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Steenbokstraat 86
6531 TH Nijmegen

Nr. 358, 10 maart 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

Diaconale lekendienst op zondag 10 maart:
Uitvoerenden: zie liturgieboekje
Collectes:
de eerste voor de Zending en de tweede voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Het is Voorjaarszendingsweek. Kerk in Actie steunt zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba,
zodat zij in woord en daad kunnen getuigen. Onder het communisme sluimerden Cubaanse kerken jarenlang, maar
nu het communistische systeem in z'n voegen kraakt zoekt de bevolking naar houvast en groeien de kerken. Door
de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om beter voorbereid te zijn op een groeiende diaconale
taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Om zo ouderen die het niet breed
hebben, zieken en kinderen met een problematische thuissituatie te kunnen steunen. Met de eerste collecte
worden de Cubaanse kerken geholpen bij het theologisch onderwijs en het opzetten van diaconale activiteiten.
Aanvullende info gemeenteavond 14 maart 2019:
In het vorige bericht meldden wij dat er een gesprek met de Classispredikant, dr. J. van Beelen, zou zijn. Inmiddels
is het eerste overleg met hem geweest. Een van de uitkomsten is dat de situatie van de Protestantse Gemeente te
Nijmegen besproken zal worden in het Breed Moderamen (= uitgebreid dagelijks bestuur) van de Classis
Gelderland Zuid en Oost. Over het vervolg kan tijdens de gemeenteavond vermoedelijk al iets meer verteld
worden. Het overleg heeft ook de volgende kerkordelijke aanpassingen op de eerdere berichtgeving opgeleverd:
- dat de Kerkenraad voorlopig een ‘pas-op-de-plaats’ maakt betekent dat alle ambtsdragers gewoon in functie blijven,
maar dat de vergaderingen van de Kerkenraad en de Kleine Kerkenraad in elk geval voor de maanden maart en
april afgelast zijn.
- het mandaat om lopende en spoedeisende zaken af te wikkelen is verstrekt aan het moderamen (= dagelijks
bestuur) van de Kerkenraad, dat bestaat uit de voorzitter en scriba van de Kerkenraad en de vaste predikant. Zij
drieën vormen kerkordelijk het moderamen.
- de beslissing om vanaf juli 2019 de Kleine Bartholomeuskerk voor de reguliere protestantse erediensten te sluiten
en de sectieraad Landwijk op te heffen moet beschouwd worden als een voorgenomen besluit van de Kerkenraad.
De gemeente moet eerst nog gehoord worden, wat a.s. donderdagavond vanaf 19.30 uur gebeurt. Pas dan kan
het voorgenomen besluit omgezet worden in een definitief besluit. Uw aller aanwezigheid is door dit alles dus
gewenst.
Namens de Kerkenraad PGN, voorzitter Barend de Gooyert en scriba Gerbrand Hoek.
Vrijdagavond 15 maart:
In tegenstelling tot wat in Over & Weer vermeld staat vindt de avond van de stichting Sema over Sufisme niet in de
Maranathakerk plaats, maar wordt deze in de Boskapel gehouden. Aanvang 20.00 uur.
Vastenmaaltijd 26 maart:
De vastenmaaltijd in het Parochiehuis aan de Van Slichtenhorststraat wordt gehouden op dinsdag 26 maart, tussen
17.45 en 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om van de eenvoudige eenpansgerechten mee te eten. De
Effatakerk stelde voor het dit jaar samen te organiseren. Zodoende worden nu behalve mensen uit de Antonius van
Padua- en de Maranathakerk ook kerkgangers uit de Effata-, Doopsgezind-Remonstrantse en Oud Katholieke Kerk
verwacht. Behalve samen bidden, zingen en eten staan we altijd stil bij een diaconaal doel waaraan de opbrengst
van de maaltijd wordt gegeven: de Geboortekliniek in Kabale in Oeganda. En u kunt een wenskaart schrijven voor
een patiënt in de Pompekliniek: ook zij mogen niet vergeten worden. Kaarten zijn €0,50 per stuk en de maaltijd
€5,00; in de hoop dat u meer geeft om de Geboortekliniek meer hulpmiddelen te kunnen geven die zwangerschap
en bevalling voor de moeders en baby’s veiliger maken. Neemt u een eigen bord, glas, dessertschaaltje en bestek
mee? Aanmelden op de lijst in de hal of via secretariaat@avpnijmegen.nl. De oecumenische diaconale werkgroep.

