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 Onderwegdienst op zondag 11 december:  
   Voorbereid en uitgevoerd door (leden van) de Cantorij van de Ontmoetingskerk o.l.v. Vivien Moffat  
   Gebeden: Hiltje Tuinstra 
   Lezingen: Hanneke van der Lugt en Geeske Dam  
 Organist:  Hannelore van der Woude 
 Techniek:   Edward Bosma en Jeroen Cortjens  
 Collectes:  voor Binnenlands Diaconaat en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.  
      “Vrolijkheid in asielzoekerscentra”. Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. 
 Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In een azc wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. 
 Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks het KunstLab in azc’s, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, 
 film en fotografie voor kinderen en jongeren. Die ontdekken en ontwikkelen op die manier hun talenten en versterken zo 
 veerkracht en zelfvertrouwen. Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc- 
 bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met uw bijdrage aan de eerste collecte steunt 
 u het diaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk voor kinderen en jongeren in azc’s en andere diaconale projecten. 
        
  Volgende week zondag: 
 De Kerkenraad hoopt in de vergadering van 14 december a.s. mevrouw Rian Boorsma als diaken te verkiezen voor een 
 tweede termijn. Rian zal dan in de dienst van 18 december in de Maranathakerk door ds.Wouter Slob opnieuw aan de 
 gemeente verbonden worden (wat ‘herbevestiging’ wordt genoemd). In deze dienst zal ook officieel afscheid worden 
 genomen van mevrouw Hetty Jongepier, die drie ambtstermijnen als diaken heeft gefungeerd.     
 Gesprek over geloof en duurzaamheid:  
 Na de eerste avond over het thema “Thuis bij God” en de tweede over “Thuis op Gods aarde” staan op 13 december de 
 dieren centraal in “Een huis vol dieren”. We leggen de verbinding tussen de ark van Noach, de kerststal en het kerstdiner. 
 Deze avond is op dinsdag 13 december van 19.30 – 21.00 uur in de Haard. Bent u er niet aan toe gekomen om zich aan 
 te melden? Geen punt, dan schuift u gewoon aan. En natuurlijk is jong en oud van harte welkom! 
  Soepie doen van de Groene Hof: 
 Elke vrijdag staat om 13.00 uur een kop soep en brood klaar. We vinden het fijn als niet alleen wijkbewoners, maar ook 
 gemeenteleden aanschuiven.         Aanmelding is niet nodig, maar mag wel via Sabine Schols of Theo van Driel.
 Kerstproeverij:  
 Kom met al uw zintuigen aanstaande zaterdag 17 december, tussen 15.00 en 17.00 uur in de Maranathakerk kerst-
 proeven. Voor een warme ontmoeting bij de vuurkorf met een welkomstdrankje, om binnen een kerstverhaal, muziek en 
 zang te horen en andere lekkernijen te snoepen. Kortom: een gezellige middag! Neem gerust een buur of vriend(in) mee.  
 Thema-avond over migratie: 
 Stichting Gast behartigt al meer dan 20 jaar de belangen van ongedocumenteerden. Als donateur van Gast hebben leden 
 van de PGN hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Als dank daarvoor wil de stichting samen met de Raad van Kerken 
 Nijmegen en de werkgroep Kerk en Vluchteling graag iets terugdoen. Daarom is prof. dr. Henk van Houtum, verbonden 
 aan de Radboud Universiteit en expert op het gebied van migratievraagstukken, uitgenodigd om voor de vrijwilligers en 
 donateurs van Gast een lezing te verzorgen. U bent uitgenodigd om deze lezing bij te wonen op maandag 19 december  
 in de Maranathakerk. De lezing start om 20.00 uur en de zaal is geopend vanaf 19.30 uur.  Opgave via Theo van Driel. 
 

 
  
 
 
 
 
 

  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 11 DECEMBER 

3e advent, zondag Gaudete – Verheugt U (kleur: roze, want er schijnt al licht door het duister) 
 
WELKOM  
 
DRIE ADVENTSKAARSEN worden aangestoken: 
K: In een wereld vol met vragen, 
 Wachten wij vol ongeduld, 
 Op een droom die ons kan dragen, 
 en ons weer met hoop vervult. 
 Hij zal komen, God is met ons, 
 door profeten al verwacht, 
 God zal wonen bij de mensen, 
 Komt als kind in onze nacht. 
 
ADVENTSPROJECT  
- zingen: Projectlied (zie apart blad) 
De kinderen gaan met lichtjes naar de nevendienst. 
 
Cantorij zingt “Zo donker als de wereld is”  
      (Zangen van zoeken en zien 700): 
1. Zo donker als de wereld is,  
 zo stil wij gaan in duisternis,  
 wij blijven niet in deze nacht, 
 geen woord van God blijft zonder kracht. 
 
3. "Het zal de machtigen vergaan,   
 wie zwak is zal in vrijheid gaan,  
 de wapens worden neergelegd, 
 de armen komen tot hun recht." 
 
6. Dat ons geschiede naar jouw woord,  
 dat onze toekomst helder wordt,  
 dat nacht het laatste woord niet is,  
 maak zo met ons geschiedenis. 
 
BEMOEDIGING: 
Onze hulp is in de naam van de HEER 
 die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 en niet loslaat het werk van zijn Handen. Amen  
 
DREMPELGEBED gezongen:  
 Lied 297 allen refrein, amen 
 
KYRIEGEBED  
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en  
zijn Naam prijzen 
 want zijn barmhartigheid heeft geen einde 
 
Cantorij zingt TT 127 “Gij die aangeroepen wordt”: 
1. Gij die aangeroepen wordt,  
 die wij God noemen en Vader  
 Ongeziene, kom ons nader, 
 tooi de aarde met uw licht,   
 open ons een vergezicht. 
 

2. Gij die uitgeschreven staat 
 In de heldere taal der sterren, 
 Hoogtij, lichtende van verre -  
 Morgenster, treed uit uw baan 
 En kom in ons midden staan. 
 
5. Gij die ons zijt toegezegd:  
 God met ons en Mens van vrede, 
 Deel U aan de wereld mede, 
 Kom tevoorschijn uit het licht, 
 Liefde, toon uw Aangezicht. 
 
LEZING:  Maleachi 3 : 1 
 
Zingen: Lied 85b: 1, 2, 3 allen refrein 
 
LEZING:  Jesaja 11 : 1 - 3 en 5 
 
Cantorij zingt “O come, Emmanuel”: 
 O come, O come, Emmanuel, and ransom captive 
 Israel, that mourns the lonely exile here until the 
 Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel 
 shall come to thee, O Israel. 
 
Zingen: Lied 466 : 1, 5, 6 allen 
 
LEZING:  Jeremia 23 : 5, 6 
 
Cantorij zingt “Come Light of the world”: 
 Come, light of the world, come! Come, Christ our 
 light, come to redeem us by your grace. Call us 
 from darkness into light. Come, Lord, come! 
 
LEZING:  Jesaja 35 : 1, 2, 10 
 
Zingen: Lied 450 : 1, 2, 3 allen 
 
LEZING:  Matteüs 11 : 2, 3 
 
KORTE OVERWEGING  
 
Muzikaal intermezzo door orgel  
 
DANKGEBED EN VOORBEDEN  
Onze Vader 
 
MEDEDELINGEN 
 
Slotlied 453: cantorij 1 & 2, daarna allen opnieuw 1. 
 
ZENDING EN ZEGEN,  
gevolgd door 3x gezongen Amen.  

 
 


