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VOORBEREIDING
Orgelspel - Improvisatie over ‘Baroech haba beSjeem Adonaï’
Welkom door Jaap Weststeijn, ouderling van dienst
Bij het aansteken van de tafelkaarsen: Baroech haba beSjeem Adonai
Vert. Gezegend die komt in de Naam van de HEER, Ps.118,26 (Ev.Liedbundel 332)
SOLO – Hebreeuws KOOR – Nederlandse tekst

Bemoediging en drempelgebed
O.
Onze hulp is in de Naam van de HEER
ALLEN die hemel en aarde gemaakt heeft:
O.
hartsverbondenheid voor het leven,
ALLEN vertrouwen waaruit wij mogen leven
O.
met open ogen
ALLEN opdat wij elkaar zien staan
O.
met open handen
ALLEN opdat wij elkaar zegenend nabij zijn
O.
met een open hart
ALLEN opdat wij voluit mens zijn
O.
Kom, Geest van God,
ALLEN maak onze harten open
dat Christus bij ons woning vindt. Amen.
KOOR Intochtspsalm 118:9

Groet
Vg.
De liefde van God voor u en voor jou
ALLEN Zijn liefde ook voor u
Kyrie, gebed om hoop
Glorialied
691 ‘De Geest van God waait als een wind’
vers 1 KOOR vers 2 SOLO vers 3 KOOR

SOLO 2 De Geest van God is als een vuur, als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft, een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht, een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.
KOOR 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
Met het oog op de kinderen
Aansluitend is er kinderviering
Profetenlezing
Evangelielezing
Acclamatie

Ezechiël 47,21-23
Mat.21,33-44
tekst lied 336 gesproken

Voorganger
ALLEN

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

Overweging
Meditatief orgelspel
KOOR Lied 388:1,2,5 ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’

2 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!
5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

DELEN
Dankgebed en voorbeden
Vg.
… zo bidden wij: ALLEN gesproken
Adem van God, vernieuw ons bestaan

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 – deels met u gedeeld door de ouderling van dienst, aansluitend komen onder muziek
enkele nieuwsberichten op de schermen voorbij
Inzameling van de gaven voor
1.Het Passion
2.Drukkerij
3.PKN – Kerk & Israël
Voor uw gaven kunt u gebruik maken van de mandjes die achterin de kerk op tafel staan!
Op weg…
Vg.
God,
dat uw woord ons leren zal
elkaar te zegenen en te behoeden;
dat wij ons keren naar elkaar
en niet uit het oog verliezen
allen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.
SOLO EN KOOR
Lied 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’
vers 1 en 3 SOLO vers 2 en 4 KOOR

KOOR 2 Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen
en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
SOLO 3 Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken
en delen
als ons is voorgedaan?

KOOR 4 Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien
naar alles wat er leeft.
WE GAAN ZO MOGELIJK ALLEN STAAN
Zegenbede…
Vg.
Eeuwige,
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.
…die het KOOR beaamt met Psalm 150
1 Loof God, loof Hem overal. Loof de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen. Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet. Hem zij eer, Hij zij geprezen.
2 Hef, bazuin, uw gouden stem, harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn, laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen, opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft tot Gods eer. Hij zij geprezen.
Orgelspel - Psalm 150 van Toon Hagen

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 doen dat aan tafel. We willen u dan ook
dringend verzoeken om zoveel mogelijk 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.
Wilt u graag ook nog met iemand anders spreken, zoek
dan gewoon even elders een plekje om samen te zitten.

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!

Taakdragers in deze viering
ds.Chris Kors, voorganger; Jaap Weststeijn, ouderling van dienst; Nel Weststeijn, diaken; Jessica
Berendsen, lectrix; Wilbert Berendsen, organist; Marijke Kors-Rakers, kinderviering; Daniël Snieder,
beeld & geluid; Piet Klooster, koster

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Het Passion
Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. Omgeven
door weilanden en geboomte ademt het een sfeer van reflectie en aandacht. Omringd door vrijwilligers
vinden de dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te
overwegen. Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te maken naar een concreet
vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers.”
2e collecte: Drukkerij
In 2011 zijn we gestart met het zelf uitvoeren van de akties Kerkbalans, Solidariteitskas, Eindejaarscollecte
en andere geldwervingsacties. Daarmee besparen we behoorlijk veel geld ten opzichte van de uitbesteding
aan de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.
Voor 2020 is er € 3.000 aan kosten begroot. Onder andere met deze collecte willen wij deze kosten
bestrijden.
uitgangscollecte: PKN Kerk en Israël
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit.
Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de
joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de
relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk
investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een
gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt al
deze activiteiten 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.
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.

Feliciteer Daoud Nassar met z’n 50e verjaardag en geef hem
een ‘verjaardagsboom’
Juist in deze tijd waarin het moeilijk is om lichtpuntjes te zien, is het de
kunst om ook het leven te blijven vieren. Deze insteek is geheel eigen aan
Tent of Nations: ‘Celebrate Life, even in Times of Despair’. Op zondag 17
oktober wordt Daoud 50 jaar. Vanuit de Stichting Vrienden Tent of Nations
Nederland willen we Daoud verrassen met een schat aan felicitaties vanuit
Nederland.
Ook wij als PGAD worden van harte uitgenodigd om een persoonlijk bericht, al dan niet met een foto,
afbeelding of tekst te sturen naar: tentofnationsnl@gmail.com. Felicitaties dienen uiterlijk 10 oktober
ingezonden te zijn. Vanuit de Stichting bundelen wij alle felicitatie en sturen deze namens alle
vrienden in Nederland op 17 oktober naar hem toe!
Kadotip: schenk Daoud een ‘verjaardagsboom’, als teken van hoop! Zo’n boompje kost €10,Als PGAD willen wij hier graag aan meedoen! En we hebben het plan opgevat om Daoud het symbolische
aantal van 50 boompjes te schenken. Daarvan neemt het Diaconaat er al 30 voor haar rekening. Nog 20
boompjes erbij en we hebben dat symbolische aantal van 50 verjaardagsbomen bij elkaar. Doet u mee? U
kunt natuurlijk ook samen met anderen een boompje kado geven.
Hoe werkt dit? Maak €10,- over op NL78TRIO 0198 3060 16 t.n.v
Diaconaat van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg,
ovv ‘verjaardagsboom voor Daoud’. Het Diaconaat zal het
totaalbedrag in één keer overmaken naar de Stichting Vrienden
Tent of Nations Nederland.
Alvast heel hartelijk dank!

Op verhaal komen bij ‘Wat hebben we bij de koffie?’
-Seizoen van start met verhalenverteller Jan Alfrink
Hoewel het Covid 19-virus nog altijd haar stempel drukt op ons dagelijks leven, gaat ‘Wat hebben we bij de
koffie?’ weer van start. We maken dat mogelijk door de Aandachtschenkerij in de Martinikerk coronaproof
en toch gemoedelijk in te richten. Zo kunnen we op afstand van elkaar een stukje ontmoeting hebben.
Als vanouds krijgen we niet alleen wat lekkers bij de koffie en thee geserveerd, maar ook weer een mooi
programma. We mogen daartoe een oude bekende verwelkomen: verhalenverteller Jan Alfrink, die ook nu
weer muzikaal begeleid zal worden door zijn vrouw Gemma. Een ochtend op weer op verhaal te komen,
wie heeft daar in deze tijd nou geen behoefte aan!
Jan Alfrink neemt ons daartoe bij de hand met verhalen over Hersch Ostropoler, zeg maar
de Joodse Tijl Uilenspiegel. Hij zou in de 18e eeuw in Ostropol, in de huidige Oekraïne,
geleefd hebben. Zijn er historische documenten over deze man bewaard gebleven? Neen.
Alleen verhalen. Moeten we twijfelen aan zijn bestaan? Neen. Er zijn veel te veel verhalen
over hem. In Rusland, in Polen en … in Doesburg!
Kom dus ook op verhaal, op woensdag 7 oktober. Vanaf 10.00 uur schenken wij u graag
een kopje koffie of thee in. Rond de klok van half 12 is deze morgen afgelopen.
Info: chris.kors@gmail.com

Donderdag 8 oktober - Borrel & Babbel
Op donderdagavond, vanaf 20.00 uur, hopen we in het Arsenaal weer op een mooie ontmoeting met een
inspirerend gesprek over wat ons bezighoudt. We moeten echter een slag om de arm houden. Vanwege de
beperkende maatregelen, mogen de uitbaters van het Arsenaal (Mano en Esther) slechts 30 mensen binnen
ontvangen. Dinergasten gaan voor hen nu dus voor. Kort tevoren sluiten we met hen kort of we inderdaad
terecht kunnen. We hopen dat u zich hierdoor niet laat weerhouden om het erop te wagen! Welkom!

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

Kerken in Nederland luidden noodklokken voor vluchtelingenkinderen Griekenland
Op dinsdag 29 september om half tien ‘s ochtends luidden kerkklokken in heel Nederland 8 minuten en 20
seconden. Als Prot.Gem.te Angerlo-Doesburg hebben wij dat ook gedaan, zowel in Angerlo als Doesburg.
Acht minuten en 20 seconden, dat is precies 500 tellen. 500 is het aantal minderjarige asielzoekers dat
Nederland op zou moeten nemen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Dat vinden meer dan
100.000 ondertekenaars van de petitie #500kinderen (www.500kinderen.nl), 173 gemeenten en 5
provincies, net als vele kerken, artsen, wetenschappers, (oud)politici van alle kleuren, prominenten, de
groep voormalig onderduikkinderen en vele mensenrechten- en noodhulporganisaties.
Om half tien overhandigden 12 organisaties, waaronder VluchtelingenWerk, Defence for Children, Stichting
Vluchteling en Kerk in Actie, deze petitie aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer.

Coventrygebed en Vieringen komende tijd –
9 oktober
11 oktober

Galluskerk
Martinikerk

12.30 uur
10.00 uur

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

