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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 4 november:
Voorganger en organist: zie orde van dienst
Ambtsdragers: Hetty Jongepier en Ellen de Feijter
Collectes:
de diaconale wijkkeuze is voor Surya Project en de tweede collecte is voor de Zending.
De Nijmeegse stichting Surya Project is actief tegen de schrijnende armoede in Hongarije,
Roemenië en Oekraïne, de zorgwekkende toestand van de vluchtelingen en asielzoekers daar en de moeizame
omstandigheden van de Roma. Wij helpen kinderen in dat gebied een beetje door elk jaar in oktober rugzakjes met
schoolmaterialen te vullen. Die worden door Lambert Simons van Surya Project daar naartoe gebracht. Voor de
vervoerskosten kan hij vast wel een bijdrage gebruiken. Er worden bijvoorbeeld ook ziekenhuisbedden, inventaris
van een gesloten verpleeghuis en ongebruikte noodlokalen van scholen gedemonteerd, vervoerd, en daar opnieuw
in gebruik genomen. Zo wordt het leven van de allerarmsten in dat grensgebied een beetje draaglijker gemaakt.
Het is najaarszendingsweek en het thema is “Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië”.
Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Als minderheid hebben zij het moeilijk en lijden onder vooroordelen
over hun specifieke leefwijze. COMIN, partner van Kerk in Actie, wil de dialoog tussen inheemse en niet-inheemse
bevolkingsgroepen op gang brengen, zodat wederzijds respect wordt bevorderd. De kerkelijke organisatie ondersteunt inheemse volken op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Via onderwijs en publicaties
komen de inheemse en de niet-inheemse bevolking meer te weten over elkaars cultuur en levensvisie. Door
Nederland uitgezonden is Nienke Pruiksma daar sinds januari 2015 aan het werk. De opbrengst van de tweede
collecte is voor COMIN en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie.
Volgende week zondag:
Ter herinnering: de emeritaatsdienst van Schrift en Tafel van dominee Peter van der Vange begint om 10.00 uur.
De schepping: de zorg van ons allemaal:
Aanstaande vrijdagmiddag 9 november is in de Dominicuskerk - Prof. Molkenboerstraat 7 - een symposium over
duurzaamheid, in het kader van het Green Capital zijn van Nijmegen, georganiseerd door de Raad van Kerken.
Drie sprekers ontvouwen hun gedachten over een duurzame omgang met de schepping. In de pauze treedt een
dansgroep van het Huis van Compassie op. Daarna volgen vier korte presentaties over de vraag hoe vanuit de
invalshoeken wonen, onderwijs, economie en kunst inhoud kan worden gegeven aan een duurzame samenleving.
U bent welkom hierbij aanwezig te zijn. Ontvangst vanaf 13.00 uur en het eindigt om 17.00 uur. De wens is dat u
zich er even voor aanmeldt via duurzaamheid@stefanus.nl (zie ook flyers in de hal, en Over & Weer blz. 13).
Gemeenteavond:
Op donderdag 15 november zal een gemeenteavond plaatsvinden. Deze wordt gehouden in diaconaal centrum De
Haard vanaf 19:30 uur. Het onderwerp is toelichting op en informatievoorziening over het besluit dat de Algemene
Kerkenraad op 6 november gaat nemen over het vervolgtraject rondom de verkoop van de Maranathakerk.

De heilige Schrift

‘Als engelen in de hemel’
7e zondag van de herfst / 4e vóór de Advent
Maranathakerk, 4 november 2018
Voorganger Ds Henk Gols
Organist Hannelore van der Woude

Orgelspel - Welkom
Allen staan - Stilte - Ontsteken van de tafelkaarsen

Intrede
LIED 906: 1 ‘God is tegenwoordig’

EERSTE LEZING: Job 19: 23-27

O, mochten mijn woorden worden opgeschreven,
vastgelegd in een inscriptie,
met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld,
voor altijd in de rotsen uitgehouwen!
Ik weet: mijn redder leeft,
en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.
Hoezeer mijn huid ook is geschonden,
toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.
Ik zal Hem aanschouwen,
ik zal Hem met eigen ogen zien, ik, geen ander,
heel mijn binnenste smacht van verlangen.
PSALM

OPENINGSWOORDEN

116: 1,3,4

EVANGELIE: Marcus 12: 18-27

In de Naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest. Amen.
Onze hulp is in de naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

- Acclamatie:

(339a)

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

GEBED VAN TOENADERING

PREDIKING - Orgelspel

O Heer,
nu het herfst is
en de dagen steeds korter en de
nachten kouder worden,
zoeken wij in uw huis
uw licht
en uw liefde,
en het spoor
naar uw stad van vrede.
Amen.

LIED

758 ‘Bij ’t steken der bazuinen’

Gebeden en gaven
VOORBEDE

Acclamatie: (367b)

- Lied 906: 2
GROET
Allen zitten

KYRIE & GLORIA

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
- Aanroeping - telkens besloten met:

ONZE VADER 369b
Mededelingen
INZAMELING VAN DE GAVEN - Orgelspel

Wegzending en zegen

(301k)

Allen staan
LIED

725 ‘Gij boden rond Gods troon’

Ga heen in vrede…
De HEER zegene u… Amen

(431c)

Orgelspel: ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’, J.S. Bach

- Lofzegging
zingen’

713: 1,4,5 ‘Wij moeten Gode

GEBED VAN DE ZONDAG

— Amen.

