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 Dienst op zondag 2 oktober:  
 Voorganger:  ds. Paul Oosterhoff  
 Taakdragers: Michèle van der Steenstraten (ouderling) en Loes Hogeweg (lector) 
 Organist:   Hannelore van der Woude; met medewerking van de cantorij o.l.v. Tjeu Corbeij  
 Collectes:   voor Het Passion en voor Kerk en Israël. 
       Timeout-voorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. 
 Omgeven door weilanden en geboomte ademt het een sfeer van schoonheid en aandacht. Omringd door vrijwilligers 
 en professionals vinden dak- en thuislozen er in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te 
 ondernemen. Voor mensen die door welke situatie, regel of welk systeem ook niet de zorg ontvangen die zij nodig 
 hebben biedt Het Passion plek: een diaconale kamer. Met de financiële steun in de 1e collecte helpen wij deze 
 mensen weer op weg naar verdere zorg. 
 De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. Onze 
 kerk voelt zich onopgeefbaar met hen verbonden vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van 
 het christelijk geloof. Alle activiteiten van Kerk en Israël zijn gericht op gesprek en ontmoeting. Het magazine ‘Op 
 weg’ laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en 
 stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel. De handreiking ‘Onopgeefbaar verbonden’ brengt 
 mensen in plaatselijke gemeenten hierover in gesprek.Ook zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen en het internet-
 project ‘De uitdaging’. Onze bijdrage in de 2e collecte maakt deze activiteiten mogelijk.   
 Volgende week zondag: 
 De gezamenlijke onderwegdienst die op 9 oktober in de Maranathakerk plaatsvindt wordt voorbereid en uitgevoerd 
 door leden van de gespreksgroep JIP. 
 Nieuwe website PGN: 
 Hij is er! De nieuwe website van de Protestantse Gemeente Nijmegen – Landwijk is online. Deze site vervangt de 
 oude PKN Nijmegen website en over enige tijd de websites van Landwijk en de Maranathakerk. De Ontmoetingskerk 
 blijft een eigen website houden. Op de nieuwe site vindt u informatie over onder meer de diensten, de verschillende 
 werkgroepen, activiteiten en het beleid van de kerkenraad. Eén gemeenschappelijke website, te vinden via: 
 www.pkn-nijmegen.nl. Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen voor deze website, we horen het graag. Ook 
 vragen wij de diverse werkgroepen om hun activiteiten en overige informatie aan te leveren om zo de website actueel 
 te houden. Dit kan door te mailen naar: communicatie@pkn-nijmegen.nl. We zien het graag tegemoet! 
 Gespreksgroep 16+: 
 Dit seizoen zouden we graag een gespreksgroep starten voor jongeren tussen de 16 en 20 jaar oud. We komen één 
 keer per maand bij elkaar en spreken over wat ons zoal kan bezig houden. Dat kan met kerk en geloof te maken 
 hebben, maar misschien zijn andere onderwerpen wel net zo belangrijk. We hebben alvast drie data  vastgelegd:  
 12 oktober, 16 november en 7 december; steeds van 19.30-21.00. De eerste keer komen we samen bij  Wouter Slob 
 thuis (St. Agnetenweg 73, Nijmegen). Je kunt gewoon aankomen, maar aanmelding is voor ons handig. Neem gerust 
 iemand mee. Graag tot dan!  
       Marije Klijnsma (marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl) en Wouter Slob (wouter.slob@pkn-nijmegen.nl).
 Rugzakjesactie: 
 Het is alweer oktober en dat betekent - zoals elk jaar - tijd om te denken aan de kinderen uit zeer arme gezinnen in 
 het grensgebied tussen Oekraïne, Roemenië en Hongarije. Wij kunnen hen helpen aan de nodige schoolmaterialen 
 door daarmee tasjes te vullen dìe door de Nijmeegse stichting Surya naar een van de dorpsscholen worden gebracht.  
 Op de flyer staat wat er precies in gaat.  Doet u mee? Na de dienst zijn bij de diaconietafel in de hal zakjes en flyers 
 verkrijgbaar. De laatste inleverdatum is zondag 30 oktober. 

 
 

  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 2 OKTOBER 2022 
 
WELKOM  
 
A: Keren wij ons stil tot God 
 Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  
 
Intredelied: antifoon 711b, Psalm 121  
 
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,  
 Wilt u ons helpen om te weten wat  
 we moeten doen. Hoe we er kunnen zijn  
 voor mensen die het moeilijk hebben.  
 Hoe we Jezus kunnen navolgen in deze tijd? 
G: Amen 
 
Zingen:     Lied 909 : 1 en 2 
 
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 
 
Glorialied:   Lied 705 : 1 en 4 
 
De kinderen steken hun kaarsen aan  
en nemen het licht mee naar de nevendienst. 

 
GROET    
V: De Heer zal bij u zijn 
G: De Heer zal u bewaren 
 
GEBED 
 
SCHRIFTLEZING:  Habakuk 3, 16-19 
Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen, ik vernam 
het en mijn lippen trilden. Mijn botten werden 

aangevreten, ik stond te trillen op mijn benen, 
wachtend op de dag van onheil, die komt voor het 
volk dat ons aanviel. Al zal de vijgenboom niet 
bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal 
de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen 
koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer 
in de kooien zijn en geen rund meer binnen de 
omheining – toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen 
voor de God die mij redt. God, de HEER, is mijn 
kracht, Hij maakt mijn voeten snel als hinden, Hij laat 
mij over toppen van bergen gaan. 
 
Zingen:    Lied 156  
 
SCHRIFTLEZING:  Lucas 13, 6-9 
Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een 
vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of 
de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij 
zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik 
kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar 
tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen 
maar de grond uit.” Maar de wijngaardenier zei: 
“Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de 
grond eromheen heb omgespit en hem mest heb 
gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar 
vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog 
omhakken.”’ 
 
Acclamatie:  Lied 339a “U komt de lof toe” 
 
VERKONDIGING 
 
Orgelspel  
 
Zingen:     Lied 910   
 
GEBED, VOORBEDEN,   
acclamatie:  Lied 145b  

     “Dichtbij is God, voor wie hem roepen” 
stil gebed, 
gezamenlijk  Onze Vader (versie NBV21) 
  
MEDEDELINGEN 
 
Zingen:    Lied 361  
 
UITZENDING EN ZEGEN,  
gevolgd door driemaal gezongen Amen. 

  


