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Steenbokstraat 86
6531 TH Nijmegen

Nr. 339, 9 september 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.

Startzondag 9 september: dienst voorbereid en geleid door enkele kerkgangers en de Commissie 2020
Pianist:
Daniël van der Beek
Ambtsdragers: Ellen de Feijter en Roelf Groenhuis
Collectes:
voor de bloemen die de trouwe bezoeksters van de Protestantse Vrouwendienst meebrengen naar
de ouderen in onze wijken; en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Een goed gesprek:
De Commissie 2020 heeft zich aangesloten bij het landelijke thema “Een goed gesprek”. Fijn dat er mensen
gevonden zijn die de dienst wilden vormgeven en lekkers hebben aangeleverd voor de gezamenlijke lunch!
De bedoeling is om na de dienst in de tuin achter de kerk het programma voort te zetten. Hopelijk hebt u een jas of
vest meegenomen om het daar warm genoeg te houden. Eerst drinken we koffie, thee of limonade. Van 11.15-12.00
uur voeren we het themagesprek. Tussen 12.00 en13.00 uur is de lunch. Daarna wordt afgesloten en opgeruimd.
Deze dag wordt een succes als er veel betrokken, enthousiaste mensen deelnemen en we op deze manier onze
kerkgemeenschap samen beleven. We hopen op u allen te mogen rekenen! Co2020 en overige voorbereiders.
Volgende week zondag:
Op zondag 16 september is er tijdens en na de dienst weer aandacht voor brieven namens Amnesty International.
Buurtcontactgroepen:
A.s. maandag 10 september van 20.00-21.30 uur: bijeenkomst van de coördinatoren van de buurtcontactgroepen.
We zullen de ervaringen uitwisselen die we tot nu toe met onze buurtcontactgroepen hebben opgedaan en en elkaar
verder op weg helpen. Ook andere geïnteresseerden uit de groepen zijn welkom! We zouden graag zien dat alle
twaalf buurtcontactgroepen vertegenwoordigd zijn.
Dinsdagmorgenkring:
Deze gespreksgroep in de Maranathakerk begint het nieuwe seizoen a.s. dinsdag 11 september, van 10-11.30 uur.
Contactmiddag PVD-Oost:
De medewerksters van PVD-Oost nodigen alle senioren uit voor hun eerste contactmiddag van het nieuwe seizoen.
Wij zijn blij dat mevrouw Wil van Laarhoven dan een lezing wil houden over de telefonische hulpdiensten. Het belooft
een interessante middag te worden, temeer u na de pauze in de gelegenheid bent om vragen te stellen. Ook als u
nog nooit eerder een contactmiddag hebt bijgewoond bent u méér dan welkom op 11 september a.s. om 14.30 uur
in de grote zaal van de Maranathakerk. Deze middag eindigt om ca. 16.30 uur.
Anneke Jansen, tel. 3221489
Open koorrepetitie:
Het koor Pniël-Hees repeteert elke dinsdagavond in de Maranathakerk. Op dinsdag 25 september a.s. is er van
20.00 tot 22.00 uur een open repetitie-avond. Zingt u graag, heeft u interesse, komt u deze avond dan eens
meezingen. Het zou een leuke kennismaking met ons koor kunnen zijn. Wij zouden het zeer op pijs stellen u te
mogen verwelkomen. Wilt u deelnemen aan de open repetitie-avond, laat u mij dit dan weten. Het kan ook via mijn
e-mailadres: c.m.janssen_fleury@kpnmail.nl
Namens koor Pniël-Hees, Caroline Janssen-Fleury
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Pianospel

Schriftlezing uit het Oude Testament:
Deuteronomium 4: 1-2 en : 9-20

WELKOM
Zingen:

Psalm 62 : 1, 4, 7

Allen staan – Stilte – ontsteken van de tafelkaarsen
Evangelie: Marcus 8: 27-33
Zingen:

Intredelied 280 : 1, 5, 6
Acclamatie Lied 339a “U komt de lof toe”

OPENINGSWOORDEN
In de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
G: Amen
Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

OVERDENKING

Stilte

GEBED VAN TOENADERING
K: Heer,
Wij praten vaak veel
en kletsen soms maar wat
Leer ons om met echte aandacht
naar een ander te luisteren
G: Amen

Pianospel

Zingen:

Onze Vader (tekst voorin Liedboek)

Lied 791 : 1, 3, 4

VOORBEDEN
Acclamatie:

Lied 367e “Heer onze God,
wij bidden u verhoor ons”

Stil gebed

Gemeente gaat zitten

Mededelingen

Laten we de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: Want Zijn barmhartigheid kent geen einde

De nieuwe kerkelijk werker, Marije Klijnsma,
stelt zich voor

Zingen:

Lied 216

De kinderen mogen naar voren komen en gaan
daarna naar hun eigen kindernevendienst.
GROET
De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren

INZAMELING VAN DE GAVEN
Zingen:

Slotlied 941

ZEGENBEDE
gevolgd door Amen, Amen, Amen.
Pianospel

Vervolg startzondag: U wordt allen van harte uitgenodigd voor het vervolgprogramma in de tent buiten in de tuin.
De koffie/thee en limonade staan klaar!

