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Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
Berichten voor de volgende brief graag vóór vrijdag 27 september 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com
e-mailen. Dit adres dient tevens om aan te geven dat u de brief graag wekelijks digitaal toegezonden krijgt.

Dienst op zondag 15 september:
Voorganger en organist: zie orde van dienst
Ambtsdragers: Désirée Schalk en Roelf Groenhuis
Collectes:
voor de sociale zorg die de diaconie tijdens spreekuren verstrekt en voor de kerken in Syrië.
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op
andere manieren zijn sporen achtergelaten: meer dan 12 miljoen mensen zĳn gevlucht, 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin. Veel kerken en scholen zĳn
verwoest. Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug en beginnen ze met het
herstel van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbĳ belangrĳker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of wĳk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven. De
kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te
ondersteunen bĳ het opstarten van een eigen bedrĳfje of het volgen van een opleiding. Kerk in Actie steunt de
kerken in Syrië. Helpt u mee door uw bijdrage in de tweede collecte?
Volgende week zondag:
Op zondag 22 september is er alleen dienst in de Stevenskerk, met veel kinderen. Deze begint om 10.00 uur.
Daarin zal speciaal aandacht gevraagd worden voor Amnesty International.
Weg afgesloten:
Op maandag 16 september wordt gestart met de renovatie van de Steenbokstraat. Dit betekent dat men de
komende twee weken alleen via de stoep naar de kerk kan gaan. In de Steenbokstraat geldt tijdens de eerste
fase een parkeerverbod bij de kerk, in de tweede fase is dat bij de winkels. Het verkeer wordt omgeleid.
Mensen die slecht ter been zijn kunnen via de Egelstraat de kerk binnen komen.
Vredesweek 2019:
Het thema van de Vredesweek die loopt van 21 t/m 29 september is “Vrede verbindt over grenzen”. In het kader
daarvan organiseert het Huis van Compassie samen met Augustijns centrum de Boskapel op vrijdag 27 september
een filmavond. Een medewerker van PAX, Thomas van Gool, zal de inleiding verzorgen. In de film ‘One day after
peace’ kunt u zien hoe een Joodse moeder - wier zoon is vermoord door een Palestijn - op zoek gaat naar
rechtvaardigheid, verzoening en vrede. Hoe zou zij daar in vredesnaam toe kunnen komen? Daarover gaan we na
afloop met elkaar in gesprek. Tijd: vanaf 19.30 uur staan de koffie en thee klaar. Locatie: De Haard, Groenestraat
170. Kosten: 7 euro of naar draagkracht. In de pauze is er een drankje. U bent van harte welkom!
Taizéviering 27 september:
Het thema van deze viering in de Kleine Bartholomeuskerk in Beek die om 19.30 uur begint is Compassie.
Waarachtig mededogen, je realiseren dat die ander net als jij hoopt gelukkig te worden. Allemaal doen we op onze
eigen manier ons best dat te bereiken en verdriet en pijn te vermijden. In dit proces is liefde het belangrijkst, die
stelt in staat ons hart te openen en compassie te ervaren. Tijdens de viering wordt hierover nagedacht. U wordt van
harte uitgenodigd mee te doen. Na afloop kunt u napraten onder het genot van een drankje.
Eetcafé Nieuwe Stijl:
Donderdag 3 oktober a.s. is het volgende Eetcafé. Inloop vanaf 18.30 uur, aanvang 18.45 uur. Als gastspreker zal
aanwezig zijn mw. Teunie de Jonge. Teunie en Rien de Jonge - de ouders van Marien de Jonge - hebben 6 jaar in
Zimbabwe gewoond. Rien gaf les op een Theologische Hogeschool en Teunie heeft daar vrouwengroepen
opgericht die o.a. eten kookten en truien breiden voor de aidswezen. Aidswezen worden vaak opgevoed door hun
oma of het oudste kind in het gezin. De vrouwen in die groepen zorgden er dus voor dat die kinderen een warme
maaltijd voorgeschoteld kregen. Met donaties en giften uit Nederland kon er maismeel en olie en andere
benodigdheden worden aangeschaft. Tijdens het eetcafé zal Teunie de Jonge hier meer over vertellen en laten
zien. U bent van harte welkom. De inschrijflijst hangt in de hal.
Caroline Janssen-Fleury.

13e zondag van de zomer
Protestantse Gemeente Nijmegen, Maranathakerk,
15 september 2019 • Voorganger Ds Henk Gols •
Organist Hannelore van der Woude

Orgelmuziek; ‘Dies sind die heilgen zehn Gebot' van
JS Bach (BWV 678) - Welkom
Allen staan - stilte - ontsteken van de tafelkaarsen

INTREDELIED 317
‘Grote God, Gij hebt het zwijgen’’
OPENINGSWOORDEN

In de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest. Amen.
Onze hulp is in de naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
GEBED VAN TOENADERING

O Heer,
wij lopen alle kanten op
en raken zomaar
de weg kwijt.
Maar nu
zijn wij gekomen naar uw huis
om gevonden te worden
door U, die ons zoekt,
altijd.
Amen.
Psalm

De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden,
want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die
Ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aan
gebracht en gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit
Egypte heeft geleid!”’ De HEER zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd Mij
niet tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren.
Maar uit jou zal Ik een groot volk laten voortkomen.’
Mozes probeerde de HEER, zijn God, milder te stemmen: ‘Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw
eigen volk, HEER, dat U met sterke hand en grote
macht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt U dat de Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd om hen in het
ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden
en van de aarde weg te vagen”? Wees niet langer
toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen! Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaak en
Israël, aan wie U onder ede deze belofte hebt gedaan:
“Ik zal jullie zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn, en het hele gebied waarvan Ik
gesproken heb zal Ik hun voor altijd in bezit geven.”’
Toen zag de HEER ervan af zijn volk te treffen met het
onheil waarmee Hij gedreigd had.
PSALM

51a

EVANGELIE : Lucas 15:1-10

- Acclamatie: (339a)

119 : 66

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen
der eeuwen.

Allen zitten

GROET
KYRIE ELEISON

LEZING UIT DE TORA : Exodus 32:7-14

& GLORIA

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
Aanroeping
- Acclamatie (301k)

PREDIKING

Stilte - Orgelmuziek: ‘Upon la mi re’, anoniem
LIED

928 ‘Hoe ik ook ben’

VOORBEDE
- Acclamatie: (367b)

ONZE VADER 369b
Mededelingen

Lofzang 302 : 1
‘God in den hoog’ alleen zij eer'
GEBED
De gemeente bidt in stilte

Gebed van de zondag

INZAMELING VAN DE GAVEN
Allen staan

LIED

760 ‘Gij zijt de zin van wat wij zijn’

Zegen - Amen (431c) - Orgelmuziek: Fuga van
J.S. Bach, BWV 547

