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Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
Berichten voor een volgende brief graag mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com .

Onderwegdienst op zondag 8 november
Voorbereid en uitgevoerd door jongeren van de Jeugdkerk
Orgel en zang: Arjen Uittenbogaard, Hanneke van der Lugt, Nella van Wingerden, Nienke van ‘t Spijker
Ambtsdrager: Hendrik Jan Bosman
Techniek:
Paul van der Linden
Collectes:
voor Diaconaat in Nederland en voor de Sectiekas.
“Perspectief voor (ex)gedetineerden”. Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een
nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk in Actie,
ondersteunt hen bij het werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terecht in een van de
elf Exodushuizen, waar gekozen is voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en
zingeving. Samen met ruim 1.600 vrijwilligers - vaak afkomstig uit kerkelijke gemeenten - ondersteunt Exodus
jaarlijks 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden. Met de opbrengst van de eerste collecte steunt
Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale projecten in Nederland.
De tweede collecte is voor de Sectiekas (beter bekend als wijkkas). Hieruit betalen we de kopieerkosten voor
liturgieën, kaartjes voor lief en leed, kaarsen, liturgische aankleding van onze diensten en dergelijke. Dus uw
tweede bijdrage is zeer gewenst. Dat kan ook rechtstreeks op NL16 RABO 0373.7260.23 t.n.v. Wijkkas PGN-Stad.
Verkiezing Theo van Driel tot diaken:
De heer Van Driel wenst zijn werk niet louter vanuit de functie van diaconaal werker te verrichten, maar ook vanuit
het ambt van diaken. De Kerkenraad heeft dit op 31 oktober digitaal besproken en legt het nu aan ons voor.
Mochten er vanuit de gemeente bemerkingen zijn over deze verkiezing, dan bent u in de gelegenheid om deze
schriftelijk en met redenen te melden bij de scriba, tot uiterlijk vrijdag 20 november 2020.
Rugzakjes:
Onze jaarlijkse inzameling van schoolspullen voor de allerarmste kinderen in het grensgebied tussen Roemenië,
Hongarije en Oekraïne heeft ondanks de coronabeperkingen toch maar liefst 133 met schoolspullen gevulde
rugzakjes opgeleverd. Dat is een heel mooi resultaat van deze actie die wij samen met de Antonius van Padua- en
de Maria Geboortekerk op de Berg en Dalseweg hebben gehouden. De Nijmeegse stichting Surya Project brengt
ze naar een school in Oost-Europa. Iedereen die hieraan heeft meegeholpen wordt van harte bedankt!

ORDE VAN DE ONDERWEGDIENST OP ZONDAG 8 NOVEMBER 2020
WELKOM
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

De jongere kinderen steken hun kaarsen aan en nemen
het licht mee naar de nevendienst.
(De oudere kinderen blijven in de kerk).

Openingslied: 274 : 1, 2, 3

GROET

OPENINGSWOORDEN

J: De Heer zal bij ons zijn
G: De Heer zal ons bewaren

J: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
G: Amen

GEBED
Een verhaal naar MATTEÜS 24: 14-30

J: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
J: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat
GEBED VAN TOENADERING
K: 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.
G: Amen
Lied 421 ‘Vrede voor jou’ (3x)
Gemeente gaat zitten
J: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde
KYRIEGEBED
Lied 301 f ‘Heer, ontferm U’
Glorialied 98 b

Acclamatie 339 g ‘Woorden van leven’
‘Iedereen heeft talent’ (Kinderen voor kinderen)
ROLLENSPEL
Orgelmuziek
GEBED, VOORBEDEN
stil gebed
gezamenlijk Onze Vader
MEDEDELINGEN
Lied 416 ‘Ga met God en Hij zal bij je zijn’
GEBED OM ZEGEN
gezongen Amen
Orgelspel

Collectes: scan de QR-code
of ga naar
www.samengoeddoen.nl/
gift/formulier.html?id=4380

