Vrede en Verzoening in de wereld
ds. Chris Kors

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

