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 Kerkdienst op zondag 20 november:  
 Voorganger:  ds. Wouter Slob 
 Taakdragers: Michèle van der Steenstraten (ouderling); Roelf Groenhuis (diaken); Ilse Dorland (lector)     
 Organist:   Arjen Uittenbogaard; met medewerking van de cantorij o.l.v. Tjeu Corbeij 
 Techniek:   Jeroen Cortjens en Floris van Tilburg  
 Collectes:   voor het algemene werk van onze Diaconie en voor de Sectiekas.  
       De 2e collecte vandaag is voor de PGN, met als bestemming de sectiekas - die er eigenlijk niet meer is. 
 Maar soms is er een uitzondering: op 17 december vindt een kerstproeverij, een zintuigen-kerstfair plaats in onze 
 kerk. Met de NGK delen wij de kosten en daarom wordt nu uw bijdrage gevraagd. Hiermee proberen wij in  de 
 Adventsperiode alvast wat warmte van Kerst te verspreiden. 
  Uitleg bloemschikking Eeuwigheidszondag:  
 De kleur is paars. Rondom het doopvont staan kaarsen met de namen van hen die ons dit jaar ontvallen zijn. Deze 
 zijn omringd door klimop: teken van hoop, maar ook van het eeuwige leven. De witte lelie verwijst naar het lijden, 
 maar is tevens een beeld van Zijn liefde en trouw. De grassen staan voor de vergankelijkheid van alles wat leeft.  
 Dit alles is verbonden met de Paaskaars door linten in paars en wit, wat ons verwijst naar het Licht van de Heer  
 dat altijd zal blijven branden.                           Baukje en Wil. 
 Morgenavond: 
 Aanstaande maandag 21 november is er in de Maranathakerk een kennismaking met de Nederlands Gereformeerde 
 kerk (NGK), in het kader van de Raad van Kerken. De avond begint om 20.00 uur. De NGK stelt het op prijs als er  
 van onze gemeente mensen aanwezig zijn. Een goede gelegenheid om onze “buren” beter te leren kennen! 
  Najaarsprogramma, thema Hoop:   
 Op maandag 21 november is er in de Ontmoetingskerk een avond met hoopvolle adventsmuziek De leiding is in 
 handen van Wim Koopmans. Aanvangstijd  19.30 uur. U bent van harte welkom! U kunt dit ook online volgen. Ga 
 daarvoor naar via https://www.youtube.com/channel/UCbaYM8QY5iXXB9QIzS3610Q/streams  
 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 verbinding willen leggen tussen buurtbewoners. Deze tuin bevindt zich op het terrein van de 
 Haard en de vrijwilligers willen graag i.s.m. de diaconie van de oogst regelmatig soep maken. Elke vrijdag staat om 
 13.00 uur een kop soep en brood klaar.   Aanmelden hoeft niet maar mag wel, via Sabine Schols of Theo van Driel.
  Taizéviering 25 november, thema Stilte: 
 Soms is het fijn om even stil te zijn, geen lawaai om je heen te horen. Om even geen onrust meer in je leven te 
 hebben. Om niet alleen rust te hebben, maar ook iets sterkers: échte stilte. In de bijbel staat dat je in die stilte God 
 kunt vinden. Meester Eckhart was een belangrijke laat-middeleeuws theoloog en filosoof en zei hierover: ”niets lijkt 
 zoveel op God als de stilte.” U bent op vrijdagavond 25 november van harte welkom om samen te zingen, luisteren 
 naar gedichten en  overdenkingen en stil te zijn. De viering in de kleine Bartholomeuskerk (Holleweg 2 Beek-
 Ubbergen) start om 19.30 uur en duurt ongeveer één uur. Nieuws over de Taizévieringen is op Facebook te volgen  
 of u kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief erover via m.norden@kpnplanet.nl. Fijn om je 25 november (weer)  
 te ontmoeten in de kleine Bartholomeuskerk.   Met vriendelijke groet, Jeanette van der Zande en Martine Norden. 
 Kerstpakketten maken: 
 Omdat wij vorige week geen dienst in de Maranathakerk hadden kon het niet anders dan dat vandaag wordt gestart 
 met de actie om Kerstpakketten samen te stellen voor een asielzoeker of een vluchtelingengezin. Na de dienst zullen 
 bij de diaconietafel de kaartjes worden opgehangen. Bij elk kaartje hoort een eigen doos; het is van belang dat die 
 bij elkaar blijven. Dan kunnen de Stichting Gast, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland en Home-Start zien voor wie in 
 Nijmegen het pakket bestemd is. Die mensen zijn hier door de organisaties speciaal voor geselecteerd, zij hebben echt 
 zo’n opkikker nodig omdat zij leven onder schrijnende omstandigheden. Op 11 december zijn hopelijk alle dozen gevuld! 

 

  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 EEUWIGHEIDSZONDAG 2022 
  
WELKOM - stilte - aansteken van de tafelkaarsen  
 
Intredelied:  Psalm 121: 1, Cantorij 2, 4  
 
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, 
 ook vandaag zijn we weer samengekomen. 
 We vieren de kerkdienst,  en we komen met 
 vreugde, maar vandaag misschien ook  
 met verdriet. Want we gedenken de doden  
 van het afgelopen jaar.  
 Met alles wat er is, mogen we altijd  
 welkom zijn. Wees ook vanochtend bij ons 
 en 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 608: 1, 2, 3 “De steppe zal bloeien” 
 
De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
GEBED VAN DE ZONDAG 
 
SCHRIFTLEZING:  Openbaring 7: 9-17 
Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet 
te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam 
en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun 
hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid 
riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de 
troon zit en van het lam!’ Alle engelen stonden om de 
troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze 
bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 
met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, 
dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, 
tot in eeuwigheid. Amen.’ 

Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar 
in het wit, en waar komen ze vandaan?’ Ik antwoord-
de: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn 
degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen 
zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het 
bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon 
en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te 
vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 
Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, 
de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet 
bevangen. Want het lam midden voor de troon zal 
hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het 
leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen 
wissen. 
 
Acclamatie:  Lied 339a “U komt de lof toe” 
 
VERKONDIGING 
 
Orgelspel  
 
Funeral Ikos / John Taverner 
 
DIENST DER GEDACHTENIS 
 
Zingen:    Lied 727 : C1, 2, C5, 6, C7, 10  
 
Aansteken van waxinelichtjes  
Cantorij zingt “Mijn ziel verlangt naar de Heer” (Taizé) 
 
GEBED, VOORBEDEN,   
acclamatie:  Lied 368j “Heer, hoor ons bidden” 
stil gebed 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan 
worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit, 
in eeuwigheid. Amen. 

 
MEDEDELINGEN 
 
Zingen:    Lied 801 : 1, C2, 3, C7, 8  
 
UITZENDING EN ZEGEN,  
gevolgd door driemaal gezongen Amen. 

 


