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 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

Dienst op zondag 27 januari:
Voorganger: ds. Paul Oosterhoff
Organist:
Jenneke van de Streek ; met medewerking van de cantorij o.l.v. Tjeu Corbeij
Ambtsdragers: Ria Timmerman en Désirée Schalk
Collectes:
voor het Hospice Bethlehem - het diaconale doel waar de sectieraad graag steun aan geeft –
en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen. In het hospice wordt liefdevolle zorg verleend aan
mensen voor wie thuis sterven niet wenselijk of mogelijk is. Voor de kosten wordt een vaste eigen bijdrage van alle
gasten gevraagd. Wie dit niet zelf kunnen betalen kunnen een beroep doen op de Stichting Vrienden, opgericht om
met financiële steun het functioneren en voortbestaan van het hospice mogelijk te maken. Zo kan worden gezorgd
voor extra voorzieningen voor inrichting en behoud van het mooie oude pand, en voor voorzieningen die het welzijn
en comfort van de gasten verhogen. Hiervoor is men echter afhankelijk van giften, legaten en donaties.
Vervolg verkoop Maranathakerk:
De Kerkenraad heeft tijdens zijn bijeenkomst van 22 januari jongstleden gesproken over de opbrengst van de
onderhandelingen met de kandidaat koper van de Maranathakerk. Die opbrengst van de onderhandelingen was
een voorstel van de voorzitter van de Kerkenraad en de kandidaat koper, waarbij er sprake is van verkoop en
vervolgens (terug)huur en (onder)verhuur, in combinatie met de werkzaamheden en de woning van de koster. Na
(schriftelijke) stemming is in meerderheid tegen dit voorstel gestemd en is dit voorstel dus afgewezen. Op de vele
vragen die dit besluit oproept is op dit moment geen antwoord te geven. De Kerkenraad zal zich nog moeten
uitspreken over de gevolgen van dit besluit en wat dit betekent voor het verdere traject. Inmiddels heeft de
kandidaat koper kenbaar gemaakt, dat zijn oorspronkelijke bod blijft staan.
Namens de Kerkenraad PGN, voorzitter Barend de Gooyert en scriba Gerbrand Hoek.
Engelse Koorvesper:
Op het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel, a.s. zaterdag 2 februari, begint om 16.00 uur in de
Stevenskerk de maandelijkse Koorvesper. Gezien de grote belangstelling voor deze vespers wordt aangeraden om
een kwartier van tevoren aanwezig te zijn, zodat u een goede plaats kunt vinden.

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 27 JANUARI 2019
Orgelspel

SCHRIFTLEZING: Jesaja 49,1-7

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

Psalm 139 : 1 en 2

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,
we zijn weer bij elkaar gekomen
om te bidden en te zingen
en te luisteren naar uw Woord.
U roept ons op om ons in te zetten
voor kinderen in nood, zodat voor hen
en voor ons de wereld beter wordt,
meer gaat lijken op hoe u het heeft bedoeld.
Wees onze kracht hiervoor.
Geef ons uw liefde.
G: Amen
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:

Psalm 139 : 3 Cantorij, 4, 6

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

Eilanden, hoor mij aan, verre volken, luister aandachtig. Al
in de schoot van mijn moeder heeft de HEER mij geroepen,
nog voor ze mij baarde noemde hij mijn naam. Mijn tong
maakte hij scherp als een zwaard, hij hield me verborgen in
de schaduw van zijn hand; hij maakte me tot een puntige
pijl, hij stak me weg in zijn pijlkoker. Hij heeft me gezegd:
‘Mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister.’
Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, ik heb al mijn
krachten verbruikt, het was voor niets, het heeft geen zin
gehad. Maar de HEER zal me recht doen, mijn God zal me
belonen.’ Toen sprak de HEER, die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar om Jakob naar hem
terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen – dat
ik aanzien zou genieten bij de HEER en dat mijn God mijn
sterkte zou zijn. Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de
stammen van Jakob op te richten en de overlevenden van
Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je
maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die
ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’
Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël, tegen
hem die smadelijk veracht wordt, die door vreemde volken
wordt verafschuwd, die dienaar is van vreemde heersers:
Koningen zullen dit zien en opstaan, vorsten buigen diep
voorover, omwille van de HEER, die betrouwbaar is, de
Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen.

Zingen:

Lied 448 (even coupletten door cantorij)

SCHRIFTLEZING: Matt 4, 12-22
Acclamatie:

Lied 339a “U komt de lof toe”

VERKONDIGING
Orgelspel
Zingen:

Lied 941

GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie: Lied 139d “Heel het duister”
stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader (tekst voor in Liedboek)
MEDEDELINGEN, COLLECTES en orgelspel
Zingen:

Lied 533 : 1, 2, 3 en 6

UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.

