P
PR
RO
OT
TE
ES
ST
TA
AN
NT
TS
SE
EG
GE
EM
ME
EE
EN
NT
TE
E TTEE N
NIIJ
JM
ME
EG
GE
EN
N
Steenbokstraat 86
6531 TH Nijmegen

Nr. 351, 13 januari 2019

 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
Giften voor de wijkkas overmaken naar het gewijzigde bankrekeningnummer NL16.RABO.0373.7260.23

Viering op zondag 13 januari voorbereid en uitgevoerd door leden van de sectieraad
Organist:
Hannelore van der Woude
Ambtsdragers: Johan van Noortwijk en Geeske Dam
Collectes:
voor SchuldWegWijzer - het diaconale project waarbij vrijwilligers praktische ondersteuning bieden
aan mensen in financiële problemen - en voor de Wijkkas. Afgelopen jaar zijn er weer veel
kopieerkosten geweest voor liturgie en nieuwsbrief. We hebben met menig attentie aan kleine feestelijkheden
bijgedragen, we maken kosten voor de liturgische aankleding van onze bijzondere diensten en onze kaarsen
branden ook niet voor niets. Ook de wijkkas kan uw bijdragen daarom goed gebruiken.
Volgende week zondag:
Tijdens en na de dienst op 20 januari zal aandacht worden besteed aan schrijfacties voor Amnesty International.
Regenboogverklaring:
Als PGN scharen wij ons (meer dan) van harte achter het statement van de PKN: “de Protestantse Kerk spreekt
geen waardeoordeel uit over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen”. Dit geven wij vorm middels de regenboogvlag en onderstaande tekst:
Als voorgangers en kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen willen wij in alle duidelijkheid
aangeven dat wij een kerk zijn waar een ieder welkom is ongeacht afkomst, geslacht of geaardheid. Sterker nog,
wij zijn met elkaar kerk of we zijn het niet. Het Verbond van God in alle kleuren van de regenboog sluit niemand uit,
in tegendeel. Wij geloven in een Jezus die geen mens ooit heeft buitengesloten of het wezenlijke zijn van een mens
heeft ontkend of nog erger, afgewezen. We zetten ons hiermee ondubbelzinnig af tegen hen die veroordelen en
uitsluiten. Wij willen een kerk zijn waar een ieder veilig is en het gesprek in alle openheid wordt gevoerd en vanuit
het hart. Levend vanuit de alomvattende liefde Gods zijn wij met vele anderen hier in Nederland en elders in de
wereld een inclusieve, omarmende gemeenschap.
Namens de voorgangers en de kerkenraad van de PGN, voorzitter Barend de Gooyert en scriba Gerbrand Hoek.
Uitnodiging filmavond:
Op vrijdag 25 januari wordt in het Huis van Compassie, Groenestraat 170, de film “Like father, like son” vertoond.
Vier ouders - twee rijke, twee minder rijke - krijgen van een ziekenhuis te horen dat hun twee zoons na de geboorte
verwisseld zijn. De keuze wie ze als hun echte zoon beschouwen en of ze de jongetjes moeten ruilen is een
dramatisch dilemma. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee. In de pauze is er een drankje. Na afloop gaan we
met elkaar in gesprek over de film, die om 19.45 uur begint. Kosten: € 7 of naar draagkracht. Van harte welkom!
Vierdaagse logé’s gewenst?
Goedemorgen, ik val zomaar met de kerkdeur in huis. Wij zijn aangesloten bij de Brugkerk in Amersfoort en daar
mag je ook oproepjes neerzetten in de weekbrief. Mijn vriendin en ik zijn voornemens om de Nijmeegse Vierdaagse
te lopen. Nu komt de vraag: is er iemand binnen uw gemeente die ons overnachting kan aanbieden tussen 15 en
19 juli? Ik hoor graag van u, met vriendelijke groet, Yvonne Strijker 06-46692385, henri.yvonne@hotmail.com.
Update rugzakjes:
De mede door ons met schrijfmaterialen en een klein
cadeautje gevulde rode rugzakjes zijn naar een school in
Mátészalka in Hongarije gebracht. Hopelijk is in zwart-wit
en in het klein toch zichtbaar hoe blij verrast de kinderen
de tasjes uitpakken!

