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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 14 oktober:
Voorganger: ds. mw. Hetty de Reus
Organist:
Hannelore van der Woude
Ambtsdragers: Mieke van den Brandt en Geeske Dam
Collectes:
voor de Wereldvoedseldag, en voor het Jeugdwerk van de protestantse gemeente in Nijmegen.
In 150 landen wordt jaarlijks op 16 oktober geattendeerd op het feit dat een miljard mensen honger
lijden. Hongersnood heerst er op dit moment in Somalië, Zuid-Soedan, Jemen en Nigeria. Daarnaast hebben velen
te maken met chronisch voedseltekort. Zelfs dichtbij, in onze omgeving, hebben mensen honger. Daarom wordt
met de opbrengst van de diaconale collecte de Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe ondersteund.
Volgende week zondag:
Op 21 oktober gaat ds. Peter van der Vange voor en verleent het Pniëlkoor medewerking aan de dienst. Tijdens de
voorbeden en na de viering wordt aandacht gevraagd voor de drie brieven namens Amnesty International.
Lekendienst invullers gezocht:
Vanaf komend jaar moeten de mensen uit onze kerk eens per maand zelf een dienst verzorgen, omdat er dan geen
predikant is. We hebben de afgelopen periode proef gedraaid, heel mooie diensten gehad, maar ook o.a. geleerd
dat groepen de tijd moeten hebben, goed toegerust moeten worden, en dat groepen niet teveel belast moeten
worden. Daarom willen we groepen die dit willen doen, vragen om zich op te geven. Dat kunnen allerlei groepen
zijn: buurtcontactgroepen, gesprekskringen, klusgroepen e.d. We zijn op zoek naar minimaal 12 groepen. Voor het
begin van het jaar krijgen de groepen een berichtje wanneer ze ingeroosterd zijn. Dan is er genoeg tijd om een
dienst voor te bereiden. Ds. Henk Gols en Hendrik Jan Bosman zullen een voorlichtingsavond houden over hoe je
zoiets aanpakt. Ze zullen de groepen voorzien van informatie, zoals schriftlezingen voor de desbetreffende zondag
met een toelichting of bronverwijzing, een blauwdruk van de liturgie, hulp voor het vinden van de gebeden enz.
Mochten groepen toch vastlopen tijdens de voorbereiding, dan zijn Henk Gols, Hendrik Jan Bosman en Mieke van
de Brandt graag bereid hulp te bieden. Graag opgeven bij Henk Gols, Hendrik Jan Bosman of Roelf Groenhuis.
Hazenontmoeting:
Sinds vijf jaar is er elke vierde donderdag van de maand in een zaal van onze kerk een vrije inloopmiddag voor
bewoners van de wijk Hazenkamp vanaf 60 jaar. Doel ervan is andere wijkbewoners te ontmoeten en elkaar te
leren kennen, en op die manier wordt vereenzaming in de wijk tegengegaan. Ter gelegenheid van dit lustrum is er
op donderdag 25 oktober een optreden van het duo Alice en Tineke. Wie dit tussen 14.00 en 16.00 uur wil
bijwonen kan zich aanmelden bij Willem van Tilburg. Kosten: €3,50, en daarvoor krijgt u tevens koffie of thee.

MARANATHAKERK, ZONDAG 14 OKTOBER 2018.
Orgelspel
WELKOM
A: Keren wij ons stil tot God
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Zingen:

Lied 906 : 1, 2, 3 en 6

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: God, ik ben zo blij,
het donker verdween, de nacht is voorbij,
en het is weer licht.
Nu deze dag begint wil ik u vragen
ons te helpen vandaag
bij de dingen die wij doen.
We vinden het fijn vanmorgen hier te kunnen zijn
en wij vragen uw zegen over deze dag.
G: Amen

die iets van hem heeft geleend zijn schuld kwijtschelden; hij
mag zijn volksgenoot, zijn broeder, niet tot afbetaling
dwingen, want de kwijtschelding is afgekondigd in de naam
van de HEER. Van een buitenlander mag u wel betaling
vorderen, maar wat u van een volksgenoot te goed hebt
moet u kwijtschelden. Overigens zal niemand van u in
armoede leven, zozeer zal de HEER u zegenen in het land
dat hij u in bezit zal geven, tenminste, als u hem
gehoorzaamt en de geboden die ik u vandaag voorhoud
zorgvuldig naleeft; dan zal de HEER, uw God, u zeker
zegenen, zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel volken
leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult
over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u.
Zou er in een van de steden in het land dat de HEER, uw
God, u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek
lijden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet
op de zak houden, maar u moet diep in de buidel tasten en
hem lenen zo veel als hij nodig heeft. Wees niet zo
berekenend om bij uzelf te denken: Het zevende jaar, het
jaar van de kwijtschelding , komt eraan – waardoor u zich
afsluit voor de ellende van uw volksgenoot en hem met lege
handen laat gaan. Als hij dan de HEER zijn nood klaagt om
wat u hem hebt aangedaan, zal het u als zonde worden
aangerekend. Geef hem dus ruimhartig en zonder spijt, en
de HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u doet en
onderneemt. Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk
ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in
uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is.

Zingen:

Lied 981 : 1 t/m 5

SCHRIFTLEZING: Marcus 10 : 17 - 31
Zingen:

Lied 218 : 1 t/m 5
Acclamatie:

Lied 675 : 1 en 2

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:

Orgelspel
Zingen:

Lied 904 : 1 t/m 5

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

GROET

VERKONDIGING

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

GEBED
SCHRIFTLEZING: Deuteronomium 15 : 1 – 11
Elk zevende jaar moet u algemene kwijtschelding verlenen.
Dat houdt het volgende in: elke schuldeiser moet iedereen

Lied 1010 : 1 en 2

GEBED, voorbeden,
stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader (tekst voor in Liedboek)
Zingen:

Lied 912 : 1 t/m 5

MEDEDELINGEN, COLLECTES en orgelspel
Zingen:

Lied 913 : 1 t/m 4

ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.

