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 Dienst van Schrift & Tafel op zondag 6 november:  
 Voorganger:   ds. Wouter Slob 
 Taakdragers:  Ellen de Feijter (ouderling); Roelf Groenhuis (diaken); Geeske Dam (lector)         
 Organist:    Jenneke van de Streek 
 Techniek:    Floris van Tilburg en Paul van der Linden 
 Collectes:    voor het algemene werk van onze diaconie en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen. 

 
 Volgende week zondag: 
 Op zondag 13 november 2022 is er een gezamenlijke onderwegdienst in de Ontmoetingskerk. Een dienst waarin 
 betekenisvolle liederen worden gezongen. Er is dan geen protestantse viering in de Maranathakerk.
 Gespreksbijeenkomst over geloof en duurzaamheid: 
 Dit seizoen staat in een aantal gespreksbijeenkomsten de vraag centraal hoe wij zelf, met onze bescheiden moge-
 lijkheden, een bijdrage kunnen leveren aan de bewoonbaarheid van de aarde als een thuis voor iedereen. A.s. 
 dinsdag 8 november is de 2e bijeenkomst, vanaf 19.30 uur in de Haard. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom. 
  Soepie doen van de Groene Hof: 
 De Groene Hof is een moes- en kruidentuin voor mensen met een kleine beurs, die graag samen bezig zijn en met 
 de groenten uit de tuin soep willen maken om verbinding te leggen tussen buurtbewoners. Die mooie tuin bevindt zich 
 op het terrein van de Haard en de vrijwilligers willen graag in samenwerking met de diaconie regelmatig soep maken 
 op vrijdag rond lunchtijd. Graag willen we daar op 11 november een begin mee maken. Elke vrijdag staat om 13.00 
 uur een kop soep en brood klaar.        Aanmelding is niet nodig, maar mag wel via Sabine Schols of Theo van Driel.
  Adventsretraite ”Vrouwen met lef”: 
 Op 27 november gaat deze digitale retraite – die niet alleen voor vrouwen bestemd is – van start. Vier intrigerende 
 Bijbelverhalen over generaties vóór Jezus die kunnen inspireren. Via de ervaringen van die vrouwen die krachtiger 
 personen werden door het meemaken van lastige situaties kun je de toekomst hoopvoller leren zien. Vaak spelen 
 mannen in Bijbelverhalen de hoofdrol, maar dat is nu dus anders. Het draait steeds om de essentie die in de verhalen 
 zit en deze is gericht op mens-zijn. Geschikt voor iedereen die last van stress heeft of wel wat nieuwe inspiratie kan 
 gebruiken. De bedoeling is er dagelijks een half uur mee bezig te gaan. Vragen en beschrijvingen bij een stukje tekst, 
 muziek, filmpje, afbeelding of iets anders kunnen je helpen een liefdevoller mens te worden. Meer informatie: 
 https://www.zininmijnleven.nl/retraite/vrouwen-met-lef/. Aanmelden via info@zininmijnleven.nl   ds. Annet Hogenbirk. 
 Kerstproeverij 17 december: 
 Schrijf het alvast in uw agenda, voor op zaterdag 17 december is een nieuwe stijl kerstfair in voorbereiding! Nadere 
 informatie volgt nog. Wilt u meedoen met het organiseren, meld u dan aan bij koster Willem van Tilburg. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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. 
Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om aan te geven dat u de brief graag wekelijks digitaal wilt ontvangen. 
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ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 6 NOVEMBER 2022 

WELKOM - Stilte - aansteken van de tafelkaarsen 
  
Intredelied: Psalm 15 : 1, 2, 4 “Wie zult Gij noden” 
 
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: Vader in de hemel, 
 We zijn weer in de kerk gekomen. 
 We willen bidden en zingen, 
 Luisteren naar de Bijbel en de verhalen. 
 En we mogen welkom zijn, 
 aan het avondmaal: bij U aan tafel! 
 Wat geweldig is dat toch! 
 Zegen onze dienst. 
G: Amen 
 
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 867 : 1, 2 “Looft overal” 
 
GEBED bij opening van de Schriften 
  
SCHRIFTLEZING: Handelingen 6: 1-7 
 
Acclamatie  Lied 339a “U komt de lof toe” 
 
VERKONDIGING 
 
Orgelspel  
 
Zingen: Lied 762 : 1, 2, 3, 4 “De Heer richt op Zijn berg” 
 
GEBED, VOORBEDEN 
- zo bidden wij U zingend: 368j “Heer, hoor ons bidden” 
- stil gebed 
- die Heer die alle harten en hoofden van mensen kent, 
hore en verhore onze gebeden. Amen. 

MEDEDELINGEN 
 
D IE NST  VAN DE  TAFE L  
- NODIGING [diaken]: 
De tafel van de Heer staat klaar. De Heer heeft voor 
allen die bij Hem willen behoren en Hem liefhebben, 
de maaltijd gegeven om feestelijk met elkaar te vieren. 
Als dienaren van Jezus Christus nodigen wij allen uit, 
om in geloof en blijdschap, brood en wijn te ontvangen 
uit Zijn hand. 
 
- VREDESGROET: 
V: De vrede van Christus voor iedereen hier! 
G: Zijn vrede met ons allen 
(met een hoofdknik wensen we de mensen om ons 
heen: Zijn vrede met ons allen) 
 
- TAFELGEBED 17 (dienstboek) 
V: De Heer zij met u 
G: Zijn Geest in ons midden 
V: Heft uw harten omhoog 
G: Wij heffen ons hart op tot God 
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
G: Hij is het waard onze dank te ontvangen 
 
Lofprijzing:  Lied 405 : 1, 4 “Heilig, heilig, heilig” 
 
[voortzetting tafelgebed] 
 
Onze Vader (uit NBV 21)  
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 Het brood dat wij breken, is de gemeenschap met 
 het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt, dat 
 het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven 
 is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. 
 
 De beker der dankzegging, waarover wij de 
 dankzegging uitspreken, Is de gemeenschap met 
 het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit; 
 gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze 
 Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen 
 verzoening van al onze zonden. 
 
 Komt dan, want alle dingen zijn gereed. 
 
Tijdens de maaltijd: orgelspel 
 
DANKGEBED 
 
Slotlied:  974 : 1, 2, 5 “Maak ons Uw liefde God” 
 
UITZENDING EN ZEGEN,  
gevolgd door driemaal gezongen Amen. 

 


