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 Kerkdienst op zondag 26 maart, waarin Benjamin Thomas Jacob de Ronde wordt gedoopt 
 Voorganger:   ds. Wouter Slob  
 Taakdragers:  Roelf Groenhuis (ambtsdrager); Ati de Jong (lector) 
 Organist:    Jenneke van de Streek  
 Techniek:   Edward Bosma en Bas van der Linden 
 Collectes:   voor het Werelddiaconaat in Bangladesh en voor het onderhoud van de gebouwen van de PGN. 
    `    In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog, mede doordat veel opleidingen niet goed bij de vraag
 op de arbeidsmarkt aansluiten. Zo is er een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daar jongeren uit India 
 voor aangetrokken. Kerk in Actie biedt samen met een lokale partnerorganisatie 300 jongeren een leer-werktraject aan, 
 bijvoorbeeld als elektricien, reparateur van elektronica, computerspecialist, kleer- of meubelmaker. Ook kunnen zij getraind 
 worden in ondernemersvaardigheden om een eigen bedrijf te kunnen starten. Met uw bijdrage in de diaconale collecte 
 steunt u het werk van Kerk in Actie en geeft u jongeren in Bangladesh de kans om een toekomst op te bouwen.  
 Amnesty International:  
 Eerst het goede nieuws dat Yasaman Aryani en haar moeder Monireh Arabshahi in Iran op 15 februari 2023 zijn vrijgelaten, 
 vervroegd, want zij kregen 10 jaar straf voor het op Internationale Vrouwendag 2019 uitdelen van witte bloemen aan 
 vrouwelijke treinpassagiers zonder een hoofddoek te dragen. Daarom gaan wij door met schrijven: 
 – In Honduras zijn op 7 januari 2023 de milieuactivisten Aly Magdaleno Domínguez Ramos en Jairo Bonilla Ayala 
 doodgeschoten door gewapende mannen. Ze waren lid van een activistenbeweging die de Guapinol-rivier beschermt tegen 
 vervuiling door een mijnbouwbedrijf. De rivier is een belangrijke bron voor schoon drinkwater voor de omwonenden. De 
 activisten worden als criminelen weggezet door het mijnbouwbedrijf en de Hondurese overheid. Meerdere activisten zijn 
 aangevallen of vervolgd. In de brief roepen wij de autoriteiten op om grondig onderzoek te doen. 
 – Swaziland ((in 2018 omgedoopt tot Eswatini): Maseko was de voorzitter van een groep samenwerkende politieke partijen 
 en organisaties die democratie eisen. De organisatie is een doorn in het oog van koning Mswati die al sinds 1986 aan de 
 macht is. De koning meldde een dag voor Maseko’s dood in een toespraak dat hij zou afrekenen met mensen die oproepen 
 tot politieke hervormingen. In de brief vragen wij om grondig onderzoek. 
 – Ruanda: Irangabiye woont hier meer dan tien jaar en was in augustus 2022 in Burundi op bezoek bij haar familie toen ze 
 werd opgepakt. Ze noemde tijdens een online radio-uitzending de Burundese overheid ‘wreed’ en zei dat burgers zich 
 niet uitspreken uit angst om vermoord te worden. Dit audiofragment werd als bewijsmateriaal tegen haar gebruikt. Haar 
 opsluiten is een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Sinds 2015 protesteren Burundezen tegen onderdrukking en het 
 sluiten van maatschappelijke organisaties en media. Tegen veel activisten die het land zijn ontvlucht loopt een bevel tot 
 arrestatie. Meer dan tien van hen werden bij verstek veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen. In de brief vragen wij 
 om onmiddellijke vrijlating.              Digitale ondersteuning kan ook: amnesty.nl/ kom in actie.  
 Witte Donderdag: 
 Donderdag 6 april is het Witte Donderdag, de dag die vooraf gaat aan Goede Vrijdag. Vanuit de Joodse traditie is de avond 
 een feestavond. Joodse families vieren dit thuis met een Sedermaaltijd. In onze Christelijke traditie heeft dit feest extra  
 betekenis gekregen doordat het voorafgaat aan de gevangenneming van Jezus. In de Maranathakerk willen wij graag 
 samen deze avond gedenken. Om 18.30 uur begint dat met een gezamenlijke maaltijd. We vragen iedereen voldoende 
 gesmeerd brood mee te nemen dat we inzamelen en weer onder elkaar verdelen. Wij vullen dit aan met typische 
 gerechten en symbolen uit de Sedermaaltijd en wij zorgen voor drinken. Na afloop van de maaltijd gaan we in stilte naar de 
 kerkruimte om de overgang naar Goede Vrijdag te maken. U kunt zich tot volgende week zondag (Palmpasen) per e-mail 
 aanmelden voor de broodmaaltijd:  vanuffelen@gmail.com.         Namens de voorbereidingscommissie, Chris van Uffelen. 
 Om 20:00 uur begint de dienst in de Maranathakerk. Zij die niet deelnemen aan de maaltijd zijn dan ook van harte  welkom. 
 Avondmaal aan huis: 
 In de kerk vieren we geregeld het Avondmaal. Speciaal ook op Witte Donderdag, de dag waarop we gedenken en vieren 
 dat het Avondmaal werd ingesteld. Als u niet naar de kerk kunt komen om daar samen Avondmaal te vieren, kan er bij u 
 thuis een Avondmaalsdienst worden gehouden. Ds Wouter Slob, een diaken en ik komen dan met een korte liturgie en een 
 koffer met de spullen voor het Avondmaal bij u. Vorig jaar hebben we dit ook gedaan. Het waren waardevolle momenten. 
 We willen het zoveel mogelijk op 6 april (Witte Donderdag) plannen. Zo nodig kunnen we ook een andere dag met u 
 afspreken. Als u belangstelling heeft, neem dan even contact met mij op.               Met vriendelijke groet, Marije Klijnsma. 
                                Z.O.Z.    (marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl / tel. 06-19047440) 

  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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   Film:  
 Veertigdagentijd, vastentijd. De weg gaan die je goed doet,voetsporen zoeken op de kruisweg. We wandelden langs de 
 kruiswegstaties op de Heiligland Stichting, we luisterden naar de betekenis en achtergrond ervan. En we maakten zelf zo’n 
 statie. Komende donderdag 30 maart bent u van harte welkom in de Maranathakerk om de film “The passion of the Christ”  
 te zien. Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Koffie en thee staan klaar.          De werkgroep Inspiratie. 
  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’. 
 Taizéviering, thema Wijsheid: 
 Op vrijdag 14 april is in de kleine Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen weer een Taizéviering. Wat is wijsheid eigenlijk? In 
 de Bijbel is het geen geleerdheid, integendeel. Het Hebreeuwse woord voor wijsheid is ‘Chokhma’. Dit woord wordt breed 
 gebruikt, maar er zit altijd een element van het ‘hart’ in en vaak ook ‘hande(le)n’. Iedereen heeft een hart, handen en 
 handelt. We hebben allemaal dus toegang tot onze eigen wijsheid. Sta daar maar eens bij stil… Tijdens de viering zingen  
 we liederen uit Taizé, lezen gedichten en zijn stil. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt ongeveer één uur. Fijn om je 
 14 april (weer) te ontmoeten.          Met vriendelijke groet, Jeanette van der Zande en Martine Norden. 
  

 

 
 
 
2. Je bent al een tijdje bij mensen, 
 je naam is bij ons al vertrouwd 
 en dus is het tijd om te vieren, 
 dat God die je kent van je houdt.   
 
 - refrein 
 
 
3. Nu mag je gaan leven met mensen 
 verbonden in liefde en trouw 
 omdat zij vandaag bij dit dopen 
 Gods Naam legden naast die van jou.  
 
 - refrein 

 
 
 
 



 
ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 26 MAART 2023 

WELKOM - stilte - aansteken van de tafelkaarsen  
 
Intredelied:  Psalm 43 : 1, 3  
 
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, 
 Het is weer zondag en we zijn in de kerk gekomen. 
 Sommigen al vaak, hier. 
 Anderen op bezoek omdat we iets bijzonders 
 hebben: we dopen een kindje. 
 Daarom is de dienst extra feestelijk. 
 Wilt U iedereen welkom heten  
 en onze dienst zegenen, 
 Zodat we er blij en vrolijk van worden. 
G: Amen 
 
Zingen:    Psalm 43 : 4 
 
Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst  
 
GROET   V: De Heer zal bij u zijn 
     G: De Heer zal u bewaren 
 
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen   
 en Zijn naam prijzen  
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde 
 
Kyriegebed 
 
Zingen:    Lied 845 : 1, 2, 3  
 
De kinderen gaan naar de nevendienst, na Projectlied 
 
GEBED VAN DE ZONDAG 
 
SCHRIFTLEZING:  Deuteronomium 4 : 14-19 
Mij droeg de HEER toen op om u de wetten en regels 
te leren die u moet nakomen in het land aan de 
overkant, dat u in bezit zult nemen. Maar aangezien u 
geen gedaante hebt gezien toen de HEER u op de 
Horeb vanuit het vuur toesprak, moet u zich zorgvuldig 
in acht nemen: misdraag u niet door een godenbeeld 
te maken, een afbeelding van welk wezen dan ook, 
man of vrouw, of van een dier dat op het land leeft of 

van de vogels in de lucht, van kruipende dieren of van 
vissen in het water onder de aarde. En als u omhoogkijkt 
en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan 
de hemel, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer 
te knielen en te vereren wat de HEER, uw God, voor de 
andere volken op aarde heeft bestemd. 
 
Acclamatie:  Lied 339a  
 
VERKONDIGING 
 
Zingen:    Lied 340b Apostolicum 
 
DIENST VAN DE DOOP 
 
Zingen:    Verbonden met vader en moeder 
     (ook op achterzijde nieuwsbrief) 
… 
Vraag aan de gemeente: 
 Gemeente van Nijmegen, 
 wilt u deze dopeling, Benjamin de Ronde, ontvangen 
 in uw midden om hem in woord en daad te bewaren 
 bij het hartsgeheim van onze gemeente, om met hem 
 mee te werken en hem nabij te zijn in het doen van 
 Gods liefde. Zodat hij mogelijk ooit zijn doop zal 
 willen beamen? Wat is daarop uw antwoord? 
G: Ja, dat beloven wij. 
 
GEBED, VOORBEDEN,   
acclamatie:  Lied 368d “Houd mij in leven” 
stil gebed 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit, 
in eeuwigheid. Amen. 

 
MEDEDELINGEN 
 
Zingen:   Lied 547 : 1, 2, 3  
 
UITZENDING EN ZEGEN,  
gevolgd door driemaal gezongen Amen. 

 
 

 
 


