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 Dienst op zondag 19 maart:  
 Voorganger:   ds. Rainer Wahl 
 Taakdragers:  Ellen de Feijter (ouderling); Wil van Laarhoven (lector) 
 Organist:    Hannelore van der Woude  
 Techniek:   Jeroen Cortjens en Floris van Tilburg 
 
 Collectes:   voor Missionair werk / Kliederkerk en voor  de Protestantse Gemeente te Nijmegen. 
       Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren ontdekken, vieren en 
 eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de 
 betekenis van bijbelverhalen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond 
 hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, 
 hoop en liefde. Met de opbrengst van de diaconale collecte ondersteunt de Protestantse Kerk kliederkerken en andere 
 missionaire initiatieven in het heel Nederland. 
 Vastenmaaltijd: 
 Op vrijdag 31 maart om 17.45 uur wordt er in De Haard in samenwerking met het Oecumenisch Citypastoraat een 
 vastenmaaltijd georganiseerd. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen. In de hal ligt een intekenlijst, maar u 
 kunt u ook telefonisch of per e-mail aanmelden via Sabine Schols of  Theo van Driel. De opbrengst is bestemd voor de 
 opvang van kansarme kinderen in Boekarest. Caminul Phillip is een dagopvang voor kansarme kinderen in Ferentari 
 (Boekarest, Roemenië), een getto waar armoede, drugs, alcohol en criminaliteit een zware tol eisen. Het opvanghuis biedt 
 de kinderen (vaak van Roma-afkomst) een veilige plek en ondersteunt ze bij het voltooien van de basisschool. Heel 
 belangrijk, want zonder basisschooldiploma krijg je in Roemenië geen werkvergunning! Kinderen kunnen er op adem 
 komen en weer even kind zijn. Ze krijgen begeleiding bij hun schooltaken en ontwikkeling, een maaltijd per dag en zo nodig 
 kleding en schoeisel. Vanuit de Roemeense overheid is er weinig of geen financiële steun voor dit project. Wilt u Caminul 
 Phillip steunen, zodat de kansarme kinderen een kans krijgen op een betere toekomst? Maak uw gift dan over op NL42 
 INGB 0000 7488 80 ten name van Diaconie O.C.P. Nijmegen, onder vermelding van ‘Caminul Phillip’.
 Bibliodrama: 
 Verhalen horen bij mensen. Verhalen helpen het leven te begrijpen, brengen betekenis aan, verruimen ervaringen en 
 inzichten. Dat geldt des te meer voor verhalen uit heilige boeken en religieuze tradities. Met bibliodrama gaan we op een 
 actieve manier Bijbelverhalen verkennen, namelijk door ze te spelen. We gaan dus niet praten over verhalen, maar we 
 duiken erin. Door de verhalen te spelen gaan we “aan den lijve" ondervinden wat ze ons te bieden hebben. De oude 
 verhalen gaan niet langer over ver vervlogen tijden, maar krijgen handen en voeten in het nu. Zo word je deel van het 
 verhaal en het verhaal wordt deel van jou. En je staat niet alleen. De andere spelers doen mee. Het is een gedeelde 
 ervaring. Zo kun je groeien als mens, als zoeker én als vinder van oude en nieuwe betekenissen. Wil je meedoen? Hartelijk 
 welkom! Er is plaats voor 8 deelnemers. Begeleiding: ds Anneke de Vries, gecertificeerd bibliodramabegeleider. Data: 14 
 april, 12 mei, 26 mei, van 14.00-17.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Plaats: Doopsgezinde Kerk, Professor Regoutstraat 23. 
 Eigen bijdrage: voor de drie middagen samen € 30. Aanmelden: z.s.m. bij annekedevries.bibliodrama@gmail.com 
 Kleuterviering: 
 De speciale vieringen voor peuters en kleuters worden hervat. De eerste keer is vanmiddag om 15.30 uur in de 
 Ontmoetingskerk. Kleine kinderen kunnen hier spelenderwijs kennismaken met de verhalen die in de bijbel staan. Er wordt 
 vooral veel gezongen op bekende melodieën van kinderliedjes, maar dan met andere teksten. Na ongeveer 40  minuten 
 wordt afgesloten met limonade en koffie. Bedoeld voor gezinnen met kinderen van 0 tot 6 jaar. Wees welkom!      
                            Namens de werkgroep kleutervieringen, Els Geelen. 
 Oekraïne-inzameling:  
 De Antonius van Paduakerk houdt momenteel een inzameling van levensmiddelen en hulpproducten voor mensen in 
 Oekraïne. Er liggen groene flyers op de diaconietafel waarop ook het rekeningnummer van de Stichting Surya staat, die de 
 materialen erheen vervoert. Wie mee wil doen kan op een zaterdag tussen 15.00 en 17.00 uur of een zondag tussen 11.00 
 en 12.00 uur spullen afgeven bij de ingang van de AvP, Groesbeekseweg 96. De laatste actiedag is 2 april. Behalve basis 
 houdbaar voedsel is er vooral behoefte aan: tandenborstels, tandpasta, luiers, billendoekjes, babyvoeding, stukken zeep, 
 maandverband, paracetamol, toiletpapier, incontinentiemateriaal, dikke kaarsen, lange lucifers en rolstoelen.  
 

  Contactpersoon voor deze wijk: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.         
Berichten voor een volgende brief graag mailen naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com, uiterlijk vrijdag 14.00 uur. 
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ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG LAETARE, 19 MAART 2023 
  
Orgelspel 
 
WELKOM  
 
A: Keren wij ons stil tot God 
 – stilte – aansteken van de tafelkaarsen  
 
Intredelied:  Psalm 105 : 1, 15, 18 
 
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:  Lieve God, 
 We danken u, dat er zo veel lekker eten is. 
 Het ontbijt was weer fijn en gezellig. 
 De hele dag komen wij niet tekort. 
 We denken aan al die kinderen, 
 die vaak zonder ontbijt naar school moeten, 
 die honger hebben de hele dag. 
 Als het aan U ligt, lieve God, 
 is er genoeg voor een ieder, 
 om te eten, om te drinken, om vrolijk te zijn.  
G: Amen 
 
Zingen:     Lied 539 : 1, 2, 5 
 
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 301 j (1x voorzang; 2x allen) 
 

AANDACHT VOOR DE KINDEREN   

Zingen:    Projectlied  
 
Na het aansteken van de lichtjes gaan de kinderen 
daarmee naar de nevendienst 
 
GROET    
V: De Heer zal bij u zijn 
G: De Heer zal u bewaren 
 
GEBED 
 
SCHRIFTLEZING:  Exodus 16: 1-7 
 
Zingen:    Lied 806 : 1, 2, 3 
 
SCHRIFTLEZING:  Johannes 6 : 25-35 en 41-51 
 
Acclamatie:  Lied 368 d 
 
VERKONDIGING 
 
Orgelspel:  Gebet / Franz Liszt 
 
Zingen:     Lied 653 : 1, 2, 7   
 
In Memoriam  
     Lied 511 : 7 
 
GEBED, VOORBEDEN,   
acclamatie:  Lied 368 d  
stil gebed, 
gezamenlijk  Onze Vader (versie NBV 21) 
  
MEDEDELINGEN 
 
Zingen:    Lied 981 : 1, 2, 3, 4, 5    
 
UITZENDING EN ZEGEN,  
gevolgd door driemaal gezongen Amen. 
 
Orgel: Wer nur den lieben Gott lässt walten / J.S. Bach 

 
  

 
 
 


