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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 van Schrift & Tafel op zondag 17 november
Voorganger en pianist: zie orde van dienst
Ambtsdragers: Désirée Schalk en Ellen de Feijter
Collectes:
voor Sociale Zorg en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen. De mogelijkheden die onze
maatschappij biedt zijn nog niet toereikend om alle ondersteuning vragenden te kunnen helpen en
zij komen daarom om hulp bij de diaconie. Met onze bijdrage in de eerste collecte maken wij dat mogelijk.
Amnesty International: tijdens de voorbeden is aandacht voor en na de dienst zijn er brieven te versturen naar
– Egypte: op 20 en 21 september jl. gingen in meerdere steden in Egypte mensen massaal de straat op uit woede
tegen het regime van president Al-Sisi. De demonstranten eisten zijn aftreden omdat hij corrupt zou zijn. Al-Sisi
sloeg genadeloos terug. Volgens betrouwbare bronnen pakte de politie ten minste 2.300 mensen op. Prominente
activisten, journalisten en advocaten werden gearresteerd om kritische geluiden te smoren en nieuwe protesten te
verijdelen. De volgende dag ging mevrouw Mahienour el-Masry, een bekende Egyptische mensenrechtenadvocaat
naar het openbaar ministerie om navraag te doen naar een aantal demonstranten. Toen zij het gebouw verliet werd
ze opgepakt en naar een onbekende plek gebracht. Ze zit nu in voorarrest, in afwachting van een onderzoek.
– Tanzania: de gerespecteerde journalist Erick Kabendera werd in juli thuis opgepakt door agenten in burger,
zonder opgaaf van reden. Vermoedelijk zit hij vast omdat hij onderzoek doet naar de mensenrechtensituatie in
Tanzania en daarover bericht in binnen- en buitenland. Kabendera is inmiddels aangeklaagd voor het leiden van
georganiseerde misdaad, belastingontduiking en geldwitwasserij. Dit zijn verzonnen aanklachten. Sinds in 2015
John Magufuli president werd van Tanzania, wordt de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid er meer en meer
aan banden gelegd. Sinds zijn arrestatie gaat het slechter met de gezondheid van Kabendera.
– Israël: Ayman Nasser wordt al meer dan een jaar vastgehouden zonder ergens voor te zijn aageklaagd. Nasser
werkt bij Addameer, een mensenrechtenorganisatie die onder meer opkomt voor de rechten van Palestijnse
gevangenen. Hij werd in september vorig jaar thuis opgepakt, vlakbij Ramallah in bezet Palestijns gebied. De
vrijheid van meningsuiting in Israël staat ernstig onder druk. Nasser heeft gezondheidsklachten en moet regelmatig
naar een medisch specialist, maar de gevangenis staat hem dat niet toe.
. Volgende week:
Aanstaande zondag 24 november, de zondag van de Voleinding, gedenken wij de gestorvenen.
Reactie op Onderwegdienst zondag 10 november:
Deze was voorbereid door onze jongeren en ik moet hen en de leiding een compliment geven, zo van genoten
en ik denk dat ik namens velen spreek. Wat was het fijn dat zij medewerking kregen van de NGK d.m.v. muzikale
ondersteuning. Mooi verteld en uitgebeeld, het verhaal van Job. Ook met de voorbeden waarin Melchior rondvroeg
(à la ds.Paul Oosterhoff) voor intenties, was een voltreffer. De mooie liederen maakten het geheel af. Kortom:
bedankt voor deze fijne dienst, wij gingen blij verrast huiswaarts. Pluim voor jullie allemaal!
Wil Lootsma.
Kerstpakketten:
Vandaag begint de actie om feestelijke kerstpakketten samen te stellen voor een klant van de voedselbank, een
vluchteling, of een gezin in moeilijke omstandigheden. Bij de diaconietafel kunt u een doos en folder meekrijgen en
worden uw naam en het doosnummer genoteerd. Wij hopen dat alle gegadigden een mooi pakket zullen krijgen!
PVD Zuid-West en Oost:
Omdat om onverklaarbare reden ons bericht niet in kerkblad ‘Over en Weer’ is terecht gekomen, worden hier de
belangrijkste zaken genoemd. Voor dinsdag 26 november zijn alle senioren uitgenodigd voor een interessante èn
gezellige middag in de grote zaal van de Maranathakerk. Michèle van der Steenstraten, vrijwilligster bij PVD ZuidWest zal ons iets laten ervaren van wat zij in haar beroep als drama- en speltherapeute te bieden had en nog heeft.
Ze vertelt ons over het ‘helings’proces dat zonder pillen en met weinig woorden tot mooie resultaten kan leiden.
Een vriend en vriendin zijn ook van harte welkom.
Z.O.Z

Wie doet mee?:
Wij zoeken nieuwe mensen om tijdens onze kerkdiensten een taak uit te voeren. De afgelopen maanden heeft
een aantal ambtsdragers afscheid genomen en daarmee is het aantal mensen dat mee kan werken aan een dienst
wel erg gering geworden. Daarom zoeken we:
1.
Gemeenteleden die ambtsdrager willen worden.
2.
Mensen die willen meedoen. Het welkom heten van de kerkgangers, het doen van de mededelingen en het
collecteren wordt ook door niet-ambtsdragers gedaan. Daar kunnen we ook meer mensen bij gebruiken.
3.
Lectoren. Als de taakverdeling zal gaan veranderen kunnen we ook lectoren gebruiken. Wanneer veel
mensen zich hiervoor aanmelden, gaan we een andere verdeling van de diensttaken maken.
Graag u aanmelden bij een van de leden van de sectieraad!
Filmavond:
Sonita Alizadeh is een Afghaanse vluchteling zonder verblijfsvergunning in een AZC in Teheran. Zij heeft een
droom. Ze wil als een rapper voor een grote menigte staan. Haar familie ziet echter een andere toekomst voor
haar: als bruid is zij 9000 waard…. En bovendien mogen vrouwen in Iran niet zingen. Hoe kan Sonata haar dromen
waarmaken? Deze documentaire is vertoond op het IDFA film festival 2019. U kunt deze film gaan zien op vrijdag
22 november in het Huis van Compassie, Groenestraat 170. Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee klaar. Om 19.45
uur beginnen wij met een korte inleiding. In de pauze is er een drankje. Daarna gaan wij met elkaar in gesprek over
de film. De kosten bedragen 7,50 euro. U bent van harte welkom!
PVD Kerstvieringen:
PVD-Oost op dinsdag 17 december om half 3 en PVD-Zuid/West op donderdag 19 december om half 4. Het
volgende kerkblad verschijnt kort voor deze vieringen, daarom nu alvast de data zodat u die in uw agenda kunt
noteren. Deze vieringen zullen niet gezamenlijk plaatsvinden, omdat de ruimte in de zaal daarvoor te klein is.
Voor informatie kunt u bellen naar
Addie Wanders (Zuid/West): telefoon 024- 355 8471 of Anneke Jansen (Oost): telefoon 024- 322 1489.
Bibliodrama januari/februari 2020:
U kunt weer meedoen met een korte serie van 3 ochtenden bibliodrama in de Dominicuskerk, op 31 januari en 14
en 28 februari 2020, o.l.v. Anneke de Vries. Meer informatie bij
annekedevries.bibliodrama@gmail.com

Tweede zondag vóór de Advent
negende zondag van de herfst
Protestantse Gemeente Nijmegen
Maranathakerk, 17 november 2019
Voorganger Ds Henk Gols
Pianist Daniël van der Beek

Pianospel - Welkom
Allen staan - stilte - ontsteken van de tafelkaarsen

Intrede
INTREDELIED

1009 : 1,2 ‘Da pacem’

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

O Heer,
nu het herfst is
en de dagen steeds 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.
Lied 1009 : 3
GROET
Allen zitten

KYRIE ELEISON

& GLORIA

Laten wij de Heer
om ontferming aanroepen
en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid
heeft geen einde.
Aanroeping

- Acclamatie: (301k)

Lofzang 103c : 1,3,5
‘Looft de Koning, heel mijn wezen’
GEBED

- De gemeente bidt in stilte
- Gebed van de zondag
… door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die
met U in de eenheid van de heilige Geest leeft
en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen.

De heilige Schrift
LEZING UIT DE PROFETEN : Exodus 3:1-15

Mozes was gewoon de schapen en geiten van
zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb,
de berg van God. Daar verscheen de engel van
de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in
brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt?
dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel
eens van dichtbij bekijken. Maar toen de HEER
zag dat Mozes dat ging doen, riep Hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Hier ben ik!’
antwoordde Mozes. ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want
de grond waarop je staat, is heilig. Ik ben de
God van je vader, de God van Abraham, de God
van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte
zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te
kijken.
De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn
volk er in Egypte aan toe is, Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord,
Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben Ik afgedaald
om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een goed en
wijd land te brengen, een land dat overvloeit
van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten,
Chiwwieten en Jebusieten. De jammerklacht
van de Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en
Ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen
onderdrukken. Daarom stuur Ik jou nu naar de
farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit
Egypte wegleiden.’
Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de
farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou
leiden?’ God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn! En
dit zal voor jou het teken zijn dat Ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’

Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten
ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is
de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er
zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IKZAL-ER-ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’
Ook zei Hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De
HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak
en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: ‘Zo
wil Ik voor altijd heten, met die naam wil Ik
worden aangeroepen door alle komende generaties.’”
PSALM

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.

- De Dankzegging
• Heilig 404e
• Na de instellingswoorden: (407a)

65 : 2,3

EVANGELIE : Lukas 20:27-38

- 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
GEBED VAN DE HEER 369b

Stilte

LIED

758 ‘Bij ’t steken der bazuinen’

De Maaltijd van de Heer
VOORBEDE

- Gedachtenis - lied 245 : 3
- Gebedsintenties

• Acclamatie: (368j)

VREDEGROET
Wij wensen elkaar de vrede van Christus.
Na de vredegroet kan men gaan zitten.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Rij voor rij komen wij naar voren om brood en wijn te
ontvangen.
Allen staan

SLOTGEBED

… door Christus, onze Heer.
Amen.

Wegzending en zegen
Mededelingen

INZAMELING VAN DE GAVEN
De gaven van de gemeente worden naar de Tafel
gedragen. De kinderen dragen de gaven van brood
en wijn.

- Lied bij de gaven 377 : 1,2 ‘Zoals ik ben, kom
ik nabij’

PSALM

116 : 4,6,8

Zegen - Amen (431c) - Pianospel

