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Nr. 363, 14 april 2019

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 Palmpasen:
Voorbereid en uitgevoerd door leden van de buurtcontactgroep Groenewoud – Brakkenstein
Organist:
Hannelore van der Woude
Collectes:
voor de Diaconale sociale zorg en voor het Jeugdwerk van de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Amnesty International: Ibrahim Halawa (22 jaar) uit Egypte schreef met eigen ogen te hebben gezien welke
veranderingen Amnesty teweeg kan brengen. Sinds hij vrijkwam heeft hij hen geholpen en vertelt zijn verhaal hoe
Amnesty ervoor zorgde dat hij de wereld kan zien zonder muren of tralies. Bovenal gelooft hij dat Amnesty zonder
ons nooit verandering voor elkaar kan krijgen. Soms beseffen leden van A.I. niet hoeveel verschil ze kunnen maken
in de wereld of zelfs voor iemands leven. U kunt Amnesty ook digitaal steunen: www.amnesty.nl. - kom in actie! acties. Wij gaan wij daarom door met schrijven, vandaag naar de regeringen van
– Equatoriaal-Guinea: Joaguin Elo Ayeto is lid van een opppositiepartij die onder andere opkomt voor rechten van
jongeren. Hij is al eens eerder opgepakt en nu wordt hij er van beschuldigd dat hij over informatie beschikt over een
samenzwering om de president te vermoorden. Op het politiebureau werd Ayeto in elkaar geslagen en opgehangen
aan zijn handen. Toen hij op 1 maart voor de rechter verscheen, liet hij zijn verwondingen zien. De rechter weigerde
te luisteren naar zijn verklalring en verlengde zijn voorarrest. Zijn advocaat en familie mogen hem niet bezoeken.
– Iran (via Zwitserland): de autoriteiten beschuldigen een groep natuurbeschermers ervan dat zij hun werk
gebruiken als dekmantel om militaire inlichtingen te verzamelen. In werkelijkheid vroegen ze aandacht voor
milieuproblemen en onderzochten ze bedreigde diersoorten.Ze zijn eind januari 2018 opgepakt. Nu hangt hen een
doodstraf boven het hoofd voor 'het verspreiden van corruptie op aarde'. De rechter baseerde zich vooral op
bekentenissen die volgens Amnesty onder marteling werden afgelegd. Zo vertelde Niloufar Bayani dat de de
ondervragers haar dreigden met slaan, hallucinerende drugs en haar ouders arresteren. Om die reden bekende ze
'schuld'. Anderen hadden gebroken tanden en blauwe plekken op hun lichaam.
– Egypte: Khalil Islam zit sinds maart 2018 in voorarrest en ondanks dat de rechter op 19 februari 2019 oordeelde
dat hij op vrije voeten moest worden gesteld, houden de autoriteiten hem nog altijd gevangen. Waar en waarom is
niet bekend. Zijn arrestatie hangt waarschijnlijk samen met zijn inzet tegen verdwijningen door de Egyptische
overheid en mogelijk lidmaatschap van de verboden Moslimbroederschap.Khalil werd inde afgelopen jaren zelf ook
slachtoffer van zogenaamde gedwongen verdwijningen. Zijn familie is bang dat hij gemarteld wordt.
Kerkdiensten op de Drie Dagen van Pasen:
Deze diensten worden dit jaar in verschillende kerkgebouwen gehouden, maar vormen een geheel. We beginnen
met een Sedermaaltijd op Witte Donderdag en eindigen met het vieren van de opstanding van de Heer op
Paaszondag.
- Op de avond van Witte Donderdag, 18 april, om 18:30 uur, vieren we de Sedermaaltijd in de Maranathakerk.
- Op Goede Vrijdag, 19 april, om 19.30 uur, gaan we verder met een kruiswake, in de Bartholomeuskerk.
- Op zaterdag 20 april zijn er twee plekken om de Paaswake te vieren: om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk en om
21:30 uur in de Stevenskerk.
- Op Paaszondag zijn er diensten in de Maranathakerk, de Ontmoetingskerk (beide om 9:30 uur) en de
Batholomeüskerk (10 uur).
Witte Donderdag:
In de Maranathakerkzaal begint om 18.30 uur de viering van Witte Donderdag met een feestelijke maaltijd. Wij
vragen iedereen voldoende belegd brood mee te nemen dat we inzamelen en weer onder elkaar verdelen. Dit
wordt aangevuld met typische gerechten en symbolen uit de Sedermaaltijd. En voor drinken wordt gezorgd. Na
afloop hiervan gaan wij in stilte naar de kerkruimte en maken in een kring rond de avondmaalstafel de overgang
naar Goede Vrijdag. Vandaag is de laatste kans om uw naam op de inschrijflijst in de hal te schrijven, of hiervoor
te mailen naar vanuffelen@gmail.com.
Namens de voorbereidingscommissie, Chris van Uffelen.
Z.O.Z.

Paasviering PVD-Oost:
De medewerksters van PVD-Oost nodigen de senioren uit voor een gezellige Paasviering op dinsdag 16 april a.s.
Zoals steeds bent u om 14.30 uur van harte welkom in de grote zaal van de Maranathakerk en gaan we met elkaar
op weg naar Pasen. We hebben een mooie liturgie samengesteld en vinden het fijn om samen met u een broodmaaltijd te houden. We zeggen het nog maar eens: ook wanneer u nog nooit een PVD-contactmiddag heeft
bijgewoond: wees welkom. Ook uw vriend(in) is van harte welkom.
Anneke Jansen, tel. 3 2 2 1 4 8 9.
Paasviering PVD Zuid-West:
A.s. woensdag 17 april om half 4 is onze ‘Paas’viering. Het thema is: “Jezus ging de berg op”. Deze bijeenkomst
is dus midden in de Goede Week. We zullen daarom in de liturgie het lijden en sterven van Jezus gedenken en
hoopvol eindigen, omdat Zijn sterven op Pasen een Opstanding wordt. Na de viering eten we met elkaar een
broodje en volgen er mededelingen over het reisje op dinsdag 21 mei, waarvoor ook nu al informatie en
inschrijfformulieren klaarliggen op de tafels in de hal.
Addie Wanders, tel. 3 5 5 8 4 7 1.
Eetcafé nieuwe stijl:
U bent van harte uitgenodigd om op donderdag 25 april (18.45 - 21.00 uur) deel te nemen aan het Eetcafé nieuwe
stijl. In de hal hangt een inschrijflijst. Ook ligt er een A4tje met nadere informatie. Het zou heel fijn zijn als er
deelnemers zijn van verschillende leeftijden! Regina van Uffelen gaat vertellen over logopedie voor volwassenen.
Onder het eten praten we hier met elkaar over verder. Wist u dat logopedie volwassenen ook kan helpen wanneer
communiceren of slikken niet goed meer lukken? Regina van Uffelen gaat uitleggen hoe dit normaal verloopt en wat
er mis kan gaan. Ook zal zij iets vertellen over wat een logopedist in dat geval kan doen. Ze put daarbij uit de
ervaringen die zij opdoet in haar dagelijkse praktijk en bij het werken in een verpleeghuis. Liesbeth Smallegange.
Bericht van de visitatoren:
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen heeft de classispredikant en het breed moderamen van
de classis Gelderland Zuid en Oost om hulp gevraagd om uit de impasses te geraken waarin Protestants Nijmegen
is beland. Het breed moderamen heeft het Classicaal College voor de Visitatie in Gelderland Zuid en Oost verzocht
om de Protestantse Gemeente te Nijmegen te visiteren met als doel tot een weer werkbare situatie te komen.
Op donderdag 11 april is deze visitatie begonnen, met als visitatoren ds. J. Janssen (voorzitter), dhr. A. Ribbers en
ds. D. Kruyt, die een eerste gesprek hebben gevoerd met het moderamen van de kerkenraad en met de interimpredikant ds. R. Wahl. In de komende tijd zullen meerdere gesprekken volgen, met name met de colleges, met de
sectieraden en met het team van predikanten en kerkelijk werker. Doel daarvan is om het reilen en zeilen van de
gemeente in kaart te brengen, fricties en blokkades bloot te leggen en naar uitwegen te zoeken.
Ook zal de gemeenteleden gelegenheid worden geboden om met de visitatoren in gesprek te gaan. Eén en ander
vergt planning en tijd, maar zodra de visitatoren een goede gelegenheid gevonden hebben wordt de gemeente
ervan op de hoogte gesteld. Wij, als visitatoren, wensen de gemeente – heel de gemeente – geduld en wijsheid toe
en hopen dat zij in al haar geledingen van harte meewerkt aan deze visitatie.
J. Janssen, D. Kruyt, A. Ribbers.

