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Nr. 346, 18 november 2018

 www.maranathakerk–nijmegen.nl

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

Lekendienst, voorbereid en uitgevoerd door: Mieke v.d. Brandt, Michelle v.d. Steenstraten, Caroline Janssen,
Petra Kateman, Wil van Laarhoven en Liesbeth Smallegange
Organist:
Jenneke van de Streek
Ambtsdragers: Désirée Schalk en Geeske Dam
Collectes:
voor de sociale zorg die de diaconie verstrekt, en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Amnesty International:
Eerst het goede nieuws: in Egypte is op 30 oktober 2018 Haytham Mohamdeen vrijgelaten. De activist en mensenrechtenadvocaat zat ruim vijf maanden gevangen vanwege ‘niet-geautoriseerde protesten’ en ‘lidmaatschap van
een terroristische groepering’. Hij zei: ‘Ik dank Amnesty International voor alle steun en solidariteit. Ook dank ik de
activisten die me steunden. Dat was van enorme invloed op het verbeteren van mijn gevangenisomstandigheden
en het aandringen op mijn vrijlating’. Wij gaan door met brieven ondertekenen (kan ook digitaal: www.amnesty.nl
/kom-in-actie). Vandaag gaan ze naar:
– Egypte: de 14-jarige Aser Mohamed werd in januari 2016 meegenomen voor een kort verhoor door de nationale
veiligheidsdienst van Egypte, maar was toen 34 dagen spoorloos. Hij werd gemarteld d.m.v. onder andere
elektroshocks en ophanging aan armen en benen. Na deze marteling "bekende" hij uiteindelijk onder meer dat hij
betrokken was bij een aanslag op een hotel in Caïro. Aser vertelde aan een openbaar aanklager over zijn
martelingen maar die zei hem dat als hij de "bekentenissen' zou intrekkken hij opnieuw electroshocks zou krijgen.
Zijn rechtszaak begon augustus 2016 en is al meer dan 10 keer uitgesteld. Hij kan een celstraf van 15 jaar krijgen.
– Sri Lanka: cartoonist en jounalist Prageeth Eknaligodaui verdween januari 2010 in de hoofdstad Colombo. Zijn
vrouw Sandhya Eknsligoda vecht sindsdien voor gerechtigheid. De bedreigingen aan haar adres stapelen zich
inmiddels op. In een lastercampagne op sociale media wordt zij afgeschilderd als aanhanger van de Tamil Tijgers,
een verboden gewapende groepering. Ook dreigt men haar te laten verdwijnen, te doden of haar kinderen geweld
aan te doen.
– Myanmar: in een radio-interview vertelde Aung Ko Htwe over zijn ervaringen als kindsoldaat nadat hij als 13jarige werd ontvoerd door het leger. Hij probeerde te ontsnappen en bij die poging kwam iemand om het leven. Hij
kreeg de doodstraf die later omgezet werd naar levenslang. In juli 2017 kwam hij even vrij maar werd meteen weer
opgepakt vanwege het interview en zijn uitspraak dat hij geen vertrouwen meer had in het rechtssysteem. De
rechter oordeelde dat hij de staat in gevaar had gebracht. Aung is nu 26 en zit een gevangenistraf van tweeënhalf
jaar uit. Hij zou ook op een kopie van de grondwet hebben getrapt en kan daar nog 3 jaar extra straf voor krijgen.
Afscheid ds. Van der Vange:
Op zondag 11 november heeft ds. Peter van der Vange afscheid genomen als predikant van de PGN in verband
met zijn emeritaat. Het was een zeer goed bezochte dienst, met veel gemeenteleden en belangstellenden. Als
wijkgemeentes van de Maranathakerk en de Landwijk hebben wij hem, dankzij bijdragen van onze gemeenteleden,
mooie cadeaus aan kunnen bieden: een zonnewijzer, een cd-speler en nog een leuk bedrag in de vorm van de
cadeaukaart. Daarnaast waren er veel goede wensen voor hem en zijn echtgenote Esther, vaak vergezeld van een
bos bloemen, flessen wijn en nog een aantal bonnen. Wij wensen Peter en zijn vrouw een goede en gezegende
toekomst toe.
Herman te Kiefte, mede namens de voorbereidingscommissie.
Film:
U bent van harte welkom op vrijdag 30 november voor een interessante filmavond. “God bestaat en woont in
Brussel“. Met zijn gezin verschuilt Hij zich in een bedompt appartement. Op sloffen en in een versleten badjas
doodt Hij de tijd door op zijn computer universele wetten van ellende te tikken. Maar op een dag verandert alles:
zijn dochter Eva neemt een kloek besluit… De film ‘Le tout nouveau testament’ is een komedie die op een
ontroerende manier laat zien hoe mensen kunnen omgaan met belangrijke levensvragen: trauma’s, sterfelijkheid
en onsterfelijkheid. Waar: in het Huis van Compassie, Groenestraat 170. Tijd: vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee
klaar. We beginnen om 19.45 uur. Na de pauze gaan we van een drankje voorzien met elkaar in gesprek o.l.v.
Riekie Dunnewind. Kosten: 7 euro of naar draagkracht.

Verkoop Israël producten:
Op woensdag 28 november zal van 10.30 uur tot 15.00 uur een verkoop plaatsvinden van mooie Israëlische
cadeauartikelen. U bent van harte welkom om deze te komen bezichtigen en te kopen ten huize van mevrouw
D. Lamla, Andantestraat 24, Nijmegen, 024 379 01 63. De producten zijn afkomstig van kibboetsen, startups en
bedrijven in Israël. Door ervan te kopen helpt u het land om zich economisch te ontwikkelen.
Douwe Egbertspunten:
Weet u dat er altijd D.E.-punten welkom zijn om pakken koffie voor de voedselbankklanten te kunnen verkrijgen?
Knip deze van de verpakkingen koffie en thee en stop ze (liefst geteld) in de blikken die op de diaconietafel staan!
Kerstpakketten:
Vandaag start de kerstpakkettenactie - omdat volgende week de gedachtenis van de overledenen is -. U kunt na de
dienst bij de diaconietafel een doos en een folder meekrijgen en hebt tot 16 december de tijd om deze terug te
brengen, gevuld met lekkere en leuke dingen voor een voedselbankklant of een vluchteling(engezin).

MARANATHAKERK, 18 NOVEMBER 2018, 9E ZONDAG VAN DE HERFST.
Orgelspel

Zingen:

Lied 283 : 1-2-5

WELKOM

De kinderen mogen naar voren komen en gaan
daarna naar hun eigen nevendienst.

Allen staan - Stilte- ontsteken van de tafelkaarsen
GROET:
Intrede:

Lied 280 : 1-2-3-4

OPENINGSWOORDEN
Wij zijn samengekomen in de naam van
de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
G: Amen
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat
GEBED VAN TOENADERING
K: Heer,
Als we samen kerk willen zijn,
is het fijn om daar iets voor te kunnen doen.
Ieder naar zijn of haar mogelijkheden:
Mooi of hard zingen, naar elkaar luisteren,
orgel of piano spelen,
iets voor de kinderen in de kerk organiseren.
Er valt veel meer te bedenken en te doen.
Heer, helpt U ons om na te denken
over onze bijdrage?
G: Amen

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

SCHRIFTLEZING: Exodus 30 : 11-16
Zingen:

Lied 326

EVANGELIE:

Marcus 12 : 38 – 13 : 2

Acclamatie:

Lied 339 a “U komt de lof toe”

OVERDENKING
Stilte
Orgelspel
Zingen:
VOORBEDEN
acclamatie

Lied 905 : 1-3-4

Lied 368 j “Heer, hoor ons bidden,
laat komen Uw rijk”

stil gebed
gezamenlijk Onze Vader (tekst voor in Liedboek)
MEDEDELINGEN EN COLLECTES

Zingen:

Lied 280 : 5-6-7
Slotlied:

Lied 912

Gemeente gaat zitten
Laten we de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: Want Zijn barmhartigheid kent geen einde

ZEGENBEDE
gevolgd door gezongen Amen, Amen, Amen.
Orgelspel

