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 Dienst op zondag 22 januari: voorganger: ds. Peter van der Vange; ouderling: Michèle van der Steenstraten; lector: Wil 
 van Laarhoven; pianist: Daniël van der Beek.  
 Collectes: voor het werk van de Protestantse Vrouwen(én mannen)Dienst en voor de Protestantse Gemeente Nijmegen.  
 Bijdragen kan door een gift in de collectezakken die u bij het uit de kerkzaal lopen links tegen  
 de muur ziet staan, door over te maken op de rekeningnummers van de diaconie en de kerk,  
 of door het scannen van deze QR-code, die het mogelijk maakt anoniem met Ideal te geven:  
  
  Berichtje over de actie Kerkbalans: 
 U hebt ongetwijfeld gemerkt dat er geen begeleidende brief bij het toezeggingsformulier voor Kerkbalans 2023 zit. Dat kan 
 zakelijk en onpersoonlijk over komen. Het college van kerkrentmeesters – en zo ook de kerkenraad – vindt dat heel 
 vervelend en biedt hiervoor excuses aan. De reden is een samenloop van omstandigheden: ziekte, gebrek aan mensen 
 die op ’t laatst nog konden inspringen en de onmogelijkheid om tijdig alternatieven aan te boren. Helaas, het is zoals het 
 is. Voor de volgende actie, Kerkbalans 2024, zal er alles aan gedaan worden het nu gebeurde te voorkómen. Daarbij wel 
 de vraag aan de gemeente: wie zou deze actie organisatorisch willen komen versterken? Graag uw reactie mailen naar:  
 kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl, of bel op een dinsdagmorgen tussen 10 en 12 uur naar 024 3234854. 
 Zegensticker: 
 Vanuit één van de Nijmeegse kerken ontstond enkele jaren geleden het initiatief om een Nieuwjaarszegen in stickervorm 
 aan te bieden. Vorig jaar werden die ook in onze gemeente aangeboden. Na afloop van de dienst vandaag kunt u een 
 sticker meenemen op voorwaarde dat u een vrijwillige bijdrage doneert, die bestemd is voor het werk van het Kruispunt.   
 (Het geven van straatpastoraat aan dak- en thuisloze mensen, vanuit de Titus Brandsmakapel in de Kroonstraat). 
 Collecteopbrengst Kerstavond: 
 De 23 kinderen in de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de voormalige Daniëlswegkerk konden blije gezichten  
 tonen. Zij kregen voor hun orthodoxe Kerstfeest op 6 januari een Nijmeegse tas, beker en versnaperingen, betaald van de 
 collecteopbrengst na de Kerstsamenzang met kinderspel. Daar bleek € 361,31 in te zitten! Veel dank aan de gulle gevers. 
  Filmavond vrijdag 27 januari: 
 In het Huis van Compassie is het nieuwe filmseizoen begonnen, met films die er volgens ons toe doen, die een hart, ziel 
 en diepgang hebben en uitnodigen tot gedachtenuitwisseling. In ontspannen sfeer en onder het genot van een drankje. 
 Het nagesprek wordt door ons geleid. Dit keer is gekozen voor “Le Fils” van de gebroeders Dardenne. Een leraar brengt 
 een groep randjongeren een vak bij. Als de 16-jarige Francis komt is Oliver volledig van de kaart. Alles wordt anders in de 
 verhouding tussen Francis en de leraar. Een film over wraak en vergeving, die diepe indruk op de kijker maakt. Het HvC 
 bevindt zich op het adres Vlietstraat 20B in Nijmegen (in voormalig verzorgingshuis Sonnehaert, net achter de rotonde 
 Marialaan/Industrieweg). Inloop 19.30, aanvang 19.45 uur. Toegang: 7.50 of naar draagkracht (inclusief koffie en drankje). 
 Aanmelden niet nodig. Wees welkom!     Namens de filmcommissie: Kees Waardenburg, Ineke Stoffels en Lauke Nijssen.
. Theaterweekend over Salomo: 
 Op 28 en 29 januari zijn tientallen jongeren uit Nijmegen en omgeving bezig met muziek, zang, spel, drama, decor, 
 techniek, schmink of kleding om het thema Salomo in theatervorm te verwerken. De slotviering, waarbij iedereen welkom 
 is, vindt plaats op zondagmiddag 29 januari 17.00 uur in de Ontmoetingskerk. 
 Uitnodiging Liedmiddag Iona: 
 De werkgroep Inspiratie organiseert op zaterdagmiddag 11 februari in de Ontmoetingskerk een liedmiddag met 
 aansluitend een vesper in de geest van de Iona Community. Tijdens de middag worden onder leiding van Vivien Moffat en 
 begeleid door pianist Vincent Cuppen liederen ingestudeerd die tijdens de vesper uitgevoerd worden. Er is geen koor-
 ervaring nodig. Wie mee wil zingen wordt gevraagd zich aan te melden via inspiratie@pkn-nijmegen.nl. Het aanleren start 
 om 14.00 uur. De voor iedereen toegankelijke en door Marije Klijnsma verzorgde vesper begint om 16.30 uur. 

 

  Contactpersoon voor deze wijk: 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. 

 

https://www.pkn-nijmegen.nl
mailto:kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl,
mailto:inspiratie@pkn-nijmegen.nl.
mailto:scribasectiestad@gmail.com
mailto:nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com


ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 22 JANUARI 2023
 

WELKOM – stilte – aansteken van de tafelkaarsen  
 
Intredelied:  Lied 280 : 1 t/m 4 
 
OPENINGSWOORDEN                      
A: Wij zijn samengekomen in de Naam van  
 de Vader, de Zoon en de Heilige Geest            
G: Amen 
 
A: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat 
 
GEBED VAN TOENADERING   
K: We danken U , God,                                                                                                                                                                       
 dat U onze Vader bent,                                                                                                                                                                                         
 bij wie we altijd terecht kunnen  
 met wat we fijn vinden                                                                                                                   
 en met wat we moeilijk of verdrietig vinden.                                                                                                                   
 Want u houdt van ons en kijkt altijd naar ons om. 
 U geeft ons mensen om ons heen die er,                                                                                                                               
 net als U, altijd voor ons willen zijn. 
 Dat U er zo bent voor ons                                                                                                                                                                  
 dat is het belangrijkste van ons leven. 
 U bent God, ònze Vader. 
G: Amen 
 
Zingen:    Lied 280 : 5, 6, 7 
 
Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst  
 
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen   
 en Zijn naam prijzen  
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde 
 
KYRIEGEBED 
 
Zingen:   Lied 413 : 1, 2, 3 
 
De kinderen steken hun kaarsen aan  
en nemen het licht mee naar de nevendienst. 

 
GROET   V: De Heer zal bij u zijn 
     G: De Heer zal u bewaren 
 
GEBED 
 
SCHRIFTLEZING:  Genesis 12 : 1-8 
De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat 
je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar 
het land dat Ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk 
maken, Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven, 
een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou 
zegenen, wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. In jou 
zullen alle volken op aarde gezegend worden.’ Abram 
trok weg uit Charan, zoals de HEER hem had 
opgedragen, en Lot, de zoon van zijn broer, ging met 
hem mee. Abram was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam 

zijn vrouw Sarai mee en alle bezittingen die ze hadden 
verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan 
hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. 
Toen ze daar waren aangekomen, trok Abram het land 
door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd 
het land bewoond door de Kanaänieten. Maar de HEER 
verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw 
nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats 
een altaar voor de HEER, die aan hem verschenen was. 
Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van 
Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten westen 
van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor 
de HEER en riep er zijn naam aan. Steeds verder reisde 
Abram, in de richting van de Negev.  
 
Zingen:    Lied 314 : 1, 2, 3 
 
SCHRIFTLEZING:  Lucas 19 : 1-10 
Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar 
een man die Zacheüs heette. Deze Zacheüs was 
hoofdtollenaar, en hij was erg rijk. Hij wilde Jezus zien, 
om te weten te komen wat voor iemand het was, maar 
dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was 
klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een 
vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij 
voorbijkwam. Toen Jezus daarlangs kwam, keek Hij naar 
boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want 
vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’ Zacheüs kwam 
meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij 
zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen 
elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens 
binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 
Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: 
‘Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de 
armen geven, en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik 
het viervoudig vergoeden.’ Jezus antwoordde: ‘Vandaag 
is dit huis redding ten deel gevallen, want ook deze man 
is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen 
om te zoeken en te redden wat verloren was.’ 
 
Acclamatie:  Lied 339 a       
 
VERKONDIGING 
 
Pianospel  
 
Zingen:    Lied 275 : 1 t/m 5 
 
GEBED, VOORBEDEN,   
acclamatie:  Lied 367 b                 
stil gebed, 
gezamenlijk  Onze Vader (versie NBV 21) 
  
MEDEDELINGEN 
 
Zingen:    Lied 221 : 1 t/m 3  
 
UITZENDING EN ZEGEN, gevolgd door 3x gezongen Amen. 

 


