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Nr. 348, 12 december 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
Giften voor de wijkkas overmaken naar het gewijzigde bankrekeningnummer NL16.RABO.0373.7260.23

Kerkdienst op zondag 12 december:
Voorganger en organist: zie orde van dienst
Ambtsdragers: Ria Timmerman en Geeske Dam
Collectes:
voor de hulp die diakonie geeft aan degenen die buiten de rechten van onze maatschappij vallen,
en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Volgende week zondag:
Tijdens en na de dienst wordt aandacht gevraagd voor de mensen voor wie Amnesty National schrijfacties houdt.
Opbrengst wijkkeuzecollecte:
Nu de collectes van november geteld zijn is bekend dat ruim 180 euro gegeven is voor Surya Project. Zij zorgen
ervoor dat de door ons, de Antonius van Padua- en de Nijmeegse Maria Geboortekerk 145 gevulde rugzakjes met
schoolmaterialen gebracht worden naar een van de scholen in het grensgebied van Hongarije, Roemenië en
Oekraïne, waar de allerarmste kinderen les krijgen. Iedereen die bij heeft gedragen wordt van harte bedankt!
Kerstviering PVD Oost:
De medewerksters van PVD-Oost nodigen de senioren uit Oost van harte uit voor een viering a.s. dinsdag 18
december. U bent van harte welkom om 14.30 uur in de grote zaal van de Maranathakerk. Contact: tel. 3221489.
Kerstviering PVD Zuid/West:
Op woensdag 19 december begint om 15.30 uur het kerstfeest voor alle 65-plussers uit Zuid en West. Neemt u
gerust een introducé mee. Wie niet bij deze viering aanwezig kan zijn wordt door alle medewerksters heel goede
kerstdagen toegewenst en een zegenrijk jaar 2019. Contact: tel. 3558471.
Nieuwe wijkpenningmeester gezocht:
Nadat hij bijna 25 jaar wijkpenningmeester is geweest, heeft Martin Kleijburg besloten zijn functie neer te leggen.
Daarom zoeken we nu een nieuwe. Kent of bent u iemand die daar geschikt voor is, laat het me dan even weten.
Roelf Groenhuis, voorzitter sectieraad.
Op weg naar Kerst concert:
In de Do-Re kerk, prof. Regoutstraat 23, bent u op vrijdag 21 december van harte welkom om te komen luisteren.
Het koor I Cantatori (cantorij Brakkestein) zingt dan Kerstliederen uit Renaissance en Barok, met uitstapjes naar
bekende Christmas Carols. Op het prikbord in de hal hangt een poster, gemaakt door een van de koorleden.
Aanvang 20.00 uur. Gratis toegang; vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Feest van Licht:
Van 21 december t/m 6 januari 2019 is het weer zo ver. Museumpark Orientalis baadt in een zee van licht en
herbergt dit jaar de grootste kerststal van Europa, een kerstdiorama met 1800 mens-en dierfiguren in een
landschap van meer dan 100 vierkante meter. Een levensgrote kerstgroep gemaakt van zand heeft in de woestijn
een plaats gekregen. Een selectie van de kerststallen die het museum in eigendom heeft ontbreekt uiteraard ook
niet. Voor het hele programma en verdere praktische info, zie de folders of de website www.feestvanlicht.nl.
Nieuwjaarsborrel:
Op zondag 6 januari 2019 willen wij u na de dienst van harte uitnodigen voor een nieuwjaarsborrel! Onder het
genot van een drankje en een oliebol willen we elkaar het beste toewensen voor het nieuwe jaar. Voor het drankje
wordt gezorgd, maar voor de oliebollen hebben we uw hulp nodig. Wie zou voor deze zondag oliebollen willen
bakken? Aanmelden kan bij koster Willem, of bij Marlies van Esschoten (marlies22@hotmail.com / 024-3223175).

Gaudete

verblijdt u!
3e zondag van de Advent

Maranathakerk, zondag 16 december 2018
Voorganger Ds Henk Gols, Organist Jenneke van de Streek
Orgelmuziek - Welkom
Allen staan - Stilte - Ontsteken van de tafelkaarsen
LIED 444: 1,2,3,4

PSALM

85: 3,4

EPISTEL: Filippenzen 4: 4-9

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees
over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig
hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de
vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw
hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht
aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat
rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk
is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb
geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en
laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met
u zijn.

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

Heer,
wij zijn gekomen naar uw huis:
hier staan wij in uw stilte.
U ziet ons verlangen:
wij wachten op uw komst.
Maak ons open
om U te ontvangen.
Amen.
LIED 444: 5

rekenen met je verdrukkers, de kreupelen zal Ik
redden, de verstrooiden bijeenbrengen. En hen die
in de hele wereld werden veracht zal Ik met eer en
roem overladen.
In die tijd breng Ik jullie terug. Ik zal jullie verzamelen, je zult met eer en roem overladen worden
door alle volken op aarde. Met eigen ogen zullen
jullie zien hoe Ik je lot ten goede keer—zegt de
HEER.’

>>> Drie Adventskaarsen gaan aan.

CANTICUM

158a Lofzang van Zacharias

EVANGELIE: Lucas 1: 26-38 (Statenvertaling)

GROET
Allen zitten
KYRIE ELEISON

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
- Aanroeping 463: 1,4,6,7,8 ‘Licht in onze ogen’
GEBED VAN DE ZONDAG

- Acclamatie 433: 5 ‘Lof zij God in ’t hemelrijk’
PREDIKING — Stilte
LIED 450 : ‘Verblijdt u in de Heer te allen tijd’
VOORBEDE

- Acclamatie (368a):

… in de eeuwen der eeuwen. Amen.
UIT DE PROFETEN: Sefanja 3: 14-20

Jubel, vrouwe Sion, zing van vreugde, Israël, juich
met heel je hart, vrouwe Jeruzalem! De HEER heeft
het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven. De HEER, de koning van Israël, is in je
midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen.
Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:
‘Wees niet bang, Sion! Laat de moed niet zinken!’
De HEER, je God, zal in je midden zijn, Hij is de
held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn,
verheugd over jou, in zijn liefde zal Hij zwijgen, in
zijn vreugde zal Hij over je jubelen.
‘Alle treurenden zal Ik bijeenbrengen, verzamelen
wie op je feesten moesten ontbreken. Hun vernedering drukte zwaar op de stad. In die tijd zal Ik af-

ONZE VADER

369b

Mededelingen
INZAMELING VAN DE GAVEN
Orgelmuziek
Kinderlied voor Advent en Kerstmis (zie bijlage)
Allen staan
LIED

439 ‘Verwacht de komst des Heren’

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

