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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 .

Onderwegdienst op zondag 8 maart:
Voorbereid door Roelf Groenhuis, Mieke van den Brandt, Michèle van der Steenstraten en Hendrik Jan Bosman
Lector:
Wil Lootsma
Pianist:
Daniël van der Beek; met medewerking van de cantorij o.l.v. Tjeu Corbeij
Collectes:
voor Binnenlands diaconaat en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het lastig om zomaar een kerkdienst bij te
wonen. Hoe kan het evangelie uitgedragen worden aan mensen met wie we geen contact hebben? Door te
pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de personen naar de kerk laten komen, maar juist naar hen toe
gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de situatie en de mensen die ze buiten de
kerk ontmoeten. Zo wordt een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap gevormd die de boodschap van het
evangelie niet loslaat, maar wel op een andere manier deelt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende
pioniersplekken. Daarbij helpt u met uw bijdrage in de eerste collecte.
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. Gastspreker 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.
Vastenmaaltijd dinsdag 31 maart:
Op 31 maart vindt tussen 17.45 en 19.30 uur in het parochiehuis van de Van Paduakerk, Van Slichtenhorststraat
81, de jaarlijkse vastenmaaltijd plaats. De kosten bedragen minimaal € 5,00 per persoon. Tijdens het bescheiden
maal wordt er gebeden en gezongen en uw aandacht en steun wordt gevraagd voor het Frans van der Lugt Centre
in Beiroet. Een vaste traditie is een briefkaart met een bemoedigende boodschap te sturen naar een gedetineerde
in de Pompekliniek hier in Nijmegen. Dit wordt door hen zeer gewaardeerd. De pastor van de kliniek neemt deze
wensen mee. U zorgt voor eigen bestek, bord, glas en toetjesschaal. In verband met de voorbereidingen kunt u
alleen deelnemen na aanmelding vooraf. Dat kan vandaag, op zondag 15 of zondag 22 maart na de dienst bij
Geeske Dam. U krijgt dan een toegangsbewijs. Ook zou het heel fijn zijn wanneer iemand aanbiedt om eenvoudige
kost te koken voor deze maaltijd (tegen vergoeding van de onkosten).
De oecumenische diaconale werkgroep.

ONDERWEGDIENST MARANATHAKERK 8 MAART 2020
WELKOM
Tijdens het aansteken van de tafelkaarsen zingen:
Lied 598 (Nederlandse tekst, 3x)

verder omhoog, naar de top van de berg. Daar bleef
hij veertig dagen en nachten. De Israëlieten zagen op
de top van de berg een groot vuur. Ze begrepen dat
de Heer in het vuur aanwezig was.

Openingslied:

Zingen:

Psalm 33 : 1, 2

OPENINGSWOORDEN:
Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest
G: Amen
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en het werk van zijn handen niet loslaat.
DREMPELGEBED:
K: Goede God,
Het is goed om in uw huis te zijn.
Dank u voor het licht door de ramen.
Dank u voor de mensen om ons heen.
Dank u voor de muziek en de goede woorden.
Dank u dat u bij ons wilt zijn.
Amen.
Zingen:

Psalm 33: 8

Laten we de Heer om ontferming aanroepen
want zijn barmhartigheid heeft geen einde

Lied 540 in wisselzang zoals in liedboek

LEZING:
Matteüs 17, 1-9 (NBV)
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens
broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar
ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van
gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn
kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen
aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek
waren. Petrus nam het woord en zei: ‘Heer, het is
goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten
opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor
Elia.’ Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw
van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit
de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in
hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ Toen de
leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en
verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam
dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie
hoeven niet bang te zijn.’ Ze keken op en zagen
niemand meer, Jezus was alleen. Toen ze van de berg
afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand
over wat jullie hebben gezien voordat de
Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’
Zingen:

KYRIËGEBED, besloten met Lied 301a

OVERWEGING

Aandacht voor de kinderen

STILTE

GEBED VAN DE ZONDAG

VOORBEDEN
acclamatie
stil gebed
gezongen

LEZING: Exodus 24, 12-18 (Bijbel in Gewone Taal)
Opnieuw zei de Heer tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe
op de berg, en blijf daar wachten. Dan zal ik je twee
stenen platen geven, waarop ik mijn wetten en regels
geschreven heb. Jij moet het volk leren dat ze zich
daaraan moeten houden.’
Mozes ging de berg van God op. Zijn dienaar Jozua
ging met hem mee. Tegen de leiders van het volk zei
Mozes: ‘Wacht hier totdat wij terugkomen. Aäron en
Chur blijven bij jullie. Als er problemen zijn, kunnen
jullie hun om hulp vragen.’
Terwijl Mozes de berg Sinai op ging, hing er een wolk
boven de berg. De Heer was op de berg aanwezig in
een stralend licht. Zes dagen lang was de berg bedekt
door de wolk. Op de zevende dag riep de Heer Mozes
vanuit de wolk. Mozes ging de wolk in. Hij klom

Lied 453 : 1 A, 2 C, 3 A, 4 C, 5 A

overgaand in muziek (Psalm 121)

Lied 368d “Houd mij in leven”
Onze Vader, Lied 369b

MEDEDELINGEN
COLLECTES

(cantorij zingt uit Taizé: Confitemini
Domino - Breng dank aan de Heer)

PROJECTLIED voor de veertigdagentijd, eerste couplet +
refrein (zie apart vel).
Slotlied:

Lied 423

Wij bidden om Gods zegen met Lied 415
(waarna geen apart gezongen Amen)

