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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

Kerkdienst op zondag 21 oktober:
Voorganger: ds. Peter van der Vange
Organist:
Jenneke van de Streek ; met medewerking van het koor Pniël–Hees o.l.v. Uschi Krawczyk
Ambtsdragers: Désirée Schalk en Hetty Jongepier
Collectes:
voor het Steunfonds pastoraal werk Pro Persona, en voor de Protestantse Gemeente Nijmegen.
Amnesty International: vandaag zijn er brieven om te verzenden naar
– Egypte: mevrouw Hanan Badr el-Din is mensenrechtenverdediger in Egypte. Ze zit al sinds mei vorig jaar in de
gevangenis, zonder dat ze ooit een proces heeft gehad. Ze heeft dringend medicijnen nodig, maar krijgt die
nauwelijks. Uit protest hiertegen ging ze in augustus in hongerstaking. Ze wordt ten onrechte beschuldigd van
lidmaatschap van de Moslimbroederschap, die in Egypte verboden is. Waarschijnlijk werd el-Din opgepakt omdat
ze aandacht vraagt voor Egyptenaren die zijn verdwenen, vaak door toedoen van de veiligheidstroepen.
– Angola: Joaquim Costa Zangui is jongerenlid van een kleine oppositiepartij in Angola. Hij is leraar en studeert ook
rechten. In augustus dit jaar werd hij ontvoerd door twee onbekende mannen. Men weet niet waar hij is. De dag
voor zijn verdwijning organiseerde hij verkiezingen voor een nieuwe voorzitter van een commissie die de belangen
behartigt v.d. inwoners van Massaque, een stad aan de noordkust van Angola. Waarschijnlijk hebben de Angolese
autoriteiten iets te maken met zijn verdwijning. Oppositieleden zijn in Angola vaak het doelwit van verdwijningen.
– Mexico: de regeringen van de VS en Mexico onderhandelen over een “veilig derde land overeenkomst”. Dit houdt
in dat migranten die via Mexico proberen de VS binnen te komen in Mexico asiel moeten aanvragen. In ruil
ontvangt Mexico geld voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad. De VS probeert al langer haar verantwoordelijkheid om vluchtelingen en asielzoekers te beschermen af te wentelen op Mexico. De meeste migranten
die via Mexico naar de VS trekken komen uit Centraal-Amerika, zoals El Salvador en Honduras. Deze behoren tot
de gewelddadigste landen ter wereld. Mexico is niet goed toegerust om de vele vluchtelingen te registreren en op
te vangen. Ook schendt dit land het principe van non-refoulement: mensen mogen niet teruggestuurd worden naar
een land waar hun leven in gevaar is. Als de deal met de VS doorgaat staan duizenden mensenlevens op het spel.
Stichting R.A.D.I.O.:
Twee jaar heeft de kindernevendienst gespaard. Vorige week is aan het eind van dienst een cheque van 1000 euro
overhandigd aan twee vertegenwoordigers van de stichting. Binnenkort vertrekt er weer een team anesthesiologen
naar Peru, waar in twee weken zoveel mogelijk kinderen geopereerd worden. Velen van hen krijgen daardoor de
kans op een leven met meer waardigheid. Het team kan van onze bijdrage veel benodigde materialen kopen en is
er dus dankbaar voor. Wie meer kan weten kan op stichtingradio.nl het reisverslag lezen.
Lekendienst invullers gezocht:
Vanaf komend jaar moeten de mensen uit onze kerk eens per maand zelf een dienst verzorgen, omdat er dan geen
predikant is. We hebben de afgelopen periode proef gedraaid, heel mooie diensten gehad, maar ook o.a. geleerd
dat groepen de tijd moeten hebben, goed toegerust moeten worden, en dat groepen niet teveel belast moeten
worden. Daarom willen we groepen die dit willen doen, vragen om zich op te geven. Dat kunnen allerlei groepen
zijn: buurtcontactgroepen, gesprekskringen, klusgroepen e.d. We zijn op zoek naar minimaal 12 groepen. Voor het
begin van het jaar krijgen de groepen een berichtje wanneer ze ingeroosterd zijn. Dan is er genoeg tijd om een
dienst voor te bereiden. Ds. Henk Gols en Hendrik Jan Bosman zullen een voorlichtingsavond houden over hoe je
zoiets aanpakt. Ze zullen de groepen voorzien van informatie, zoals schriftlezingen voor de desbetreffende zondag
met een toelichting of bronverwijzing, een blauwdruk van de liturgie, hulp voor het vinden van de gebeden enz.
Mochten groepen toch vastlopen tijdens de voorbereiding, dan zijn Henk Gols, Hendrik Jan Bosman en Mieke van
de Brandt graag bereid hulp te bieden. Graag opgeven bij Henk Gols, Hendrik Jan Bosman of Roelf Groenhuis.
Rugzakjes:
Vandaag hebt u nog de kans om een rugzakje mee te nemen en dit te vullen met schoolmaterialen. Bij de
diaconietafel, tegenover de Amnestytafel. Surya Project brengt ze naar een van de armste scholen in het
grensgebied tussen Roemenië, Hongarije en Oekraïne. Volgende week zondag is de laatste inleverdag.
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Koor en gemeente: “Houden van mensen”

Orgelspel

Couplet: vrouwen van het koor , refrein 1 : koor, herhaling
refrein: koor en gemeente

WELKOM

Houden van mensen is rijk zijn in nood,
elkander doen reiken het dagelijks brood.
Houden van mensen: bevrijdend geheim,
het is voor een ander een woonplaats te zijn.
Refrein 2x: Houd van de mensen met je hart en je mond
en sluit met elkander een liefdesverbond.
Couplet: mannen van het koor, refrein: koor en gemeente
Houden van mensen is warmte en licht,
elkander doen tonen je ware gezicht.
Houden van mensen is spelenderwijs,
de aarde herscheppen tot nieuw paradijs.
Refrein 2x
Koor en gemeente
Houden van mensen zoals Hij het deed,
die allemans vriend werd in lief en in leed.
Houden van mensen als grootste gebod,
de liefde beleven is groeien naar God.
Refrein 2x

Gebed, voorbeden,
acclamatie: Lied 368 G “Adem van God”
stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader (tekst voor in Liedboek)

A: Keren wij ons stil tot God
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Koor:

“Hosanna”

OPENINGSWOORDEN
A: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
G: Amen
A: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat.
GEBED VAN TOENADERING
K: Heer,
wij zijn gekomen naar uw huis:
hier staan wij in uw stilte.
U woont niet in stenen,
in liefde is uw huis.
Maak ons uw woning,
maak ons een lied voor U.
G: Amen

MEDEDELINGEN EN COLLECTES
Koor & gemeente: “Into my hart”
Koor:

“Santo”

Koor & gemeente: “Mögen sich die wege”
Couplet: koor, refrein 1: koor, herhaling refrein: koor en
gemeente

Koor
Into my heart, into my heart,
come into my heart, Lord Jesus;
come in today, come in to stay;
come into my heart, Lord Jesus.

Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen, mögest du
den Wind im Rücken haben.
Refrein 2x Und bis wir uns wiedersehn,
und bis wir uns wiedersehn, möge Gott
seine schützende Hand über dir halten.

Koor en gemeente
Kom in mijn hart, kom in mijn hart,
oh, kom in mijn hart, Heer Jezus,
Breng keer op keer, Uw ware leer,
opnieuw in mijn hart, Heer Jezus.

Couplet: koor, refrein en herhaling: koor en gemeente.
Möge warm die Sonne auch dein Gesicht bescheinen,
Regen sanft auf deine Felder fallen.
Refrein 2x

Koor
Walking with Thee, walking with Thee,
we’re walking with Thee, Lord Jesus,
In work, in play, we serve, we pray,
we’re walking with Thee, Lord Jesus.

ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.

Koor en gemeente
Leef in mijn hart, leef in mijn hart,
oh, leef in mijn hart, Heer Jezus,
‘k ben dan uw kind, dat U bemint,
vanuit mijn hart, Heer Jezus

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde
KYRIEGEBED
Koor & gemeente: “Handen heb je om te geven”
Koor
Handen heb je om te geven van je eigen overvloed,
en een hart om te vergeven wat een ander jou misdoet

Refrein 2x Open je oren om te horen,
open je hart voor alleman
Couplet: mannen van het koor, refrein: koor en gemeente
Ogen heb je om te zoeken naar wat mensen nog ontbreekt
En een hart om uit te zeggen wat een ander moed in
spreekt

Refrein 2x
Couplet vrouwen van het koor, refrein: koor en gemeente
Schouders heb je om te dragen zorg en pijn van alleman
en een hart om te aanvaarden wat een ander beter kan

Refrein 2x
Koor en gemeente
Voeten heb je om te lopen naar de mens die eenzaam is
en een hart om waar te maken dat geen mens een eiland
is

Refrein 2x
Koor en gemeente
Oren heb je om te horen naar de mens die vrede is
en een hart om te geloven in een geest die liefde is

Refrein 2x.

V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren

Gebed
Koor:
SCHRIFTLEZING:

Koor (5e couplet met gemeente): “Ik zoek een land”
Ik zoek een land waar vrede is,
waar haat en nijd verdwenen is,
en waar de mensen hand in hand tesamen leven.
In dat land, in dat land.
Ik zoek een stad waar vrede is,
waar eenzaamheid te dragen is,
en waar de mensen zorgen dat er niemand doodloopt.
In die stad, in die stad.
Ik zoek een huis waar vrede is,
waar liefde ons tot woning is
En waar de mensen last en kruis tezamen dragen.
In dat huis, in dat huis.
Ik zoek een mens die vrede is, die ons een weg tot leven is,
en die de mensen op doet staan, de handen aan de
ploeg laat slaan, ploeg laat slaan.
Koor en gemeente
Ik zoek een land dat niet bestaat,
een droom die haast verloren gaat,
een stad, een huis, een luchtkasteel, o, God
vraag ik soms, soms te veel, soms te veel

SCHRIFTLEZING: Jacobus 1 : 13 – 18

De kinderen steken hun kaarsen aan
en nemen het licht mee naar de nevendienst.
GROET:

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik
wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij
leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.
Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij
heen veranderen in nacht,’ ook dan zou het duister voor u
niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het
duister helder zijn als het licht.

“Unto thee, o Lord”
Psalm 139 : 1 - 12

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of
sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of
rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u
vertrouwd.
Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle.
U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op
mij. Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te
boven.
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw
blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel – u tref ik
daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding
komt van God.’ Want God stelt niemand aan verleiding
bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding
kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn
eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte
bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan
brengt ze de dood voort.
Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: elke goede gave,
elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van
de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of
verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de
verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de
eersten te maken in zijn schepping.

Koor & gemeente: “Nada te turbe” (na de eerste keer
door het koor kan gemeente de herhalingen meezingen)
Nada te turbe, nada te‿espante, quien a Dios tiene
nada le falta.
Nada te turbe, nada te‿espante: sólo Dios, basta.

VERKONDIGING

