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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 25 november:
Voorganger, organist en muzikale medewerking: zie orde van dienst
Ambtsdragers: Roelf Groenhuis en Hetty Jongepier
Collectes:
voor het Bulawayo Projects Centre, en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
De gezamenlijke kerken in Zimbabwe richtten in 1993 het Bulawayo Projects Centre op. Hier
worden werklozen en schoolverlaters gestimuleerd om economische activiteiten te ontwikkelen die resulteren in
kleine ondernemingen. Bulawayo is in grootte de tweede stad van het land. Ruim 80% van de inwoners is werkloos
met veel armoede als gevolg, want zij krijgen geen uitkering. Inmiddels heeft het centum meer dan 2600 potentiële
ondernemers opgeleid en 1800 irrigatieboeren volgden een training. Met onze bijdrage aan de diaconale collecte
krijgen meer Zimbabwanen de kans een concreet beroep te leren en een zelfstandig bestaan op te bouwen.
Contactmiddag:
De PVD’s Zuid, West én Oost nodigen alle senioren uit om dinsdag 27 november a.s. om 14.30 uur naar de grote
zaal van de kerk te komen. Deze middag staat in het nostalgische teken van de jaren 60. De heer Peter Schipper
houdt namelijk een lezing over de mooie tijd van hippies, provo's en bezettingen, met beeld en geluid. Er worden
o.a. originele single's uit die tijd gedraaid, op een heuse platenspeler. Wanneer u nog nooit een PVD seniorenmiddag hebt bezocht is het nú uw kans, u bent van harte welkom. Deze leuke en gezellige middag mag u niet
missen! Hartelijke groet van alle medewerkers van de Protestantse Vrouwen Dienst, Anneke Jansen - tel. 3221489.
Verkoop Israël producten:
Op woensdag 28 november vindt van 10.30 uur tot 15.00 uur een verkoop plaats van mooie Israëlische cadeauartikelen. U bent van harte welkom om deze te komen bezichtigen en aan te schaffen 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.
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.
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:
Vorige week is de Kerstpakkettenactie begonnen. U hebt tot 16 december de tijd om een bij de diaconietafel
opgehaalde doos te vullen met lekkere en leuke dingen voor een voedselbankklant of een vluchteling(engezin).
Kerstspel:
Vanaf volgende week zondag zullen de kinderen die daaraan mee (willen) doen na de dienst gaan oefenen voor
het toneelstuk dat zij gaan uitvoeren tijdens de Kerstavondsamenzang.
Evensong:
A.s. zaterdag 1 december – voorafgaand aan Advent – begint in de Stevenskerk om 16.00 uur een Engelse
Adventsvesper. Georganiseerd door Stichting Ontcommer en verzorgd door Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt.

Zondag van de Voleinding

GEBED VAN DE ZONDAG

De heilige Schrift

Laatste zondag vóór de Advent

EERSTE LEZING: Openbaring 1: 1-8

Maranathakerk, 25 november 2018
Voorganger Ds Henk Gols
Cantorij o.l.v. Tjeu Corbeĳ
Organist Hannelore van der Woude

Orgel: J.S. Bach, ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’, BWV 645
Welkom - Allen staan - Stilte - Ontsteken van de tafelkaarsen

Intrede
LIED 213: 1,2,4 ‘Morgenglans der eeuwigheid’

Openbaring van Jezus Christus, die Hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er
binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze
openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes.
Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en
waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij
allemaal gezien.
Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij
die deze profetie horen en zich houden aan wat hier
gezegd wordt. Want de tijd is nabij.
Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die
komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van
Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van
de aarde. Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze
zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot
priesters voor God, zijn Vader—aan Hem komt de eer
toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.
Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken
hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.
‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘Ik
ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’

OPENINGSWOORDEN

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.
GEBED VAN TOENADERING

U, o Heer, bent
het begin en het eind,
U spreekt
het eerste en het laatste woord,
in onze nacht verschijnt U
als de stralende morgenster,
in de dood
bent U ons leven.
Wij zegenen uw naam,
nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

PSALM

93a
Allen staan

- Lied 906: 2

EVANGELIE

GROET
KYRIE & GLORIA

— Amen.

Allen zitten

- Halleluja: 1 voorzang, 2 allen

(338b)

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

(301f)

- Vers:

- Lofzegging 412: 1,6 - naar de hymne ‘Te
Deum’, ± 400 na Chr.)

Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij
die nooit ten einde zal komen,
zijn koningschap zal nooit te gronde gaan.
- Halleluja allen

- Lezing: Marcus 13: 14-27
(uit de Statenvertaling, vanwege 400 jaar Dordt)
- 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.
Allen zitten
PREDIKING

- Stilte

Orgel: D. Buxtehude, ‘Mensch, willt du leben seliglich’
LIED

728 ‘De heiligen, ons voorgegaan’

Gedachtenis van de gestorvenen
Eerst worden genoemd de namen van de gemeenteleden
die het afgelopen jaar gestorven zijn.
Daarna is er ruimte om ook andere gestorvenen te
gedenken: wie wil, kan naar voren komen, een kaarsje aan‐
steken en daarbij de naam noemen van een overleden
dierbare.
Onderwijl zingen wij lied 139d ‘Heel het duister is vol

van luister’

Allen zitten
Mededelingen
INZAMELING VAN DE GAVEN

Gebeden en gaven

Bij de gaven: ‘Libera me, Domine’ (‘Bevrijd mij, Heer, van de
eeuwige dood’), uit het Requiem van Gabriel Fauré

VOORBEDE

Acclamatie: (368b)

Wegzending en zegen
Allen staan
LIED

452 ‘Als tussen licht en donker’

Ga heen in vrede…
De HEER zegene u… Amen
Allen staan
ONZE VADER

(369b)

(431c)

Orgel: J.S. Bach, ‘Von Gott will ich nicht lassen’

