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Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
Berichten voor de volgende brief graag e-mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com
Op dit adres kunt u zich ook aanmelden voor wekelijkse toezending van de brief / liturgie op zaterdagavond.

Dienst van Schrift & Tafel op zondag 26 augustus:
Voorganger: ds. Peter van der Vange
Organist:
Jenneke van de Streek
Ambtsdragers: Roelf Groenhuis en Hendrik Jan Bosman
Collectes:
voor het Hospice Bethlehem en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Het diaconale wijkkeuzedoel is dit huis waarin liefdevolle zorg wordt verleend aan mensen voor wie
thuis sterven niet wenselijk of mogelijk is. Voor de kosten vraagt het hospice een vaste eigen bijdrage van alle
gasten. Zij die dit niet zelf kunnen betalen kunnen een beroep doen op de Stichting Vrienden, die is opgericht om met
financiële steun het functioneren en voortbestaan van het hospice mogelijk te maken. Zo kan worden gezorgd voor
extra voorzieningen voor de inrichting en het behoud van het mooie oude pand, en voor voorzieningen die het welzijn
en comfort van gasten verhogen. Maar hiervoor is men wel afhankelijk van giften, legaten en donaties.
Belijdenis en doop op zondag 2 september:
In de kerkdienst op aanstaande zondag 2 september zal Celine Anna Sophie Emelie ten doop worden gehouden.
Zij is de dochter van Maurice Verheesen en Leonieke Palmen. Voordat Celine gedoopt wordt zal Leonieke eerst
zelf belijdenis doen van het geloof. Maurice is gedoopt en gevormd in de Rooms-Katholieke Kerk. Wij heten hen
van harte welkom in ons midden.
Kaartje:
Vandaag ligt er een kaart voor Gerda Breukelaar. Zij heeft in korte tijd heel veel voor onze kerk gedaan en zij en haar
man zijn ruim een half jaar geleden verhuisd naar Bovensmilde. Met plezier sturen wij haar een hartelijke groet vanuit
de kerk die haar dierbaar en vertrouwd was.
Stand van zaken m.b.t. de kerkelijk werker (pastoraat):
De selectieprocedure voor een kerkelijk werker binnen onze gemeente is afgerond en mevrouw Marije Klijnsma is
benoemd. Zij woont in Nijmegen en kent onze gemeente al vrij goed. Tot voor kort heeft zij als kerkelijk werker in een
aantal Protestantse Gemeenten in het gebied tussen Nijmegen en Arnhem gewerkt. Per 20 augustus 2018 is zij in
dienst bij de PGN. Zij zal zich in de komende Over en Weer zelf aan u voorstellen. De periode tot half november staat
vooral in het teken van kennismaking en het samen met de collega’s van het Ministerie van Predikanten opstellen
van een ‘werkplan pastoraat’. Dat werkplan is de concrete uitwerking van de taakverdeling op het gebied van het
pastoraat tussen ds. Henk Gols, mevr. Marije Klijnsma en de pastorale werkgroepen in de secties. Ook de interimpredikant, ds. Rainer Wahl, zal hierbij uiteraard betrokken zijn. Zowel de interim-predikant als de kerkelijk werker zal,
samen met de gemeentepredikant(en), werkzaam zijn in de gehele PGN. Wij hopen alle gemeenteleden van de PGN
hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd en op de hoogte te hebben gesteld van deze belangrijke
ontwikkelingen. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kunt u terecht bij de voorzitter (Barend de
Gooyert, b.degooyert@chello.nl) of de scriba (Gerbrand Hoek, scriba.pgn@kpnmail.nl) van de Kerkenraad.
Bibliodrama:
Nieuwe ronde nieuwe kansen! Wil je wel eens ervaren hoe dat is: bibliodrama - het spelen van bijbelverhalen?
Hartelijk welkom! Op de volgende data kun je terecht in de Dominicuskerk: vrijdag 14 september, 12 oktober, 9
november 2018, 15 februari, 15 maart en 12 april 2019, van 10-12 uur. Begeleiding: ds Anneke de Vries. Kosten:
€ 60. Deelname alleen na aanmelding uiterlijk 2 september. Voor meer informatie: anneke.de.vries@xs4all.nl
Engelse Koorvesper:
Op zaterdag 1 september om 16.00 uur in de Stevenskerk: Engelse Koorvesper, gezongen door Capella Cumerana;
voorganger: ds Henk Gols.

