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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

Dienst op zondag 20 oktober: voorganger en organist: zie orde van dienst
Ambtsdragers: Ellen de Feijter en Roelf Groenhuis
Collectes:
voor het Huis van Compassie, waarin activiteiten plaatsvinden die kwetsbaren in onze samenleving
centraal stellen, en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen
Amnesty International: eerst het goede nieuws van 30 september jl. dat Ahmed H. op 28 september eindelijk naar
zijn familie terug mocht keren. De Syriër werd in 2015 in Hongarije opgepakt en onterecht veroordeeld tot 7 jaar
gevangenisstraf. Dat hij weer bij zijn gezin in Cyprus is, is mede te danken aan het schrijven van brieven en mails
via Amnesty. Daarom gaan wij door met schrijven voor de situaties die deze maand onze aandacht krijgen:
– Bangladesh: in een Rohingya vluchtelingenkamp werd Rohima Akter Khushi 20 jaar geleden geboren. Een
internationale nieuwszender maakte een video over haar omdat ze een van de weinige Rohingyavrouwen is die
het tot hoger onderwijs schopte. Daarna schorste de universiteit haar omdat volgens de regering geen enkele
Rohingya mag studeren. Hiermee schendt Bangladesh het verdrag van economische, sociale en culturele rechten.
– Cuba: de journalist Roberto de Jésus Quiñones Haces werkt bij de nieuwssite Cubanet en is veroordeeld tot een
jaar cel wegens 'verzet' en 'ongehoorzaamheid'. Regelmatig worden in Cuba onafhankelijke journalisten slachtoffer
van willekeurige toepassing van de onduidelijke wetgeving. Al tientallen jaren worden deze wetten gebruikt om
kritische stemmen het zwijgen op te leggen.
– Egypte: in de nacht van 11 juni 2019 werd Ibrahim Ezz-Din met geweld opgepakt door agenten in burger.
Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Ibrahim werkte sinds 2016 als onderzoeker bij de Egyptische
Commissie voor de rechten van vrijheden. Hij richtte zich op recht op huisvesting. Hij legde daarbij dossiers aan
over gedwongen huisuitzettingen. Mogelijk lieten ze hem verdwijnen vanwege zijn werk.
Volgende week zondag:
Op 27 oktober is in de Ontmoetingskerk geen protestantse dienst, hoewel deze wel stond gepland. De reden is dat
dan in één katholieke viering het 25-jarig ambtsjubileum van Joska van der Meer kan worden bejubeld.
PVD Oost, Zuid én West:
Bij deze nodigen wij alle senioren uit voor een heel bijzondere contactmiddag op dinsdag 22 oktober a.s. Mevrouw
Van Kalkeren neemt ons mee naar de tijd van prinses/koningin Wilhelmina. Zij (en wij) zouden het erg leuk vinden
als u uw kleding die middag kunt aanpassen/versieren met iets van oranje of rood-wit-blauw. U bent van harte
welkom dinsdag om 14.30 uur in de grote zaal van onze kerk. Ook uw vriendin/vriend is welkom op deze
"koninklijke middag", die tot 16.30 uur duurt.
Anneke Jansen, tel. 3221489 en Addie Wanders, tel. 3558471.
Dankdag:
Woensdag 6 november is het ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. Een dag dat we stil mogen staan bij hetgeen wij
allemaal krijgen en denken aan hen die wat extra’s nodig hebben. Graag nodigen wij u uit om tussen 15:00 en
16:30 uur op zaterdag 2 november fruit te komen brengen naar de Maranathakerk. Van het ingezamelde fruit
maken wij fruitmanden. Op zondag 3 november worden deze manden uitgedeeld, met de vraag wie er een mee wil
nemen om aan iemand te geven die dat nodig heeft. Een zieke vriendin, de eenzame buurman, u kent vast wel
iemand. We hopen op een vruchtbare ‘oogst’. Vriendelijke groet namens de Comm. 2020, Marlies van Esschoten.
Gemeenteavonden ter bezinning op toekomst PGN:
Op 7 en 14 november a.s. zijn er bijeenkomsten om ons te bezinnen op een visie voor de toekomst van de
gemeente als geheel en in haar delen. (Let op, in Over & Weer op blz. 13 staan onjuiste data!). Sommigen vroegen
of dit dezelfde avonden zijn omdat zij een keer in de Maranathakerk (7/11) en dan in de Ontmoetingskerk (14/11)
plaatsvinden. Het zijn twee van elkaar verschillende avonden. Op de eerste avond kijken we terug en vertellen
elkaar stimulerende ervaringen vanuit ons gemeenteleven. Op de tweede avond blikken we vooruit naar hoe we
graag zouden willen dat onze kerk er over tien jaar uit zal zien. Ik weet dat de toekomst van uw gemeente u zeer
ter harte gaat. De bijdrage van een ieder wordt enorm op prijs gesteld.
Tot dan, ds. Rainer Wahl.

5e zondag van de herfst

- Gebed van de zondag

Protestantse Gemeente Nijmegen, Maranathakerk,
20 oktober 2019 • Voorganger Ds Henk Gols •
Organist Hannelore van der Woude

LEZING UIT DE WET : Genesis 32:23-32

Orgelmuziek: ‘Aus tiefer Not schrei ich zu dir,’, Max
Reger - Welkom
Allen staan - stilte - ontsteken van de tafelkaarsen

PSALM

130a : 1,2

OPENINGSWOORDEN

In de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest. Amen.
Onze hulp is in de naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
GEBED VAN TOENADERING

Heer,
nu het herfst is
en de dagen korter en de
nachten kouder worden,
zoeken wij in uw huis
uw licht
en uw liefde,
en het spoor
naar uw stad van vrede.
Amen.

- Psalm 130a : 3
GROET
Allen zitten

KYRIE ELEISON

& GLORIA

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
- zingen: 1008 ‘Rechter in het licht verheven’

- beurtspraak (uit het ‘Te Deum’, tekst ca. 400):
U, God, loven wij!
U, Heer, prijzen wij!
Vol zijn hemel en aarde
van uw grote heerlijkheid!
U, Vader, onmetelijk in majesteit,
U, enig geboren Zoon,
waarachtig en hoog verheven,
U, heilige Geest, de Vertrooster.
U willen wij prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
Op U, Heer, is onze hoop gevestigd.
Beschaam ons niet in eeuwigheid.
- zingen: 195 ‘Ere zij de Vader en de Zoon’
GEBED

- De gemeente bidt in stilte

HET WAS NOG NACHT toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met
zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf
kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen,
bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant.
Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen
de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen,
raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs
heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de
ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob
zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ De ander
vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij.
Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn
maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ Jakob vroeg: ‘Zeg me toch
uw naam.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom
vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander
hem daar. Jakob noemde die plaats Pniël, ‘want,’ zei
hij, ‘ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht
en ben toch in leven gebleven.’ Zodra hij bij Pniël
was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jakob
liep mank.
PSALM

17 : 1,3,7

EVANGELIE : Lukas 18:1-8

- Acclamatie: (339a)
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen
der eeuwen.
PREDIKING
Stilte - Orgelmuziek

LIED 870 ‘Heilige God, geprezen zij’ — 1,2,3 allen;
4 vrouwen; 5 allen; 6 mannen; 7,8 allen
VOORBEDE
- Acclamatie: (368j)

ONZE VADER 369b
Mededelingen

INZAMELING VAN DE GAVEN
Allen staan

LIED

416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

ZEGEN - Amen (431c) - Orgelmuziek

