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 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

Dienst op zondag 24 februari:
Voorganger: ds. mw. Janneke Ruijs
Organist:
Hannelore van der Woude
Ambtsdragers: Johan van Noortwijk en Hetty Jongepier
Collectes:
voor de diaconale spreekuren Sociale zorg, en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Amnesty International: eerst het goede nieuws dat Asim Omar Hassan “niet schuldig” is verklaard. Hij werd
beschuldigd van het doden van een politieagent tijdens protesten op de universiteit van Khartoum en veroordeeld
tot de doodstraf, hoewel hij steeds heeft beweerd onschuldig te zijn. Van mei 2016 tot heden zat hij gevangen.
Zie voor meer informatie www.amnesty.nl. De brieven van vanmorgen gaan naar de regeringen van
– China: vooraanstaand activist en advocaat Gao Zhisheng werd opgepakt door de autoriteiten en verdween op 13
augustus 2017. In een interview gaf hij kritiek op de communistische partij en president Xi Jinping en hij verdedigde
mensen die ter dood waren veroordeeld. Was dat de reden? September 2017 hoorde zijn familie dat hij in Beijing
vastzat. Daarna hoorden ze niets meer over hem. Waar en waarom hij gevangen zit is niet bekend gemaakt.
– Vietnam: mensenrechtenverdediger Tran Thi Nga werd 2 jaar geleden opgepakt omdat ze de overheid had
opgeroepen, tijdens een protest, maatregelen te nemen na een milieuramp. Ze kreeg 9 jaar cel en 5 jaar huisarrest
omdat ze propaganda tegen de staat zou verspreiden. In de gevangenis is ze al meerdere malen door
medegevangenen in elkaar geslagen. Ze mag geen bezoek ontvangen omdat ze geen bekentenis wil afleggen.
– Burundi. maatschappelijke organisaties worden steeds meer onderdrukt, nadat in april 2015 een politieke crisis
uitbrak. Veel mensenrechtenverdedigers zijn het land ontvlucht. Degenen die nog in Burundi zijn worden geregeld
bedreigd, gearresteerd en na valse aanklachten vervolgd. Germain Rukuki werd in april 2018 veroordeeld tot 32
jaar celstraf. Hij was medewerker van de inmiddels verboden organisatie ACAT-Burundi, die zich inzette tegen
martelingen. De overheid noemt deze organisatie staatsgevaarlijk en rebellerend.
Gemeenteavond:
Op donderdagavond 14 maart 2019 belegt de Kerkenraad een gemeenteavond voor de gehele Protestantse
Gemeente te Nijmegen (dus voor alle secties), in de Maranathakerk. De bijeenkomst begint om 19:30 uur, u kunt
vanaf 19:00 uur binnenlopen. De Kerkenraad stelt u op de hoogte van een aantal ingrijpende ontwikkelingen en
besluiten, namelijk: de verkoopprocedure van de Maranathakerk, het functioneren van de kerkenraad en
ontwikkelingen Sectie Landwijk. Nadere informatie volgt nog. We stellen de aanwezigheid van een ieder zeer op
prijs! PGN voorzitter Barend de Gooyert (b.degooyert@chello.nl), scriba Gerbrand Hoek (scriba.pgn@kpnmail.nl).
PVD contactmiddag:
De medewerksters nodigen alle senioren uit voor een bijzondere middag a.s. dinsdag 26 februari. Te gast is dan de
heer Van Kuilenburg uit Rhenen. Hij laat ons genieten van een lezing met diabeelden over het Ouwehands
dierenpark, waar hij jarenlang heeft gewerkt. Dit mag u niet missen! U bent welkom vanaf 14.30 uur in de grote zaal
van de kerk. Namens de gezamenlijke Protestantse Vrouwendiensten, Anneke Jansen (tel. 32 21 489).
Op 10 maart geld meenemen:
Na afloop van de Diaconale dienst op zondag 10 maart wordt stoffen boodschappentassen verkocht, gemaakt door
naaisters van atelier Toffe Stoffen. Dat is onderdeel van de Kledingbank Nijmegen. Van de 5 euro die de handige
leuke tassen per stuk opbrengen kan de Kledingbank nieuwe sokken en ondergoed aanschaffen. Contant geld is
daartoe dus gewenst. Zie voor meer info: www.kledingbanknijmegen.nl.
De diaconale werkgroep.
Blauwe damesjas:
Willen alle dames die een marineblauwe jas hebben controleren of het wel hun eigendom is wat aan de kapstok
hangt? Voor één van onze kerkgangsters bleef een niet passend exemplaar over, maat 42. Zij wil graag haar eigen
comfortabele mantel in maat 44/46 terug krijgen. Is eenvoudig weer om te ruilen in de garderobe achter in de kerk!

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 24 FEBRUARI 2019
Orgelspel
WELKOM
A: Keren wij ons stil tot God
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Zingen:

Lied 283 : 1, 2, 3

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: Lieve God, naar U verlangen we.
Doe ons uw Licht zien en uw Liefde voelen.
Wees aanwezig in ons midden.
Zo bidden we op de drempel van deze dienst.
G: Amen

heeft nog niet de vorm die het later krijgt; het is nog maar
een naakte korrel, een graankorrel misschien of iets
anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft
vastgesteld, en hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm.
Elk aards lichaam is anders; het lichaam van een mens is
enig in zijn soort, dat van een dier eveneens, dat van een
vogel ook, en ook dat van een vis. Er zijn lichamen aan de
hemel en lichamen op aarde, maar de schittering van een
hemellichaam is anders dan die van een aards lichaam. De
zon heeft een andere schittering dan de maan, de maan
weer een andere dan de sterren, en de sterren onderling
verschillen ook in schittering.
Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in
vergankelijke vorm wordt gezaaid wordt in onvergankelijke
vorm opgewekt; wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het
wordt gezaaid wordt met schittering en kracht opgewekt.
Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk
lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er
ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: ‘De
eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar
de laatste Adam werd een levendmakende geest. Niet het
geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna
komt het geestelijke. De eerste mens kwam uit de aarde
voort en was stoffelijk, de tweede mens is hemels. Ieder
stoffelijk mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is
als de tweede. Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke
mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de
hemelse mens hebben.

Zingen:

Lied 767 : 1, 5, 6, 7

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst

SCHRIFTLEZING:

Lucas 6 : 27-38

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

Acclamatie:

Lied 333

KYRIEGEBED, besloten met
Lied 301 k I mannen, II allen

Orgelspel

Zingen:

Zingen:

Lied 283 : 4, 5

Lied 305

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

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

Gebed
SCHRIFTLEZING: 1 Korintiërs 15 : 35-49
Nu zou iemand kunnen vragen: ‘Maar hoe worden de
doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten
zien?’ Dwaas die u bent! Als u iets zaait, moet dat eerst
sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait

VERKONDIGING

Zingen:

Lied 513

GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie:
Lied 368c “Doe lichten over ons”
stil gebed,
gezamenlijk

Onze Vader (tekst voor in Liedboek)

MEDEDELINGEN, COLLECTES en orgelspel
Zingen:

Lied 418

UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.

