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Steenbokstraat 86
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Nr. 336, 15 juli 2018

 www.maranathakerk–nijmegen.nl

Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, 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 15 juli:
Voorganger en organist: zie orde van dienst
Ambtsdragers: Hetty Jongepier en Geeske Dam
Collectes:
voor het algemene werk van de diaconie; en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Groeten:
Deze week gaan kaartjes met onze naam erop vanuit de Maranathakerk naar:
- Désirée Schalk die een zware operatie heeft ondergaan.
- Geertje Jaarsveld die haar heup brak.
Zij hebben dus allebei Gods zegen en onze bemoediging nodig! We wensen hen een spoedig herstel.
Startzondag:
Beste gemeenteleden, nu de zomervakantie is aangebroken wordt het steeds rustiger in de kerk: veel mensen zijn
of gaan op vakantie. Op zondag 9 september willen we - als iedereen weer terug is - graag met u de Startzondag
houden. We zullen eerst een viering hebben, voorbereid door gemeenteleden. Daarna koffie en een activiteit,
aansluitend een gezamenlijke lunch. Wij nodigen u van harte uit om iets lekkers klaar te maken/kopen voor dit
middagmaal, bijvoorbeeld belegde broodjes, hartige taart, etc. Achter in de kerk staat een inschrijflijst. Voor soep
wordt gezorgd. We hopen u dan in goede gezondheid te ontmoeten!
Namens Co2020, Marlies van Esschoten.
Vakantierooster:
Zoals hierboven al vermeld komen deze tijd minder mensen naar de kerk, en daarom is er ook een aangepast
rooster. Geen kind dat het drempelgebed leest, geen kindernevendienst, en na de dienst maar één tafel waar
koffie, thee en limonade wordt geschonken.
Dank!!
De gulle geefsters (het waren er drie!) wil ik hartelijk bedanken voor hun spontane reactie op mijn vraag of er een
werkeloze naaimachine is. De dames in huiskamercafé “Gezellig” kunnen aan de slag.
Ineke Stoffels.

de zondag van het

uitgezonden worden
de 4e van de zomer

Maranathakerk, 15 juli 2018
Voorganger Ds Henk Gols
Organist Hannelore van der Woude

Orgelspel - Welkom
Allen staan - Stilte - Ontsteken van de tafelkaarsen
PSALM 84: 3
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

gevangen vrouwe Sion.
Want dit zegt de Eeuwige:
Voor niets zijn jullie verkocht,
zonder geld koop Ik jullie weer vrij.
Dit zegt God, de Eeuwige:
Ooit trok mijn volk naar Egypte
om daar als vreemdeling te leven,
maar in Assyrië werd het zonder meer uitgebuit.
Wat win Ik daar nu bij? – spreekt de Eeuwige.
Voor niets is mijn volk weggenomen,
hun leiders weeklagen – spreekt de Eeuwige –,
dag in dag uit wordt mijn naam bezoedeld.
Daarom, op die dag,
zal mijn volk mijn naam kennen,
beseffen dat Ik het ben die zegt:
‘Hier ben ik.’
PSALM

EPISTEL: Efesiërs 1: 1-14
PSALM

o Heer,
bij U vinden wij
rust die
heilige onrust is:
Gij stuurt ons erop uit,
het is pas klaar
als komt uw rijk—
aan U de tijd
in eeuwigheid.
Amen.

85b
117a

EVANGELIE: Marcus 6: 6b-13

- Acclamatie: (339a)

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

PSALM 84: 5

967 ‘Zonne der gerechtigheid’

GROET
Allen zitten

KYRIE & GLORIA

VOORBEDE

- Acclamatie (368g):

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
- Aanroeping
- Lied 418 ‘Grote God, wij loven U’
GEBED VAN DE ZONDAG

— Amen.

ONZE VADER 369b
Mededelingen
INZAMELING VAN DE GAVEN
Orgelspel

UIT DE PROFETEN: Jesaja 52: 1-6

Ontwaak, ontwaak, Sion,
en bekleed je met je kracht!
Bekleed je met je pronkgewaad,
Jeruzalem, heilige stad.
Nooit meer zul je worden betreden
door wie onbesneden is, of onrein.
Klop het stof van je af en sta op,
Jeruzalem, neem plaats op de troon.
De ketenen om je hals zijn losgemaakt,

Allen staan
LIED

418 ‘God, schenk ons de kracht’

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

