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Viering
in de Grote of Martinikerk

Taakdragers in deze viering zijn –
voorganger: ds.Chris Kors, ouderling van dienst: Jannie Boesveld, diaken: Nel Weststeijn,
lectrix: Jessica Berendsen, organist: Wilbert Berendsen, kinderviering: Marijke Kors-Rakers,
tienerviering: Gijs den Hartog, beeld & geluid: Marcel Somsen, koster: Richard Spanjer

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
6 september 2020

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door Jannie Boesveld, ouderling van dienst
Bij het aansteken van de tafelkaarsen zingen wij (incl. kerkgangers) ‘Illumina’

Bemoediging en drempelgebed
O.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
Gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O.
Warme, gastvrije God,
U, die ons gevormd hebt en ons roept bij onze naam,
Vervul ons met verwondering
Gem. EN HOUD ONS VAST IN LIEFDE
O.
Lichtende, wenkende God,
U roept ons en zegent ons
Vervul ons met verlangen
Gem. EN HOUD ONS VAST IN LIEFDE
O.
Sterke, onthullende God,
U troost ons en bevraagt ons,
Vervul ons met moed
ALLEN EN HOUD ONS VAST IN LIEFDE.
Lied 657:1,3

door de zangers in het koor

1 Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.
3 Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang.

Kyriegebed, besloten met 301k
Inzet door Wilbert, herhaling door ALLEN (incl. kerkgangers in de kerk!)

Glorialied – 993:1,2,5,6

door de zangers in het koor

2 wat Hij heeft geschapen met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten wat Hem toebehoort.
5 Israël, Egypte, stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte – alles zegent Hem,
6 want Hij zal verzoenen wat vijandig is,
nieuwe namen noemen, voor een oud gemis.

DE BIJBEL IN HET MIDDEN
Groet
Vg.
De liefde van God voor u en voor jou
ALLEN Zijn liefde ook voor u
Met (het oog op) de kinderen…
Aansluitend is er kinder- en tienerviering
Profetenlezing

Ez.33,7-11

Antwoordpsalm
119b
voorzang: Wilbert refrein: door de zangers in het koor

Evangelielezing
Acclamatie

Mat.18,15-20

lied 336

Voorzang Wilbert
ALLEN (incl.kerkgangers)

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

Overweging
Meditatief orgelspel
Lied ‘Herschep ons hart’
door de zangers in het koor
uit: Zangen van zoeken en zien, lied 97 t.Huub Oosterhuis m.Tom Löwenthal

DELEN
Gedachtenis aan het leven van Klasina -Siny- Roelofje Wynia-Hoogeveen
Dankgebed en voorbeden
Vg./ Dk.

… zo bidden en zingen wij: door ALLEN incl. kerkgangers

Stil gebed
Gezongen Onze Vader

lied 1006

door Jessica/koor

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.
Mededelingen

Inzameling van de gaven voor
1.MAF
2.Preekvoorziening
3.Kerk in Actie - Werelddiakonaat
Lied 418:1,2,4 ‘God, schenk ons de kracht’
vers 1 door de zangers in het koor
vers 2 en 4 door ALLEN incl. kerkgangers

2 Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, – vruchtbaar in de Heer.
4 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.
Zegenbede (gezongen ‘Amen’ - ALLEN)
Orgelspel

U/jij bent van harte welkom
om de viering in de kerk mee te maken!
Met ingang van 1 september
beginnen onze vieringen weer op de vertrouwde tijd van 10.00 uur!
Wij blijven de vieringen uiteraard gewoon streamen via kerkomroep.nl maar nodigen u en jou van
harte uit om de vieringen vooral ook weer in de kerk zelf mee te maken! Het aantal mensen dat
conform de regels van het RIVM in een viering aanwezig mag zijn is maximaal 100, maar wij
verwachten vooralsnog niet dat wij mensen op zondagmorgen moeten teleurstellen doordat dit
aantal mensen al binnen is. Aanmelden van tevoren hoeft ook niet meer. Wel zullen wij ook de
komende tijd naam en contactgegevens blijven noteren.
In de eerstvolgende kerkenraadsvergadering praten we over de mogelijkheden en
onmogelijkheden om de vieringen eventueel op een aangepaste wijze in de Galluskerk te kunnen
houden. U hoort daar binnenkort meer over. In die vergadering zullen we ook spreken over wat er
op het gebied van zang mogelijk is. We willen er voorzichtig stappen in zetten (deze viering is daar
een voorbeeld van). Maar ook hierover later meer.
→uitgebreide informatie over dit alles kunt u trouwens lezen in Maanlicht editie september 2020!

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: MAF
Waarom zijn er MAF vliegtuigen nodig?
MAF vliegt voor meer dan 1.000 kerken en (hulp)organisaties. Waarom kiezen zij voor MAF?
-Elk mensenleven telt! Mensen rekenen op MAF bij een ramp, epidemie of medische noodsituatie.
-Dorpen liggen ver uit elkaar of er zijn geen wegen vanwege bergen of oerwoud.
- 45 minuten vliegen bespaart een autorit van 9 uur. Er is geen extra tijd nodig om uit te rusten van
de reis.
-Vaak zijn de wegen slecht en in de regentijd onbegaanbaar.
-De kans op aanvallen of roofovervallen maakt het vervoer via de weg risicovol.
2e collecte: Preekvoorziening
In 2020 is € 2.200 begroot voor gastpredikanten die voorgaan in onze kerken. De inzet van deze
predikanten is nodig om het rooster voor onze beide kerken ingevuld te krijgen. Deze collecte is
mede ter dekking van deze kosten.
Uitgangscollecte: Kerk in Actie - Werelddiakonaat
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een
minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar
ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de

kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert
de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand
van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op werk, en daarmee neveninkomsten,
naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren.

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

Vieringen komende tijd –
Vanmiddag

Martinikerk 16.00 uur

13 september Martinikerk

10.00 uur

20 september Martinikerk

10.00 uur

Preek van de Leek

Len Munnik

Startviering
Mmv projectkoor

ds.Chris Kors

ds.Bert Bomer

Preek van de Leek
‘Deze wereld omgekeerd.’
-Politiek tekenaar Len Munnik in de Preek van Leek op
Len Munnik is geboren in het bevrijdingsjaar 1945.
Dat tekent hem en zijn werk. De oorlog heeft hem
van kindsaf aan nooit meer losgelaten. Daarom
voert hij als politiek tekenaar actie met pen, inkt en
papier. Het draait in al zijn werk om oorlog en
vrede, recht en onrecht. Hele generaties zijn
opgegroeid met zijn cartoons. Actievoerders deden
zelden vergeefs op hem een beroep als het ging om
een goed logo of een sterke cartoon. Nu tekent hij liever
dan dat hij een lekepreek houdt. Daarom
wordt Len op 6 september geïnterviewd door ds. Bram
Grandia, die Len zo’n vijftig jaar heeft meegemaakt. Aan de hand van een aantal van zijn politieke
tekeningen wordt het gesprek gevoerd. Een gesprek over tekenen, actievoeren, humor en niet
cynisch worden.
U bent van harte welkom.
Het gesprek begint om 16 uur. De kerk is open vanaf 15.30 uur.
De coronaregels worden gehandhaafd. U zit dus veilig.
Na afloop is er de mogelijkheid elkaar op 1.5. meter afstand te ontmoeten bij een hapje en een
drankje. De toegang is gratis. We vragen u wel een bijdrage in de kosten te geven.

13 september – Start van het nieuwe seizoen
Volgende week zondag markeren we de start van het nieuwe seizoen met een viering en gezellige
nazit in de Martinikerk. Ondanks de beperkingen waar we vanwege Corona nog altijd mee te
maken willen we de start van het nieuwe seizoen een feestelijk tintje meegeven.
De startviering kleurt Afrikaans. Een projectkoor zingt een viertal
Ghanese liederen in de viering en we besteden aandacht aan het
Lifeline-project in Ghana, het diakonale project waar wij ons als
gemeente de komende jaren voor gaan inzetten.
Thema van de startviering is: ‘Een nieuw begin!’
Na de viering is iedereen van harte welkom voor de nazit met een
aangeklede koffie en aansluitend een toost op het nieuwe seizoen.

Borrel & Babbel weer van start!
Op zondagavond 13 september gaan we uitproberen of Borrel & Babbel coronaproof haalbaar is.
Vanaf 20.00 uur van harte welkom in het Arsenaal! De begeleiding van deze eerste avond Borrel &
Babbel is in handen van ds.Chris Kors. Omdat we slechts met een beperkt aantal mensen aan tafel
mogen zitten, zullen we wellicht over een paar tafels verspreid zitten. Natuurlijk kunnen we in de
loop van de avond eens van plek wisselen om het gesprek in andere samenstelling voort te zetten.

