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Steenbokstraat 86
6531 TH Nijmegen

Nr. 340, 16 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

Kerkdienst op zondag 16 september:
Voorganger: ds. Rainer Wahl
Organist:
Sander ter Veen ; met medewerking van de cantorij o.l.v. Tjeu Corbeij
Ambtsdragers: Ria Timmerman en Hetty Jongepier
Collectes:
voor het spreekuur sociale zorg bij de diaconie, waar bestendig gevraagd wordt om financiële steun;
en voor het Vredeswerk wereldwijd. Vandaag is het vredeszondag, maar die vrede is nog altĳd ver te
zoeken. Overal ter wereld zĳn landen en bevolkingsgroepen met elkaar in con ict en miljoenen mensen, jong en oud,
zĳn slachtoffer van geweld. Kerk in Actie en PAX zetten zich namens de Protestantse Kerk in voor vrede door te
zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te
bemoedigen en te samenwerken. Zo biedt bijvoorbeeld in Sebrenica het programma ‘Dealing with the past’ van PAX
oorlogsslachtoffers de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken.
Amnesty International: vandaag is er aandacht voor en worden brieven uitgereikt om te versturen naar
– China: het gaat erg slecht met de gezondheid van de mensenrechtenadvocaat Jiang Tianyong die gevangen wordt
gehouden wegens het ’samenspannen met buitenlandse organisaties’. Tianyong werkte aan zeer bekende en
gevoelige zaken. Hij werd tijdens zijn detentie geslagen, liep gebroken ribben op en lijdt nu aan geheugenverlies.
– Egypte: er zijn ook zorgen over de gezondheid van Amal Fathy, een Egyptische vrouwenrechtenactiviste. Ook zij
wordt vastgehouden nadat ze de Egyptische overheid had bekritiseerd die er niet in slaagt om vrouwen te
beschermen tegen seksuele intimidatie. Amal Fathy zit al maanden in voorarrest op beschuldiging van het
verspreiden van ‘vals nieuws’.
– Israël: de Palestijnse politica Khalida Jarrar wordt in Israël gevangen gehouden. Ze zou een bedreiging voor de
staatsveiligheid zijn, maar het bewijs hiervoor is geheim. Omdat zij geen inzage kan krijgen in het bewijs kan ze zich
ook niet voor een rechter verdedigen. Jarrar is een belangrijk lid van het Palestijnse parlement en ze spreekt zich fel
uit tegen de Israelische bezetting van Palestina. Eerder al kreeg ze een reisverbod en een gevangenisstraf opgelegd.
Volgende week zondag:
Vanwege de centrale Dienst met kinderen in de Stevenskerk is er geen protestantse viering in de Maranathakerk.
Bevestiging ambtsdragers:
De Kleine Kerkenraad - die daartoe mandaat van de Algemene Kerkenraad heeft ontvangen - heeft Yvonne Sans
(sectie Stad) tot ouderling verkozen. Ook Frans Boorsma en Rian Boorsma (beiden uit de sectie Dukenburg/
Lindenholt) zijn tot ouderling respectievelijk diaken verkozen. De al zittende ambtsdragers Ria Timmerman (diaken),
Hetty Jongepier (diaken) en Jan Timmerman (ouderling) zijn herkozen. Op zondag 7 oktober a.s. zullen in de dienst
in de Maranathakerk Yvonne Sans, Frans Boorsma en Rian Boorsma in het ambt worden bevestigd door ds. H. Gols.
Dan worden tevens Ria Timmerman, Hetty Jongepier en Jan Timmerman opnieuw aan de PGN verbonden voor een
periode van vier jaar. Bezwaren tegen deze bevestiging en/of verbintenis kunt u - uiterlijk vijf dagen na deze
bekendmaking - schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend indienen bij de scriba van de Kerkenraad van de PGN. De
scriba van de Kerkenraad is Gerbrand Hoek, Van Bronckhorstdreef 31, 6534 VB Nijmegen.
Contactmiddag PVD-Zuid/West:
Op dinsdag 25 september begint om 14.30 uur in de grote zaal van onze kerk een gezellige bijeenkomst voor oudere
gemeenteleden. Voor de pauze doen we een originele quiz en na de pauze zal Cor Sikkens foto’s tonen van het meireisje. Neemt u gerust een introducé mee! Voor nadere informatie: Addie Wanders, telefoon 024-3558471
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.

ORDE VAN DIENST VOOR DE 13E ZONDAG VAN DE ZOMER
Orgelspel

GROET
V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren

WELKOM
A: Keren wij ons stil tot God
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

GEBED
SCHRIFTLEZING: Jesaja 45, 20-25

Intredelied:

Antifoon 710b
Psalm 139: 8 Cantorij, 9 Allen, 11 A

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,
U bent als een vriend.
U luistert naar ieder kind.
Wij danken u,
dat u ons helpt
en ons nabij bent,
nu en altijd. Amen.
G: Amen

Laten de ontkomen volken zich verzamelen, laat hen allen
naderbij komen. Wie een houten godenbeeld ronddraagt,
heeft geen verstand. Wie bidt er nu tot een god die niet
redt? Kom hier, overleg met elkaar en vertel: Wie heeft dit
van meet af aan laten horen, wie heeft het lang tevoren
aangekondigd? Was ik dat niet, de HEER? Buiten mij is er
geen god. Alleen ik ben een rechtvaardige God, alleen ik
breng redding. Keer terug naar mij en laat je redden, ook
jullie aan de einden der aarde; want ik ben God, er is geen
ander. Ik heb bij mijzelf gezworen: Uit mijn mond komt
gerechtigheid voort, een woord dat ik spreek wordt niet
herroepen. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong
zal bij mij zweren. ‘Alleen bij de HEER,’ zal men zeggen, ‘is
gerechtigheid en macht te vinden.’ Allen die zich tegen
hem keerden zullen tot hem komen en beschaamd staan.
Heel het nageslacht van Israël zal bij de HEER recht vinden
en zich gelukkig prijzen.

Zingen:

Psalm 30a

SCHRIFTLEZING: Marcus 9, 14-29
Acclamatie:

Lied 315 : 1 A, 2 C, 3 A

VERKONDIGING
Zingen:

Psalm 139 : 14 A

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst

Orgelspel

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en
Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie: Lied 367e
stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader (tekst voor in het Liedboek)

KYRIEGEBED EN GLORIA

MEDEDELINGEN, COLLECTES en orgel- of pianospel

Zingen:

Zingen:

Lied 299j : 1 C, 2 A, 3 C, 4 A

De kinderen steken hun kaarsen aan
en nemen het licht mee naar de nevendienst.

Lied 864 : 1, 2, 5

UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.

