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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 e-mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com

Kerkdienst op zondag 30 september:
Voorganger: ds. Peter van der Vange
Organist:
Jenneke van de Streek
Ambtsdragers: Johan van Noortwijk en Ellen de Feijter
Collectes:
de diaconale collecte staat vermeld als voor Bulawayo, maar dat is verplaatst. De eerste collecte is
vandaag voor kerken in het Midden-Oosten, de najaarscampagne van Kerk in Actie. Kerken in
Syrië hebben het moeilijk, de gevolgen na zeven jaar oorlog zijn groot. Veel gebouwen zijn verwoest en tweederde
van de kerkleden is gevlucht voor oorlog en geweld. Tijdens de gevechten bleven de achtergeblevenen trouw
samenkomen om te bidden. Voor hen is het leven een dagelijkse strijd om te overleven. Hun huizen liggen veelal in
puin, er is nauwelijks onderwijs, onvoldoende werk en een tekort aan voedsel en water. Dankzij de steun van de
wereldwijde kerk zijn er tekenen van hoop en krijgen mensen voedselpakketten, onderdak en onderwijs. De kerken
in Syrië - in het gebied waar het christendom ooit begon - hebben onze steun hard nodig om vol te kunnen houden
symbool van hoop te zijn. De tweede collecte is voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Volgende week zondag:
Op zondag 7 oktober worden er ouderlingen en diakenen bevestigd en nemen we afscheid van Tjeu Corbeij als
ouderling. Ouderling Jan Timmerman en de diakenen Hetty Jongepier en Ria Timmerman worden opnieuw aan de
Protestantse Gemeente verbonden. Nieuw bevestigd worden Yvonne Sans en Frans Boorsma als ouderlingen, en
Rian Boorsma als diaken. Zij worden als ambtsdragers aan heel onze Protestantse Gemeente verbonden.
Stand van zaken m.b.t. de verkoop Maranathakerk:
De Kerkenraad heeft tijdens zijn bijeenkomst van 25 september geen verantwoord besluit kunnen nemen. Daarom
komt de raad op 6 november bijeen voor een extra vergadering om dat alsnog te doen. Een verslag van waarover
gesproken is ligt als “persbericht” klaar om mee te nemen (voor degenen die dit nog niet per e-mail ontvingen).
Filmavond in het Huis van Compassie:
Het is 1957. Een nurkse, bejaarde professor rijdt met zijn schoondochter van Stockholm naar Lund. Daar zal hij
een eredoctoraat ontvangen. Tijdens de rit mijmert hij - aangespoord door dromen, associaties en gesprekken met
passanten - over zijn verleden. Regisseur Ingmar Bergman roept in deze film met de titel Wilde Aardbeien niet
alleen melancholie op maar ook levensvreugde. Een film die misschien herinneringen op roept. En waar nu wellicht
anders tegen aan gekeken wordt. Daar kunnen we met elkaar gedachten over uitwisselen. U bent van harte
welkom op vrijdag 5 oktober in De Haard, Groenestraat 170. Inloop vanaf 19.30 uur bij koffie en thee. Aanvang film
19.45 uur. Toegangsprijs: 7 euro of naar draagkracht. In de pauze zorgen we voor een drankje, waarna we met
elkaar in gesprek gaan.

MARANATHAKERK, ZONDAG 30 SEPTEMBER 2018.
Orgelspel
WELKOM
A: Keren wij ons stil tot God
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Zingen:

Lied 275 : 1 t/m 5

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: Heer,
wij zijn gekomen naar uw huis:
hier staan wij in uw stilte.
U woont niet in stenen,
in liefde is uw huis.
Maak ons uw woning,
maak ons een lied voor U.
G: Amen
Zingen:

Lied 286 : 1, 3

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst

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

zeg mij wat je weet. Waar was jij toen ik de aarde
grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet. Wie
stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? Wie strekte
het meetlint over haar uit? Waar zijn haar sokkels
verankerd, wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de
morgensterren samen jubelden en Gods zonen het
uitschreeuwden van vreugde? En wie sloot de zee af met
een deur, toen ze uit de schoot van de aarde brak? Ik
hulde haar in een gewaad van wolken en omwond haar
met donkere nevels. Ik legde haar mijn grenzen op en
sloot haar af met deur en grendelbalk, en zei: “Tot
hiertoe en niet verder, dit is de grens die ik je trotse
golven stel.”

Zingen:

Lied 321 : 1, 2

SCHRIFTLEZING: Job 42 : 1 - 6
Nu antwoordde Job de HEER: ‘Ik weet dat niets buiten
uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar
is. Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit
wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip,
over wonderen, te groot voor mij om te bevatten.
“Luister,” zei ik, “dan zal ik spreken, ik zal u ondervragen,
zeg mij wat u weet.” Eerder had ik slechts over u
gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd.
Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik
hier zit in het stof en het vuil.’
Zingen:

Lied 321 : 3, 4, 5

SCHRIFTLEZING : Romeinen 8 : 31 - 39
Zingen:

Lied 321 : 6, 7

VERKONDIGING
Orgelspel
Zingen:

Lied 939 : 1, 3

Lied 967 : 1, 2, 3, 6, 7

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

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

GEBED, voorbeden,
acclamatie: Lied 368 G “Adem van God, vernieuw
ons bestaan”
stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader (tekst voor in Liedboek)
MEDEDELINGEN, COLLECTES en orgelspel

GEBED

Zingen:

SCHRIFTLEZING: Job 38 : 1 – 11
En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. Hij zei:
‘Wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol
onverstand? Sta op, Job, wapen je; ik zal je ondervragen,

ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.

Lied 416 : 1 t/m 4

