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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 malen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com
Dit adres dient tevens om u aan te melden wanneer u de brief graag wekelijks digitaal toegezonden krijgt.

Dienst van Schrift en Tafel op zondag 29 september:
Voorganger: ds. Paul Oosterhoff
Pianist:
Daniël van der Beek
Ambtsdragers: Roelf Groenhuis en Geeske Dam
Collectes:
voor de Stichting Bulawayo in Zimbabwe en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Het door de gezamenlijke kerken in Bulawayo opgerichte trainingscentrum biedt kansarme jonge
mannen en vrouwen de mogelijkheid een cursus te volgen in praktische vaardigheden en ondernemen. Doordat er
heel weinig elektriciteit en veel zon in Zimbabwe is worden nu lessen gegeven in het bouwen en gebruiken van
zonnekokers en zonnedrogers. Onze bijdrage in de diaconale collecte kunnen de vele vrijwilligers hier heel goed
voor gebruiken. U kunt uw gift ook overmaken naar de RABO-rekening van de Stichting Bulawayo (ANBI
geregistreerd): NL10 RABO 0130351385.
Amnesty International: er zijn vandaag twee brieven, om te versturen naar de regeringen van
– Iran: in 2016 is Arash Sadeghi veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf vanwege zijn vreedzame inzet voor de
mensenrechten (hij verstrekte informatie over de mensenrechtensituatie in Iran, onder andere aan Amnesty). Nu
heeft hij kanker en volgens artsen heeft hij dringend medische zorg nodig. Die zorg wordt hem onthouden.
– Equatoriaal-Guinea: op 25 februari 2019 werd Joaquín Elo Ayeto uit Equatoriaal-Guinea voor de derde keer
gearresteerd. Omdat de aanklachten tegen hem telkens veranderen lijkt het erop dat hij wordt gestraft omdat hij lid
is van de oppositiepartij CPDS en werkt voor een mensenrechtenorganisatie. Joaquín Elo Ayeto heeft eveneens
dringend medische hulp nodig in de gevangenis. Op 5 augustus deed zijn advocaat een verzoek bij de rechter voor
een onmiddellijke overplaatsing naar het ziekenhuis. Hierop is nog steeds geen antwoord gekomen.
Eetcafé Nieuwe Stijl:
Donderdag 3 oktober a.s. is het volgende Eetcafé. Alleen vandaag nog kunt u zich inschrijven op de lijst in de hal.
Als gastspreker zal aanwezig zijn mw. Teunie de Jonge. Teunie en Rien de Jonge - de ouders van Marien de
Jonge - hebben 6 jaar in Zimbabwe gewoond. Rien gaf les op een Theologische Hogeschool en Teunie heeft daar
vrouwengroepen opgericht die o.a. eten kookten en truien breiden voor de aidswezen. Aidswezen worden vaak
opgevoed door hun oma of het oudste kind in het gezin. De vrouwen in die groepen zorgden er dus voor dat die
kinderen een warme maaltijd voorgeschoteld kregen. Met donaties en giften uit Nederland kon er maismeel en olie
en andere benodigdheden worden aangeschaft. Tijdens het eetcafé zal Teunie de Jonge hier meer over vertellen
en laten zien. U bent van harte welkom. Inloop vanaf 18.30 uur, aanvang 18.45 uur.
Caroline Janssen-Fleury.
Breien:
Ook hier in Nijmegen kan gebreid worden met een goed doel: warme dassen die tijdens het Sinterklaasfeest aan
de daklozen in onze stad geschonken worden. Wie helpt mee om genoeg exemplaren op voorraad te hebben?
Rugzakjes:
Volgende week start onze jaarlijkse inzameling van schoolspullen voor de allerarmste kinderen in het grensgebied
tussen Roemenië, Hongarije en Oekraïne. Deze actie duurt de hele maand oktober en is bij de diaconietafel.

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019
Pianospel
WELKOM
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied:

Psalm 146 : 1 en 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: U nodigt ons uit om met elkaar te vieren,
te zingen, te lezen, te denken en
te delen van brood en wijn.
Dat wij uw uitnodiging niet onverschillig
aan ons voorbij laten gaan,
maar met u en met elkaar
het leven hier willen vieren.
G: Amen
Zingen:

Lied 314 : 1 en 2

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde
KYRIEGEBED
Zingen:

Lied 314: 3

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

koninkrijken of is hun gebied juist groter dan dat van jullie?
Wee jullie die denken dat de onheilsdag nog ver is en die
zelf de heerschappij van het geweld dichterbij brengen.
Jullie liggen maar op je ivoren bedden, hangen op je
divans, eten lammeren uit de kudde en kalveren uit de
stal. Luidkeels zingen jullie bij de harp, en jullie denken te
spelen als David zelf. Uit grote schalen drinken jullie wijn,
en met de beste olie wrijven jullie je in, maar jullie lijden er
niet onder dat Jozefs volk ten onder gaat. Daarom gaan
jullie nu als eersten in ballingschap; het gefeest en geluier
is voorbij.

Zingen:

Lied 272

SCHRIFTLEZING:

Lucas 16, 19-31

Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden
in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks
uitbundig feestvierde. Een bedelaar die Lazarus heette, lag
voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. Hij
hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de
tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden
aanlopen, die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de
bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om
aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd
begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld
werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met
Lazarus aan zijn zijde. Hij riep: “Vader Abraham, heb
medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat
hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn
tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” Maar
Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het
goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus
niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost,
maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen
ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet
kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.”
Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem
naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog vijf
broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als
ik in dit oord van martelingen terechtkomen.” Abraham
zei: “Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen
luisteren!” De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar
als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot
inkeer komen.” Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes
en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten
overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”’

Acclamatie:
GROET

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

GEBED
SCHRIFTLEZING:

Lied 339a “U komt de lof toe”

VERKONDIGING
Pianospel

Amos 6, 1-7

Wee jullie, zorgelozen in Sion, argelozen op de berg van
Samaria, leiders van dit uitverkoren volk, tot wie de
Israëlieten zich wenden! Trek naar Kalne en bekijk het
goed; ga van daar naar het grote Hamat, ga dan terug naar
Gat waar de Filistijnen wonen – zijn jullie sterker dan die

Zingen:

Psalm 146 : 4 en 5

GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie:

Lied 368d “Houd mij in leven”

MEDEDELINGEN, INZAMELING VAN DE GAVEN
Allen staan
TAFELGEBED

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Dankzegging

Na de instellingswoorden: Lied 407a

- Heilig, Lied 404e

GEBED VAN DE HEER
VREDEGROET
Wij wensen elkaar de vrede van Christus.
Hierna kan men gaan zitten.
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Rij voor rij komen wij naar voren
om brood en wijn te ontvangen.
SLOTGEBED
Zingen (staande): Lied 146c : 1, 5 en 7
UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen AMEN.

