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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 7 april:
Voorganger: ds. David Stolk
Organist:
Jenneke van de Streek
Ambtsdragers: Ria Timmerman en Mieke van den Brandt
Collectes:
voor het Werelddiaconaatswerk van Kerk in Actie en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Vijfentwintig jaar geleden werden een miljoen Rwandezen vermoord. De jongvolwassen Rose
Mukankaka overleefde het, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Zij besloot kinderen die tijdens de genocide
wees waren geworden onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond de organisatie Mwana Ukundwa, wat ‘geliefd
kind’ betekent. Tegenwoordig ondersteunt Mwana Ukundwa kinderen die hun ouders aan hiv/aids hebben verloren,
of zelf besmet zijn. Kerk in Actie ondersteunt deze organisatie, die inmiddels 1.500 kinderen helpt met bijvoorbeeld
medicijnen en schooluniformen. Ook leren de kinderen om te gaan met hun ziekte. Daarnaast worden alleenstaande
moeders die besmet zijn ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. De opbrengst van de eerste collecte is
voor deze kwetsbare kinderen en ouders in Rwanda.
Volgende week zondag:
Tijdens en na de dienst op 14 april wordt aandacht besteed aan nieuwe schrijfacties voor Amnesty International.
Witte Donderdag:
Donderdag 18 april, de dag vóór Goede Vrijdag, is het Witte Donderdag. Vanuit de Joodse traditie is de avond van
deze donderdag een feestavond. Joodse families vieren deze thuis met een Sedermaaltijd. In onze Christelijke
traditie heeft de avond extra betekenis gekregen doordat deze voorafgaat aan de gevangenneming van Jezus.
Wij willen graag samen met u Witte Donderdag vieren in de Maranathakerkzaal. Het begint om 18.30 uur met een
gezamelijke maaltijd. Wij vragen iedereen voldoende belegd brood mee te nemen dat we inzamelen en weer onder
elkaar verdelen. Wij vullen dit aan met typische gerechten en symbolen uit de Sedermaaltijd. Verder zorgen wij voor
drinken. Na afloop van deze feestelijke maaltijd gaan wij in stilte naar de kerkruimte en houden een dienst.
In de hal hangt een inschrijflijst. Per e-mail kan ook via vanuffelen@gmail.com. Aanmelden kan tot en met
Palmpasen, zondag 14 april.
Namens de voorbereidingscommissie, Chris van Uffelen.
Eetcafé nieuwe stijl:
Al eerder informeerden we u over het idee om het Eetcafé nieuw leven in te blazen. We pakken dit nu daadwerkelijk
op en plannen twee data voor de zomervakantie: de donderdagen 25 april en 6 juni 2019. Het doel van ”Eetcafé
nieuwe stijl” is elkaar te ontmoeten en samen te eten. Onder het eten praten we met elkaar over een onderwerp dat
door een gastpreker is aangezwengeld. Dat is de bekende formule. Nieuw zou kunnen zijn dat er mensen uit
verschillende leeftijdsgroepen aansluiten! In de hal hangt een inschrijflijst. Opgave tot uiterlijk zondag 21 april, 11.00
uur. Tevens kunt u ter toelichting een A4tje met informatie meenemen. We starten om 18.45 en sluiten om 21.00 uur
af. Onze eerste spreker is Regina van Uffelen, met als thema ‘Logopedie voor volwassenen?’. Graag tot ziens!
Caroline Janssen-Fleury en namens CO2020 Liesbeth Smallegange.
Wie helpt mee met bezorgen?
Afgelopen vrijdag zijn zestien gemeenteleden druk geweest met het inpakken en bestickeren van alle brieven voor
de actualisering van het ledenbestand van de Sectie Stad. Zij hebben zelf al een groot deel van de enveloppen meegenomen om te bezorgen. Maar er zijn wijkdelen over waar nog geen loper voor is. Kijkt u even in de hal of een set
- op postcode gesorteerde - brieven door u in de postgleuf van die gemeenteleden kan worden geschoven? Alvast
hartelijk dank voor uw medewerking!

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 7 APRIL 2019

WELKOM

hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul
onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis
wordt als het licht van het middaguur.

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Zingen:

Intredelied:

SCHRIFTLEZING: Lucas 20 : 9 t/m 19

Orgelspel

Psalm 43 : 1 en 3

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: Goede God,
hier zijn wij, uw kinderen.
Soms voelen we ons verloren in deze grote wereld,
soms zijn we elkaar kwijt.
Breng ons bij elkaar,
bescherm ons door uw liefde.
G: Amen
Zingen:

Psalm 43 : 4

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
Kyriegebed
Zingen:

Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: ‘Een man
legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers,
waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Na verloop van tijd
stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers, die het deel van
de oogst dat de eigenaar toekwam in ontvangst moest
nemen. Maar de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden
hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een andere
knecht. Ook die werd afgeranseld, en nadat ze hem hadden
vernederd stuurden ze ook hem met lege handen weg. De
eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd
afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. Toen zei de eigenaar
van de wijngaard: “Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde
zoon naar hen toe sturen, voor hem zullen ze toch wel
ontzag hebben.” Toen de wijnbouwers hem zagen,
overlegden ze met elkaar en zeiden: “Dat is de erfgenaam!
Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons.” En ze
gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wat zal de
eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij komt zelf,
doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen.’
Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: ‘Dat nooit!’ Maar hij
keek hen aan en vroeg: ‘Wat betekent dan wat er geschreven
staat: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen
geworden”? Iedereen die over die steen struikelt zal
gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt zal
worden verpletterd.’ De schriftgeleerden en hogepriesters,
die wisten dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen
verteld had, wilden hem op dat moment laten grijpen, maar
ze waren bang voor de reactie van het volk.

Acclamatie:

Lied 547

VERKONDIGING
Lied 546 : 1 en 2

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

GROET

Lied 838

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

Gebed

Orgelspel
Zingen:

Lied 536

GEBED, VOORBEDEN,

acclamatie:

Lied 367e “Heer onze God,
wij bidden U verhoor ons”

stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader (tekst voor in Liedboek)

SCHRIFTLEZING: Jesaja 58 : 7 t/m 10
Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak
bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt
rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt
je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen.
Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de HEER
vormt je achterhoede. Dan geeft de HEER antwoord als je
roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’
Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de
beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de

MEDEDELINGEN, COLLECTES en orgelspel
Met de kinderen zingen: Veertigdagenlied dl.5
Zingen:

Lied 416

UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.

