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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 mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com .

Dienst op zondag 1 maart:
Voorganger: ds. Egbert Fokkema
Organist:
Hannelore van der Woude
Ambtsdragers: Ellen de Feijter en Geeske Dam
Collectes:
voor de Voorjaarszendingsweek en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India
en Nepal. De meesten zijn ongeletterd, maar ze willen graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint
voorgangers in storytelling: een methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op
zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Met de bijdrage in de eerste collecte bemoedigen wij hen.
Impressie gemeenteopbouwdag in de Vossenburcht:
Na twee avonden over ons kerk-zijn hier in Nijmegen was dit de derde bijeenkomst. De resultaten van de avonden
worden meegenomen naar de volgende stap: vormgeving. Eenmaal binnen komt de geur van koffie ons al
tegemoet. Bij de tafels staan al veel mensen met hun kopje klaar. Er wordt gedronken en gegeten. Overal hoor je
ontspannen gesprekken. Totdat…….. een schel gefluit ons maant om te gaan zitten. De aandacht is eerst voor
Barend de Gooyert en daarna voor Rainer Wahl. Hij leidt ons door deze dag heen. In werkgroepen buigt iedereen
zich over zijn/haar keuze onderwerp. Met de woorden:” voert U het woord, laat dan Gods woorden door klinken in
wat U zegt “ ( 1 Petrus 4: 11), gaan we aan de slag. Een goede organisatie zorgt ervoor dat het e.e.a. soepel
verloopt, want het zal gaan over de kerk op stedelijk niveau. Er wordt gesproken a.d.h.v. vragen over diaconie,
liturgie en eredienst(vieren), jeugd en jongeren, beheer, pastoraat, huis van inspiratie en communicatie. Na de
inventarisatie van wat er al wordt gedaan (en dat is veel) kan elke groep verslag doen. Als dat is gebeurd, is het tijd
voor aandacht voor de inwendige mens. De catering heeft voor heerlijke soep en lekkere broodjes gezorgd. Hulde!
We sluiten de dag af met voornemens ,suggesties en lange termijn planning met het oog op meer inspirerende
uitwisseling en samenwerking. De resultaten van de werkgroepen zullen tot een geheel worden verwerkt door
Rainer Wahl tot een plan van aanpak. De gemeenteleden en andere belangstellenden krijgen dan duidelijke
informatie over de organisatie van de kerk op stedelijk niveau.
Opgesteld door Ab Wanders en Ineke Stoffels.
Donderdag 12 maart Eetcafé Nieuwe Stijl:
Graag attenderen wij u weer op het Eetcafé Nieuwe Stijl, dat gepland is op donderdag 12-03-2020. Inloop vanaf
18.30 uur, aanvang 18.45 uur. Gastspreekster is Wil van Laarhoven en het onderwerp deze avond is ‘Die goede
oude tijd!?’. U bent van harte welkom! Kosten: € 10,--. De inschrijflijst hangt in de hal. Caroline Janssen-Fleury.
Gemeenteavond PGN 25 maart 2020:
Op woensdagavond 25 maart 2020 is de volgende gemeenteavond voor de gehele Protestantse Gemeente te
Nijmegen (dus voor alle secties). Deze vindt plaats in de kerkzaal van de Maranathakerk, aanvang 19:30 uur,
binnenlopen vanaf 19:00 uur. Tijdens deze avond zal de Kerkenraad u op de hoogte stellen van de
ontwikkelingen en besluiten zoals die in De Omroeper (nieuwsbrief van de Kerkenraad) staan, en u krijgt als
gemeentelid de gelegenheid uw mening hierover kenbaar te maken. Voor wie deze brief niet per e-mail ontving
liggen in de hal.afgedrukte exemplaren klaar.

