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     Collectes: die zijn op 8 januari zijn bestemd voor Schuldwegwijzer en voor de GemeenteOpbouw van de PGN.  
  SchuldWegWijzer biedt kosteloos praktische ondersteuning aan mensen in de regio Nijmegen met financiële problemen. 
 Door omstandigheden kunnen rekeningen zich opstapelen en schulden ontstaan. Wanneer iemand voelt dat de financiële 
 situatie hem of haar boven het hoofd groeit of als het niet lukt om de administratie op orde te houden, dan is het tijd om 
 hulp te zoeken. SchuldWegWijzer helpt met een groep vrijwilligers die mensen om weer grip te krijgen op hun uitgaven. 
 Professionals die wekelijks spreekuur houden in de Haard begeleiden hen daarbij.        
  Mededeling: 
 De Kerkenraad heeft op 20 december jl. de heer Evert Wasch verkozen als diaken. Hij zal het voorzitterschap van het 
 College van Diakenen de komende vier jaar op zich gaan nemen. Een belangrijke post, die al langer vacant was, wordt 
 met deze verkiezing ingevuld. De gemeente heeft vanaf het moment van deze mededeling gedurende vijf (werk)dagen de 
 gelegenheid eventuele bemerkingen rondom de verkiezing kenbaar te maken bij de scriba (scriba.pgn@kpnmail.nl).     
 Maranathakerk als warmteplek: 
 Vanuit de gemeente Nijmegen wordt als onderdeel van ‘help Nijmegen de winter door’.gewerkt aan warmteplekken in de 
 wijk. Zo wordt gezorgd dat mensen een deel van de dag of avond hun verwarming niet aan hoeven te doen, maar dat zij  
 warmte en gezelligheid op een andere plek kunnen krijgen. Behalve dat zo energiearmoede wordt aangepakt is dit ook 
 goed voor het bestrijden van eenzaamheid. Daarom wordt ook de Maranathakerk op een aantal momenten opengesteld 
 als 'Warmteplek'. 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 in samenwerking met Kwiek ’s morgens een inloop te 
 organiseren voor buurtbewoners 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: 
 Elk jaar wordt in januari in de Ontmoetingskerk een Jongerentheaterweekend georganiseerd. Hierin wordt door tientallen 
 jongeren vanaf groep 8 uit Nijmegen en omgeving meegewerkt. Twee dagen lang wordt d.m.v. muziek en zang, spel en 
 drama, decor en techniek, schmink en kleding een theaterviering rond een bijbelverhaal voorbereid. De jongeren hebben 
 dit jaar Salomo als onderwerp gekozen. Wie wil meedoen op 28 en 29 januari 2023  met bijvoorbeeld het uitzoeken van 
 liedjes, maken van decorstukken, klussen of repeteren voor het toneelstuk 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. 
  Gespreksbijeenkomst: 
 A.s. dinsdag 10 januari is er in De Haard weer een gespreksbijeenkomst over over geloof en duurzaamheid. Het thema is 
 deze keer “Thuis op aarde”. Deze avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Kwam u er nog niet aan toe om u aan 
 te melden? Geen punt, dan schuift u gewoon aan. Iedereen, jong of oud, is van harte welkom! 
 Begin van de gebedsweek voor de eenheid: 
 De week van gebed voor de eenheid begint op zondag 15 januari met een oecumenische gebedsviering, die de Raad van 
 Kerken Nijmegen belegt in de Petrus Canisiuskerk in de Molenstraat. De viering begint om 17.00 uur en de voorgangers 
 zijn pastoor Eduard Kimman en diaken Theo van Driel. Met medewerking van leden van de Raad van Kerken. 
  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.
 

 

  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  8 JANUARI 2023

 
WELKOM -  stilte - aansteken van de tafelkaarsen  
 
Aanvangslied:  Psalm 122 : 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: We willen heel graag dat er vrede is, God 
 Vrede thuis en op school 
 Vrede op straat en met vriendjes 
 Vrede op aarde. 
 Vrede als er oorlog is, vrede als ik ruzie maak. 
 Want vechten is heel erg God, 
 en elkaar pijn doen ook. 
 Daarom verlangen we altijd naar vrede. 
G: Amen 
 
Zingen:    Psalm 25 : 6, 9 
 
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 
 
Loflied:    Lied 305 
 
De kinderen steken hun kaarsen aan  
en nemen het licht mee naar de nevendienst. 

 
GEBED 
 
SCHRIFTLEZING:  Psalm 139 : 1-16 
Voor de koorleider. Van David, een psalm.  
HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit 
of sta, U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg 
of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U 
vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of U, HEER, 
kent het ten volle. U omsluit mij, van achter en van 
voren, U legt uw hand op mij.  Wonderlijk zoals U mij 
kent, het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw 
aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? 
Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan, lag ik neer 
in het dodenrijk – U bent daar. Al verhief ik mij op de 
vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de 
verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw 
rechterhand mij vasthouden. Al zei ik: ‘Laat het duister 

mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,’ 
ook dan zou het duister voor U niet donker zijn – de nacht 
zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. 
U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de 
buik van mijn moeder. Ik loof U om het ontzaglijke wonder 
van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik 
weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het 
verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot 
van de aarde, was mijn wezen voor U geen geheim. Uw 
ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol 
opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet 
één. 
 
Zingen:    Psalm 25 : 5, 7  
 
SCHRIFTLEZING:  Johannes 1 : 1-14 
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het 
Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is 
erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van 
wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het 
licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette 
Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te 
getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was 
niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het 
licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de 
wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is 
door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. Hij 
kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren 
hebben Hem niet ontvangen. Wie Hem wel ontvingen en in 
zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om 
kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke 
wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil 
van een man, maar uit God. Het Woord is mens geworden 
en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en 
waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de 
grootheid van de enige Zoon van de Vader. 
 
Zingen:    Lied 316 : 1, 4 
 
VERKONDIGING 
 
Orgel- of pianospel  
 
Zingen:    Lied 916 : 1. 2. 3  
 
DANKZEGGING EN VOORBEDEN 
Inkeer 
gezamenlijk  Onze Vader (versie NBV 21) 
  
MEDEDELINGEN 
 
Zingen:    Psalm 150 : 1, 2   
 
UITZENDING EN ZEGEN,  
gevolgd door driemaal gezongen Amen.

 


