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 Dienst op zondag 5 maart:  
 Voorganger:   Marije Klijnsma 
 Taakdragers:  Roelf Groenhuis (diaken); Hanneke van der Lugt (lector) 
 Organist:    Arjen Uittenbogaard; met medewerking van de cantorij o.l.v. Tjeu Corbeij 
 Collectes:   voor het werk van Kerk in Actie voor Palestijnse christenen en voor de PGN. 
       “Samen bijbellezen opent deuren”. De christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: 
 minder dan 2% van de bevolking. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale 
 gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat 
 opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de 
 samenleving en zoeken naar oplossingen. Met uw bijdrage in de diaconale collectie steunt u dit werk. 
 
 Kruiswegstaties: 
 Komende woensdag 8 maart gaan we aan de slag met het zelf maken van kruiswegstaties. We beginnen om 13.30 uur in  
 diaconaal centrum De Haard. Een telefoontje naar een van de volgende personen is handig. Zie ook de poster die voor het 
 raam van de kerkingang hangt.  Ineke Stoffels 06 83129757, Hetty Jongepier 06 11803514, Ella Heusinkveld 06 14439534. 
   Kruiswegwandeling: 
 U bent van harte uitgenodigd voor de pelgrimswandeling op zondag 12 maart, onderdeel van het veertigdagenproject 
 over kruiswegstaties. Kruiswegen zijn er om ons te kunnen inleven in de lijdensweg die Jezus heeft moeten gaan. Je  kunt 
 dat lezen in de Bijbel en erover nadenken. Maar het is anders als je zelf in beweging komt en als het ware met Jezus 
 meeloopt. Als je je laat raken door beelden van kunstenaars die je tegenkomt. In deze wandeling zullen we op de 
 begraafplaats van de Heilig Landstichting langs kruiswegstaties lopen. Daarna wandelen we verder in het omliggende 
 bos en bezoeken de Cenakelkerk die prachtige muurschilderingen heeft. De looproute is ongeveer 5 kilometer. Iedereen is 
 welkom. Verzamelplek: Pastoor Rabouplein voor de Cenakelkerk, tijd: 14.00 tot 16.00 uur. Het is fijn als u even laat weten 
 mee te lopen: marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl.            Met vriendelijke groet, Jeanette van der Zande en Marije Klijnsma. 
  Vastenmaaltijd: 
 Vanuit de traditie van de Opstandingskapel wordt ook dit jaar de mogelijkheid geboden deel te nemen aan de Vasten-
 maaltijd van de Van Paduakerk. Deze is op maandag 20 maart in het Parochiehuis, Van Slichtenhorststraat 81, van 17.45 
 tot 19.30 uur. Het eten kost 5 euro, maar hopelijk betaalt u meer. Want de opbrengst wordt gebruikt om in het verwoeste 
 Homs in Syrië een nieuw jongerencentrum te bouwen, in de geest van Frans van der Lugt. Ook als u een eenpansgerecht 
 (geen maaltijdsoep) wilt koken bent u welkom. Neemt u zelf bord, bestek, glas en toetjesschaaltje mee? Graag uiterlijk 12 
 maart aanmelden per mail: anneke@leisink.nl, met opgave van aantal eters, telefoonnr. en of u wilt koken. Welkom!
 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. 
  Kleutervieringen: 
 Dit voorjaar worden de speciale vieringen voor peuters en kleuters hervat. De vieringen zijn steeds op zondagmiddag om 
 15.30 uur. Het vindt telkens in een andere kerk plaats, want de opzet is oecumenisch. Kleine kinderen kunnen op deze 
 manier spelenderwijs kennismaken met de verhalen die in de bijbel staan. Tijdens de viering zullen we vooral veel zingen 
 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. De eerste keer is op zondag 19 maart om 15.30 
 uur in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33. De volgende bijeenkomsten zijn op 7 mei in de Maranathakerk en op 9 juli in 
 de Studentenkerk. Wees welkom!                 Namens de werkgroep kleutervieringen, Els Geelen. 
  

  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 5 MAART 2023 
  

Orgelspel  
 
WELKOM  
 
A: Keren wij ons stil tot God 
 Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  
 
Intredelied:  Lied 535c + Lied 25b 
 
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, 
 Wij zijn samen onderweg naar Pasen.  
 We maken ruimte en tijd voor U.  
 Help ons om stil te worden  
 en U dicht bij ons te ervaren. 
   - Stilte - 
G: Amen 
 
Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst  
 
Zingen:     Lied 221 
 
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 
 
acclamatie:  Lied 301k 

VEERTIGDAGENPROJECT + lied zingen met de kinderen. 
Daarna gaan zij met lichtjes naar de nevendienst. 
 
GEBED 
 
SCHRIFTLEZING:  Exodus 24,12-18 
 
Zingen:    Lied 540 : 1 allen, 2 cantorij, 6 allen 
 
SCHRIFTLEZING:  Matteüs 17,1-9 
 
Zingen:    Lied 941 : 1 cantorij, 3 en 4 allen 
 
VERKONDIGING 
 
Orgelspel  
 
Zingen:     Lied 840 : 1 allen, 2 cantorij, 3 allen 
 
GEBED, VOORBEDEN,   
acclamatie:  Lied 368e “God in de hemelen,  
     zie naar uw mensen” 
stil gebed, 
gezamenlijk  Onze Vader (uit de NBV21) 
  
MEDEDELINGEN 
 
De kinderen komen terug en vertellen welk verhaal 
ze hebben gehoord. 
 
Zingen:    Lied 416 : 1 allen, 2 ct., 3 en 4 allen 
  
UITZENDING EN ZEGEN 
V: In ons hart en in ons huis 
A: de zegen van God. 
V: In ons komen en in ons gaan 
A: de vrede van God. 
V: In ons leven, op onze zoektocht, 
A: de liefde van God. 
V: Bij het einde, nieuw begin, 
A: de armen van God om ons te ontvangen, 
     thuis te brengen. 
 

gevolgd door driemaal gezongen Amen.
  


