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Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota, e-mail: scribasectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
Berichten voor de volgende brief graag e-mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com
Op dit adres kunt u zich ook aanmelden voor wekelijkse toezending van de brief / liturgie op zaterdagavond.

Dienst op zondag 1 juli:
Voorganger en muzikale medewerking: zie orde van dienst
Ambtsdragers: Roelf Groenhuis en Mieke van den Brandt
Collectes:
voor het algemene werk van de diaconie; en voor het landelijk jeugdwerk van JOP.
Het vraagt soms veel geduld om een goede relatie op te bouwen tussen kerk en school. Er zijn
leerkrachten en directeuren die niets met de kerk hebben. Christelijke leerkrachten en ouders willen zich meestal
graag inzetten voor activiteiten rond kerk en school. Ze organiseren bĳvoorbeeld excursies naar een kerk, zodat
kinderen horen en ervaren wat daar gebeurt. Ook zĳn ze betrokken bĳ godsdienstonderwĳs of bieden ze leerlingen
uit achterstandswĳken een luisterend oor. De meeste ouders stellen het op prĳs als hun kinderen kennismaken met
de wereld van kerk en geloven en zien dat als verrĳking van de levens van hun kinderen. JOP, de Jeugdorganisatie
van de Protestantse Kerk, steunt kerken en scholen door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te
bundelen en samen met hen initiatieven en activiteiten te ontwikkelen om contact tot stand te brengen. Met de
opbrengst van de tweede collecte kan JOP die kennis delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen.
Volgende week zondag:
Beste gemeenteleden, zondag 8 juli willen wij graag met u - als afsluiting voor de zomervakantie - het koffie drinken
feestelijk aankleden met (zelfgebakken) lekkernijen. U bent dus van harte uitgenodigd iets lekkers mee te nemen
voor bij de koffie. Wij zien uit naar een gezellig samenzijn.
Namens Commissie 2020, Marlies van Esschoten.
Afscheid:
Zondag 24 juni was de laatste dienst voor mij als ouderling. Mijn ambtstermijn loopt deze maand af en ik heb
besloten mij niet meer beschikbaar te stellen voor een volgende termijn. Dit betekent ook dat ik mijn werk als
scriba/secretaris van de Sectie Stad beëindig. Gelukkig heeft de sectieraad een zeer capabele opvolgster
gevonden in de persoon van mw. Truus Nota, die dit werk van mij overneemt. Ik dank u allen voor het in mij
gestelde vertrouwen gedurende een groot aantal jaren. U allen wens ik een goede toekomst toe als leden van de
Prot. Gemeente Nijmegen en in het bijzonder voor iedereen die ik in de Maranathakerk en vaak ook daarbuiten,
mocht ontmoeten.
Herman te Kiefte.
Rectificatie:
Jan Meyjes stond aan de wieg van ons Eetcafé niet alleen (nieuwsbrief 24 juni). Ab Wanders was medeinitiatiefnemer. Ere wie ere toekomt!
W. v. Laarhoven.
Oproepje:
In het huiskamercafé “Gezellig” zit men op dit moment zonder een goede naaimachine. Hanan Monther, een
Syrische migrante, helpt anderen als hun kleding stuk is of vermaakt moet worden. Het was haar beroep in Syrië.
Daar runde ze een kleding- en reparatiewinkel. Wie heeft er een goede naaimachine die werkeloos is? Graag een
reactie naar Ineke Stoffels: telefoon 3788105 of mail mij glmstoffels@ziggo.nl. Ik ben benieuwd!

talita koem
2e zondag van de zomer

- Lofzang

GEBED VAN DE ZONDAG

Maranathakerk, zondag 1 juli 2018
Voorganger Ds Henk Gols | Cantorij o.l.v. Tjeu Corbeij
Organist Sander ter Veen

Orgelspel - Welkom
Allen staan - Stilte - Ontsteken van de tafelkaarsen

— Amen.

De heilige Schrift
UIT DE PROFETEN: Jesaja 3:25 - 4:6
(tekst op ommezijde)
SCHRIFTLIED

Intrede

304 ‘Zing van de Vader’

176: 1,3,4 ‘Om Sions wil zwijg ik niet

stil’
EVANGELIE: Marcus 5:22-43

PSALM 84: 1

- Acclamatie ‘In de Heer’, tekst Jesaja 12:2, Taizé

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,
ik denk dat U
van vogels houdt:
ze vliegen door de psalmen
en wonen in uw huis,
voor dag en dauw al
jubelen ze uw lof.
Ook wij,
als vroege vogels,
zingen een lied voor U,
die ons beschermt en koestert
in het nest van uw woning.
Amen.
PSALM 84: 2
GROET
KYRIE & GLORIA

Allen zitten

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

PREDIKING
Orgelspel
LIED

855 ‘Hem even aan te mogen raken’

Gebeden en gaven
VOORBEDE

INZAMELING VAN DE GAVEN
Orgelspel

Zending en Zegen

- Acclamatie (368g):

Allen staan
LIED
ONZE VADER 369b
Mededelingen

804 ‘De Heer heeft naar mij omgezien’

Ga heen in vrede…
De HEER zegene u…
besloten met het gezongen Amen (431c)
Orgelspel

EERSTE LEZING: uit Jesaja 3:25 - 4:6

Sions mannen zullen vallen door het zwaard,
haar soldaten sneuvelen in de strijd.
Rouw en droefenis heersen in haar poorten.
Berooid hurkt Sion neer op de grond.
Op die dag storten zeven vrouwen zich op één man:
‘Wij zullen zelf voor ons voedsel zorgen
en in onze eigen kleding voorzien.
Laat ons slechts uw naam dragen,
neem de schande van ons weg.’
Op die dag zal de HEER het land tot bloei brengen, het
zal als een kostbaar sieraad zijn. De rijke vrucht van
het land zal elke Israëliet die ontkomen is met trots

vervullen. Ieder die nog in Sion is, ieder die in Jeruzalem is achtergebleven, zal heilig genoemd worden, alle
mensen in Jeruzalem die ten leven opgeschreven zijn.
Wanneer de HEER het vuil van Sions vrouwen heeft
weggewassen en het bloed van Jeruzalem heeft afgespoeld, door een zuiver oordeel en een zuiverend vuur,
dan zal Hij boven de plaats waar de Sion ligt en waar
men bijeenkomt, een wolk scheppen voor overdag en
een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht.
Zijn luister zal alles overdekken, als een hut die
schaduw biedt in de hitte van de dag, en beschutting
tegen storm en regen.

