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 Dienst op zondag 15 januari: voorganger: mw. drs. Hettie Oudelaar; ouderling: Ellen de Feijter; lector: Bart van Opstal; 
 technniek: Paul en Bas van der Linden & Bart van ’t Spijker.  
 Collectes: voor het algemene werk van onze diaconie en voor de Eenheid. De week van gebed voor de Eenheid van 
 christenen moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er dit jaar voor de door 
 ongelijkheid en racisme veroorzaakte verdeeldheid. In ons land wordt deze week georganiseerd door MissieNederland, de 
 Raad van Kerken en SKIN (Samen Kerk in Nederland). Met uw bijdrage in de 2e collecte helpt u dit mogelijk te maken.   
  Maranathakerk als warmteplek: 
 Vanuit de gemeente Nijmegen wordt als onderdeel van ‘help Nijmegen de winter door’ gewerkt aan warmteplekken in de 
 wijk. Dan hoeven mensen een deel van de dag of avond hun verwarming niet aan te doen, maar kunnen zij warmte en 
 gezelligheid op een andere plek krijgen. Zo worden energiearmoede en eenzaamheid bestreden. Daarom wordt ook de 
 Maranathakerk hier een aantal momenten voor opengesteld. Iedereen die thuis energie wil besparen of anderszins op 
 zoek is naar warmte, is dan welkom om in een verwarmde ruimte een kop  koffie of thee te komen drinken (gratis). Er kan 
 worden aangesloten bij bestaande activiteiten, maar er is ook gelegenheid voor spelletjes, puzzelen, eigen handwerk of 
 een leestafel. Ontmoeting van buurbewoners staat centraal. Het kan op dinsdag tussen 10.00 en 17.00 uur. Woensdag 
 13.00–17.00 uur terwijl er Kwiek-activiteiten zijn. Donderdag van 12.00 tot  17.00 uur. En vrijdag is het plan om i.s.m. 
 Kwiek ’s morgens een inloop voor buurtbewoners te organiseren om elkaar te ontmoeten en sociaal met elkaar te worden 
 verbonden. Hoe groot de toeloop gaat worden is nog niet te overzien, maar het is fijn als er alvast een aantal vrijwilligers 
 zijn die als gastvrouw of –heer willen helpen. U kunt zich hiervoor opgeven bij onze koster, Willem van Tilburg. 
  Theaterweekend over Salomo: 
 Elk jaar wordt in januari in de Ontmoetingskerk een Jongerentheaterweekend georganiseerd, waaraan door tientallen 
 jongeren uit Nijmegen en omgeving wordt meegewerkt. Twee dagen lang zijn ze bezig met muziek, zang, spel, drama, 
 decor, techniek, schmink of kleding. Wie wil meedoen op 28 en 29 januari 2023 en tussen de 12 en 25 jaar oud is kan zich 
 aanmelden voor een van de workshops door te mailen naar: theaterweekend@gmail.com.  
 Ook zijn er 7 mensen nodig die  voor de zaterdagavond macaroni willen koken. In pannen met een hoeveelheid voor 10 
 personen, waarbij één van de pannen vegetarische inhoud heeft. U mag de gemaakte onkosten declareren. 
 De slotviering, waarbij iedereen welkom is, vindt plaats op zondagmiddag 29 januari 17.00 uur in de Ontmoetingskerk. 
  Gebedsweek voor de eenheid: 
 Deze week start met een oecumenische gebedsviering vanmiddag om 17.00 uur in de Petrus Canisiuskerk (Molenstraat). 
 Voorgangers zijn pastoor Eduard Kimman, diaken Theo van Driel en andere leden van de Raad van Kerken. Vervolgens 
 zijn er gebedsavonden in de Hanzekerk, Heijendaalseweg 239: vanavond 19.30-21 uur, dinsdag 20.00-21.30 uur en 
 donderdag 20:00-21:30 uur. Bij de Pinkstergemeente Jozua, Zijpendaalstraat 5 A op dinsdag vanaf 20.00 uur. In de 
 Ontmoetingskerk op woensdag vanaf 19.00 uur. En in de Antonius Abtkerk te Malden op vrijdagavond vanaf 19.00 uur. 
 Pelgrims-Winterwandeling in Beek: 
 Vandaag kunt u weer wandelen. Deze pelgrimswandeling is in de winter, omdat ook dat een seizoen is met een eigen 
 sfeer die uitnodigt tot bezinning. We starten om 11.15 uur bij de kleine Bartholomeuskerk. Het is een wandeling van 
 ongeveer 5 km, zeker met wat klimmen en dalen. Onderweg verzorgt Marije Klijnsma korte overdenkingen en deels 
 wandelen  we in stilte.                          Marije Klijnsma en Jeanette van der Zande. 
 Filmavond vrijdag 27 januari: 
 In het Huis van Compassie is het nieuwe filmseizoen begonnen. We laten films zien die er volgens ons toe doen, met een 
 hart, ziel en diepgang. Films die uitnodigen tot uitwisseling van gedachten. In een ontspannen sfeer en onder het genot 
 van een drankje. Het nagesprek wordt door ons geleid. Dit keer hebben we 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. Inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. 
 Toegangsprijs 7.50 of naar draagkracht (inclusief koffie en drankje). Aanmelden is niet nodig. Wees welkom.!            
                  Namens de filmcommissie: Kees Waardenburg, Ineke Stoffels en Lauke Nijssen.
. 

  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. 
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ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 15  JANUARI 2023  

 
WELKOM - stilte - aansteken van de tafelkaarsen  
 
Intredelied:  Psalm 84 : 1 en 2 
 
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: Goede God,  
 met allemaal mensen, grote en kleine,  
 zijn wij hier samengekomen  
 om uw feestdag te vieren.  
 Kom met uw liefde in ons midden.  
 Geef ons vandaag een goede dienst,  
 geef ons uw zegen.  
G: Amen 
 
Zingen:     Psalm 84 : 6 
 
Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst  
 
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen   
 en Zijn naam prijzen  
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde 
 
KYRIEGEBED 
 
Zingen:    Lied 657 
 
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: Jesaja 62: 1-5  
Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van 
Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar 
gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding 
brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien, 
alle koningen je luister. Men zal je noemen bij een 
nieuwe naam die de HEER zelf heeft bepaald. Je zult 
een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, 
een koninklijke tulband in de hand van je God. Men 
noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer 
Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn verlangen 

en je land Gehuwde. Want de HEER verlangt naar jou 
en je land wordt ten huwelijk genomen. Zoals een 
jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw 
zonen jou ten huwelijk nemen, en zoals de bruidegom 
zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou 
verheugen. 
 
Zingen:    Lied 176 : 1, 2 en 3 
 
SCHRIFTLEZING:  Johannes 2: 1-11 
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. 
De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn 
leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de 
wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: 
‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Vrouw, wat wilt u van 
Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop 
sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij 
jullie zegt, wat het ook is.’ Nu stonden daar voor het 
Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met 
een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de 
bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot 
de rand. Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat 
naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. En toen de 
ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, 
proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar 
de bedienden die het water geschept hadden wisten 
het wel – riep hij de bruidegom en zei tegen hem: 
‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en 
als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de 
beste wijn tot nu bewaard!’ Dit heeft Jezus in Kana, in 
Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn 
grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem. 
  
Acclamatie:  Lied 339 a  
 
VERKONDIGING 
 
Orgel- of pianospel  
 
Zingen:     Lied 526 : 3 en 4 
 
IN MEMORIAM - Lied 215 : 7 
 
GEBED, VOORBEDEN,   
acclamatie:  Lied 367 b  
stil gebed, 
gezamenlijk  Onze Vader (versie NBV 21) 
  
MEDEDELINGEN 
 
Zingen:    Lied 422    
 
UITZENDING EN ZEGEN,  
gevolgd door driemaal gezongen Amen 

 
  


