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 Kerkdienst op zondag 27 november:  
 Voorganger:  ds. Peter van der Vange 
 Taakdragers: Roelf Groenhuis (diaken); Hanneke van der Lugt (lector)       
 Organist:   Hannelore van der Woude 
 Techniek:     Edward Bosma en Paul van der Linden  
 Collectes:   voor het Werelddiaconaat in Colombia en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.  
       In Bogotá zet een stichting zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De 
 medewerkers bieden hen een veilige plek en een toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen 
 begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn. De christelijke stichting die door Kerk in Actie 
 wordt gesteund biedt hen praktische trainingen: werken in een moestuin, mooie papieren filigraanproducten maken, of een 
 koksopleiding. Het belangrijkste is dat ze náást deze kinderen staan en hen langdurig helpen. Zo kunnen de kinderen van 
 kansarm tot kansrijk worden. Dat gun je ieder kind en daarom is de eerste collecte vandaag voor dit werk.  
  Daling niveau Coronathermometer: 
 De invloed op samenleving en zorg door de ziektelast van het virus is nu laag. Daarom is op 22 november de stand van 2 
 naar 1, de stand van basismaatregelen, gewijzigd: algemene hygiëne in acht nemen, bij klachten niet naar de kerk komen, 
 bij binnenkomst handen ontsmetten, [met name tijdens het koffiedrinken} afstand respecteren en voldoende ventileren.  
  Gemeenteavond 6 december: 
 Naar een ‘kerk met toekomst’ en een ‘lichtere kerk’. De Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk wil een toekomst-
 bestendige gemeente zijn, met aandacht voor de kern van het kerk-zijn en minder organisatie en vergaderen. Dat moet 
 ook, omdat in onze gemeente te weinig mensen beschikbaar zijn voor ambten en bestuursfuncties. Bovendien past dit 
 beter bij de huidige tijd waarin mensen meer in ‘lichtere’ netwerken samenwerken. Daarover willen wij met u in gesprek 
 gaan tijdens een gemeenteavond. Onze gemeente (de PGN) moet de bakens gaan verzetten. De kerkenraad worstelt al 
 langer met het grote tekort aan ambtsdragers en met een nóg groter tekort aan bestuurskracht. Elke zondag een dienst in 
 twee of drie vierplekken is niet langer te organiseren. Zo verder gaan lukt gewoon niet meer. We moeten op verschillende 
 gebieden scherpe keuzes maken om als zelfstandige gemeente te kúnnen doorgaan. Daarover zal het op die avond gaan. 
 Enkele leden vanuit de classis Gelderland Zuid & Oost zullen ook aanwezig zijn. Schrijf s.v.p. in uw agenda: 6 december, 
 19.30 uur in de Maranathakerk.  
  Mawteni in de Lindenberg: 
 Op zaterdag 3 december a.s. staat de Mawteni Foundation met “De wereld is klein” in het Doe-het-zelf programma. Het 
 wordt een multiculturele avond vol muzikale optredens met een diversiteit aan muzikanten en instrumenten: onder meer 
 Iraanse fluit, een West-Afrikaans snaarinstrument, Cubaanse trommel en een operazangeres. De aanvang is 19.30 uur  
 en via www.delindenberg.com/theater/mawteni-foundation kunt u voor € 10 een entreebewijs bestellen. 
 Verhalenavond 8 december: 
 Meriam Deen vertelt op donderdag 8 december om 18.30 uur in de Maranathakerk adventsverhalen. In deze tijd van het 
 kerkelijk jaar zijn we in afwachting van Kerst, de geboorte van het Christuskind. Bij het thema VERwachten en AFwachten 
 heeft zij twee verhalen gekozen die ze op de van haar bekende levendige wijze zal vertellen, omlijst door livemuziek. De 
 verhalen leveren vast gesprekstof op. Na afloop is daarom gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Vooraf is er een 
 maaltijd met soep. Voor deelname aan de maaltijd en bijwonen van deze avond wordt een bijdrage van € 7.50 gevraagd. 
 U kunt inschrijven op een lijst die in onze 3 kerken ligt of door een mail te sturen naar: jeheusinkveld@hotmail.com of 
 glmstoffels@ziggo.nl. Er is plaats voor 30 deelnemers.         De werkgroep Inspiratie heet u van harte welkom.     
 Collecte Kerk in Actie ‘Geef Licht’: 
 Afgelopen week vond de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie plaats. Het collectegeld wordt gebruikt voor voeding, 
 kleding en onderwijs voor vluchtelingenkinderen in Griekse opvangkampen. Het is goed mogelijk dat u geen collectant aan 
 de deur hebt gehad. Daarom liggen er op de diaconietafel nog een aantal meeneemflyers met informatie over deze 
 collecte, zodat u desgewenst toch nog kunt doneren (QR-code of bankoverschrijving). 
  

 

  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 27 NOVEMBER 2022 
  

Welkom - stilte - aansteken van de tafelkaarsen  
 
Intredelied:  Psalm 121 : 1, 2 
 
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, 
 We zijn hier weer om naar een verhaal te luisteren                                                                                                   
 over hoe Jezus naar ons toegekomen is. 
 Jezus heeft ons laten zien hoeveel U om ons geeft,                                                                                                           
 dat we ook kinderen van U zijn. 
 Wilt U geven dat dat steeds  
 belangrijker voor ons wordt. 
G: Amen 
 
Bij het aansteken van de EERSTE ADVENTSKAARS: 
 In een wereld vol met zorgen, 
 wachten wij al eeuwenlang 
 op een lichte, nieuwe morgen. 
 Hoor je ’t engelengezang? 
 Straks zal alles weer gaan bloeien, 
 Jezus krijgt dan alle macht. 
 God zal wonen bij de mensen, 
 komt als kind in onze nacht. 
 
Zingen:    Psalm 121 : 3, 4  
 
Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst  
 
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen   
 en Zijn naam prijzen  
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde 

KYRIEGEBED 
 
Zingen:    Lied 456b : 1 t/m 4, 8 
 
De kinderen steken hun kaarsen aan  
en nemen het licht mee naar de nevendienst. 

Zingen:    Projectlied (zie apart vel)  
 
GROET    
V: De Heer zal bij u zijn 
G: De Heer zal u bewaren 
 
GEBED 
 
SCHRIFTLEZING:  Exodus 3 : 1 - 14 
 
Zingen:    Lied 275 : 1 t/m 5  
 
SCHRIFTLEZING:  Marcus 1 : 1 - 8 
 
Acclamatie:  Lied 339a  
 

VERKONDIGING 
 
Orgelspel  
 
Zingen:     Lied 442 : 1, 2 
 
GEBED, VOORBEDEN,   
acclamatie:  Lied 367b  
stil gebed, 
gezamenlijk  Onze Vader (versie uit NBV 21) 
  
MEDEDELINGEN 
 
Zingen:    Lied 463 : 1 t/m 8  
 
UITZENDING EN ZEGEN,  
gevolgd door driemaal gezongen Amen. 

  
 


