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Steenbokstraat 86
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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

Dienst op zondag 17 maart:
Voorganger: ds. Rainer Wahl
Organist:
Hannelore van der Woude
Ambtsdragers: Roelf Groenhuis en Geeske Dam
Collectes:
voor Diaconaat in Nederland en voor de wijkkas.
“Perspectief voor (ex)gedetineerden”. Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een
nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk in Actie,
ondersteunt hen bij het werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terecht in een van de
elf Exodushuizen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en
zingeving. Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers, vaak afkomstig uit kerkelijke gemeenten, ondersteunt Exodus
jaarlijks 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden. Met de opbrengst van de eerste collecte steunt
Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale projecten in Nederland.
Uit de wijkkas betalen we de kopieerkosten voor liturgieën, kaartjes voor lief en leed maar ook de Paaskaars.
De wijkkas kan uw bijdrage in de tweede collecte daarom goed gebruiken. Wilt u per bank een bedrag overmaken,
denk er dan aan dat het rekeningnummer gewijzigd is: NL16.RABO.0373.7260.23 t.n.v. Wijkkas PGN-Stad.
Volgende week zondag:
Tijdens en na de dienst wordt aandacht besteed aan drie nieuwe schrijfacties voor Amnesty International.
Contactmiddag PVD:
Bij deze nodigen de medewerksters alle senioren uit voor de contactmiddag op dinsdag 19 maart a.s. Maartje Gruter
van de stadskruidentuin is onze gaste. Zij vertelt aan de hand van dia's van alles over kruiden. We gaan ze ruiken,
proeven en leren kennen. U bent welkom in de grote zaal van de Maranathakerk om 14.30 uur. Ook als u nog nooit
eerder een PVD contactmiddag hebt bijgewoond bent u van harte welkom! We zien u graag 19 maart!
Anneke Jansen, tel. 3 2 2 1 4 8 9
Vastenmaaltijd 26 maart:
De vastenmaaltijd in het Parochiehuis aan de Van Slichtenhorststraat wordt gehouden op dinsdag 26 maart, tussen
17.45 en 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om van de eenvoudige eenpansgerechten mee te eten. De
Effatakerk stelde voor het dit jaar samen te organiseren. Zodoende worden nu behalve mensen uit de Antonius van
Padua- en de Maranathakerk ook kerkgangers uit de Effata-, Doopsgezind-Remonstrantse en Oud Katholieke Kerk
verwacht. Behalve samen bidden, zingen en eten staan we altijd stil bij een diaconaal doel waaraan de opbrengst van
de maaltijd wordt gegeven: de Geboortekliniek in Kabale in Oeganda. En u kunt een wenskaart schrijven voor een
patiënt in de Pompekliniek: ook zij mogen niet vergeten worden. Kaarten kosten €0,50 per stuk en de maaltijd is €5,00;
in de hoop dat u meer geeft om de Geboortekliniek meer hulpmiddelen te kunnen geven die zwangerschap en
bevalling voor de moeders en baby’s veiliger maken. Neemt u een eigen bord, glas, dessertschaaltje en bestek mee?
Aanmelden op de lijst in de hal of via secretariaat@avpnijmegen.nl.
De oecumenische diaconale werkgroep.
Filmavond:
Op vrijdag 29 maart wordt in het Huis van Compassie (De Haard, Groenestraat 170) de film “Happy go lucky” van
regisseur Mike Leigh gedraaid. Bij deze zeer goede film kun je onbedaarlijk lachen en tegelijkertijd diep in de
menselijke ziel kijken. Actrice Sally Hawkins won op het filmfestival in Berlijn de prijs van beste actrice voor haar rol
als Poppy. Van harte aanbevolen om te komen kijken! Na afloop gaan we met elkaar in gesprek en drinken daar een
glaasje bij. We ontvangen u vanaf 19.30 uur met koffie/thee, en de film vangt aan om 19.45 uur. Toegangsprijs 7
euro of naar draagkracht.
Met een vriendelijke groet, de filmcommissie.
Orgelspel:
Vóór de dienst horen we Bewerkingen over psalm 25 van Christiaan Ingelse en Wim Ruessink. Na de preek: Adagio
uit de 8e Voluntary van John Stanley. En na de zegen: Dies sind die heil'gen zehn Gebot, J.S. Bach BWV 678.

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG REMINISCERE, 17 MAART 2019
Orgelspel
WELKOM
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied:

Psalm 25 : 1, 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,
Als een kind honger heeft –
dat er dan toch brood komt
en voor de gezelligheid een zakje chips.
Als iemand die oud is, ziek en alleen –
dat er dan toch een deur open gaat,
een glimlach binnenkomt
en een hand die de ander vasthoudt.
Zo bent U altijd nabij en dat doet goed.
G: Amen
Zingen:

Lied 25 a : 1, 2

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen over
de nood van onze wereld en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in
het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet
neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen
andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat
ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het
vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en
doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het
duizendste geslacht.
Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn
naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. Neem de sabbat in
acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is een
heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid
verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd
is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt
voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en
slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere
dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad
wonen; want uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten als
u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw
God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde.
Daarom heeft hij u opgedragen de sabbat te houden.
Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de HEER,
uw God, u heeft geboden. Dan wordt u gezegend met een
lang leven en met voorspoed in het land dat de HEER, uw
God, u geven zal.
Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over
een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de
vrouw van een ander, en laat evenmin uw oog vallen op zijn
huis, of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn
ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’

Zingen:

SCHRIFTLEZING: Lukas 4, 1-14a
Acclamatie:

Lied 336

VERKONDIGING
Orgelspel
Zingen:

Kyriegebed

Lied 542 : 1, 2, 3, 4

Lied 540 : 1-10

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

DANKGEBED, VOORBEDEN,
acclamatie: Lied 368d “Houd mij in leven”
stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader (tekst voor in Liedboek)

GROET

MEDEDELINGEN, COLLECTES en orgelspel

Zingen:

Lied 301 a

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

Gebed
SCHRIFTLEZING: Deuteronomium 5, 6-21
‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij,
heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak
geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in

Met de kinderen zingen: Veertigdagenlied dl.2
Zingen:

Lied 537 : 3, 4

UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.

