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Steenbokstraat 86
6531 TH Nijmegen

Nr. 380, 27 oktober 2019

 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 malen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com
Dit adres dient tevens om u aan te melden wanneer u de brief graag wekelijks digitaal toegezonden krijgt.

Dienst op zondag 27 oktober:
Voorganger: ds. David Stolk
Organist:
Arjen Uittenbogaard
Ambtsdragers: Hendrik Jan Bosman en Geeske Dam
Collectes:
voor Bed, Bad & Brood en vanwege Hervormingsdag voor het Nederlands Bijbelgenootschap.
De diaconie is intensief betrokken bij de Bed-, bad- en broodvoorziening voor uitgeprocedeerde
vluchtelingen. Een twintigtal mensen ontvangt daar onderdak en voeding en krijgt begeleiding in hun procedure. De
eerste collecte wordt gebruikt om hen wekelijks een beetje leefgeld te kunnen geven.
Miljoenen mensen over de hele wereld hebben één grote wens: een bijbel in hun eigen taal. Vandaag wordt in de
tweede collecte uw financiële steun gevraagd bij het vertalen en wereldwijd verspreiden van de Bijbel. Zo helpt het
Nederlands Bijbelgenootschap kerken en christenen overal om het goede nieuws aan elkaar door te kunnen geven.
. Dankdag:
Woensdag 6 november is het ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. Een dag om stil te staan bij wat wij allemaal krijgen
en om te denken aan wie wel wat extra’s kunnen gebruiken. Graag nodigen wij u uit om tussen 15:00 en 16:30 uur
op zaterdag 2 november fruit te komen brengen naar de Maranathakerk. Van het ingezamelde fruit maken wij
fruitmanden. Op zondag 3 november worden deze manden uitgedeeld, met de vraag wie er een mee wil nemen om
aan iemand te geven die dat nodig heeft. Een zieke vriendin, de eenzame buurman, u kent vast wel iemand. We
hopen op een vruchtbare ‘oogst’. Met vriendelijke groet namens de Commissie 2020, Marlies van Esschoten.
Gemeenteavonden ter bezinning op toekomst PGN:
Op 7 en 14 november a.s. zijn er bijeenkomsten om ons te bezinnen op een visie voor de toekomst van de
gemeente als geheel en in haar delen. (Let op, in Over & Weer op blz. 13 staan onjuiste data!). Sommigen vroegen
of dit dezelfde avonden zijn omdat zij een keer in de Maranathakerk (7/11) en dan in de Ontmoetingskerk (14/11)
plaatsvinden. Het zijn twee van elkaar verschillende avonden. Op de eerste avond kijken we terug en vertellen
elkaar stimulerende ervaringen vanuit ons gemeenteleven. Op de tweede avond blikken we vooruit naar hoe we
graag zouden willen dat onze kerk er over tien jaar uit zal zien. Ik weet dat de toekomst van uw gemeente u zeer
ter harte gaat. De bijdrage van een ieder wordt enorm op prijs gesteld.
Tot dan, ds. Rainer Wahl.
Breisters:
Wat zijn er mooie sjaals en leuke kindertruitjes met of zonder bijpassende slofjes ingebracht! Ze zullen allemaal op
de juiste plek bezorgd worden. Degenen die ze breiden worden hiervoor heel hartelijk bedankt.
Rugzakjes:
Vandaag is de laatse dag van onze inzameling van schoolspullen voor de allerarmste kinderen in het grensgebied tussen Roemenië, Hongarije en Oekraïne. Bedankt iedereen die de materialen bijeengezocht heeft!
Taizéviering Beek-Ubbergen:
De laatste Taizéviering van 2019 heeft als thema ‘Licht en warmte’. Wie verlangt daar in deze tijd van het jaar niet
naar? In de prachtige Kleine Bartholomeuskerk staat op 22 november de verwarming aan en branden de kaarsen.
We zingen samen mooie meditatieve liederen en is er tijd voor ontspanning en bezinning. Een Taizéviering is voor
iedereen. De ervaring is dat als mensen eenmaal weten hoe fijn deze vieringen zijn, ze vaak terugkomen. Dus:
zegt het voort, u bent van harte welkom! Aanvang 19.30 uur.

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 27 OKTOBER 2019
Orgelspel
WELKOM
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied:

Psalm 72 : 1 en 4

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: Hier zijn wij, o God
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 72 : 7

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:

Zingen:

Lied 313 : 1

SCHRIFTLEZING:

Lucas 12 : 13-21

Acclamatie:

Lied 339a “U komt de lof toe”

VERKONDIGING
Orgelspel

Lied 302 : 1 en 2

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

leidt vreugde toe? Ik heb mezelf ondergedompeld in de
vrolijkheid van de wijn, en ik greep die dwaasheid aan
om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid – want die
behield altijd de overhand – kon ontdekken wat een
mens het beste doen kan, dat luttel aantal levensdagen
dat hij doorbrengt onder de hemel.
Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik heb voor
mezelf paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. Ik
heb tuinen en parken aangelegd en daarin een keur van
vruchtbomen geplant. Ik heb waterbekkens gegraven
om een bos met jonge bomen te bevloeien. Ik heb
slaven en slavinnen gekocht, en ook hun kinderen
werden slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen,
schapen en geiten, meer dan iedereen die voor mij in
Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb goud en zilver
opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van koningen en
landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld en
het genot geproefd van vele, vele vrouwen. Grootse
dingen heb ik ondernomen en meer bezit vergaard dan
iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En
bij alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik
ook mijn wijsheid. Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze
gegund, elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het
gegeven, en ik genoot naar hartenlust van al het goede
dat ik had verworven. Het was het loon voor mijn
gezwoeg. Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen
had nog eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam
gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het
allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had
geen enkel nut onder de zon.

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

Zingen:

Lied 846 : 1 en 6

GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie:
Lied 367e “Heer onze God,
wij bidden U: verhoor ons”
stil gebed
gezamenlijk
Onze Vader (tekst voorin Liedboek)

GEBED
MEDEDELINGEN, COLLECTES en orgelspel
SCHRIFTLEZING: Prediker 2 : 1 t/m 11
Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens
van het leven te smaken en te genieten van het goede.
Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel leegte. Vrolijkheid,
zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar

Zingen (staande): Lied 416
UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.

