P
PR
RO
OT
TE
ES
ST
TA
AN
NT
TS
SE
EG
GE
EM
ME
EE
EN
NT
TE
E TTEE N
NIIJ
JM
ME
EG
GE
EN
N
Steenbokstraat 86
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Nr. 395, 15 maart 2020

 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 mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com .

Dienst op zondag 15 maart:
Voorganger: ds. Rainer Wahl
Organist:
Hannelore van der Woude
Ambtsdragers: Ellen de Feijter en Geeske Dam
Collectes:
voor Noodhulp aan Zuid-Soedan en voor de Sectiekas.
De helft van de 12 miljoen Zuid-Soedanezen is afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Ook zijn
er veel vluchtelingenkampen doordat vier miljoen mensen door de afschuwelijke burgeroorlog hun eigen
woonplek moesten ontvluchten. Vrouwen en meisjes zijn daarin weerloos. Het is onveilig om hen rechtstreeks hulp
te bieden. Maar via het internationaal kerkelijk netwerk ACT Alliance (Action by Churches Together) en via ZuidSoedanese kerkelijke organisaties kan Kerk in Actie deze kwetsbare mensen tóch ondersteunen. Met uw gift in de
eerste collecte helpt u hen daarbij.
De tweede collecte is voor de sectiekas (beter bekend als wijkkas). Uit deze kas betalen we de
kopieerkosten voor liturgieën, kaartjes voor lief en leed, kaarsen, de liturgische aankleding van onze diensten e.d.
De sectiekas kan uw bijdrage in de tweede collectezak daarom goed gebruiken.
Gemeenteavond PGN 25 maart 2020:
Deze is in verband met het coronavirus afgelast. En er zijn meer bijeenkomsten die niet door (zullen) gaan en
gebruiken die voorlopig anders uitgevoerd worden. Zie hiervoor De Omroeper (nieuwsbrief van de Kerkenraad).
Voor wie deze brief niet per e-mail ontving liggen in de hal.afgedrukte exemplaren klaar.
Vastenmaaltijd dinsdag 31 maart (onder voorbehoud):
Op 31 maart vindt tussen 17.45 en 19.30 uur in het parochiehuis van de Van Paduakerk, Van Slichtenhorststraat
81, de jaarlijkse vastenmaaltijd plaats. De kosten bedragen minimaal € 5,00 per persoon. Tijdens het bescheiden
maal wordt er gebeden en gezongen en aandacht en steun gevraagd voor het Frans van der Lugt Centre in
Beiroet. Ook kan een briefkaart worden beschreven met een bemoedigende boodschap voor een gedetineerde in
de Pompekliniek hier in Nijmegen. De pastor van de kliniek neemt deze mee. U zorgt zelf voor eigen bestek, bord,
glas en toetjesschaal. In verband met de voorbereidingen kunt u alleen deelnemen na aanmelding vooraf. Dat kan
vandaag of zondag 22 maart na de dienst bij Geeske Dam. U krijgt dan een toegangsbewijs. Ook zou het fijn zijn
als iemand eenvoudige kost zou willen koken voor deze maaltijd.
De oecumenische diaconale werkgroep.
Witte Donderdag 9 april 2020:
Deze donderdagavond, voorafgaand aan Goede Vrijdag, willen we in de Maranathakerk vieren met een maaltijd en
een stil moment. Vanuit de Joodse traditie is het een feestavond. Joodse families vieren dit feest thuis met een
Sedermaaltijd. In onze Christelijke traditie heeft deze maaltijd extra betekenis gekregen doordat die voorafgaat
aan de gevangenneming van Jezus.
Om 18.30 uur begint een gezamelijke maaltijd die met symbolen en rituelen wordt aangevuld. Wij vragen iedereen
hiervoor zelf belegd brood mee te nemen. Na afloop gaan wij in stilte naar de kerkruimte om de overgang naar
Goede Vrijdag te maken.
In de hal komt een lijst te hangen waarop u zich kunt inschrijven, dit kan ook per e-mail: vanuffelen@gmail.com.
Aanmelden kan tot en met Palmpasen (zondag 5 april). Vanwege het virus dat rondwaart hebben we een aantal
kleine aanpassingen aan de viering. Zo delen wij het brood niet met elkaar. Mocht vanuit de overheid onverhoopt
worden afgekondigd dat ook dit soort bijeenkomsten niet gehouden mogen worden, dan zal het worden afgelast.
U bent bij deze van harte uitgenodigd om mee te doen. Namens de voorbereidingscommissie, Chris van Uffelen.

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 15 MAART 2020
WELKOM - stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied:

Psalm 25 : 6, 8

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,
Wij danken u voor al die tekenen van leven
die U ons geeft:
de warme stralen van de zon,
de frisse geur van de wind,
een mooi spelletje en leuke vrienden.
Help de kinderen
die het koud hebben in kampen,
die bang zijn dat hun ouders niet meer van elkaar
houden,
die arm zijn en niet mee kunnen doen.
Laat ons voor elkaar tekenen van leven zijn
waar we warm van worden en voor elkaar open
gaan – als bloemen in de zon.
G: Amen
Zingen:

Psalm 25 : 10

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:

Lied 25b

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
SCHRIFTLEZING: Ex. 3, 11-18
Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan
en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ God antwoordde:

‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je
heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid,
zullen jullie God bij deze berg vereren.’ Maar Mozes zei:
‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de
God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen:
“Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’
Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg
daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar
u toe gestuurd.”’ Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen:
“De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders,
de God van Abraham, de God van Isaak en de God van
Jakob. En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met
die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende
generaties.’” Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen
en zeg tegen hen: “De HEER, de God van uw voorouders, is
aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaak en Jakob,
en hij heeft gezegd: ‘Ik heb gezien wat jullie in Egypte
wordt aangedaan en ik heb mij jullie lot aangetrokken. Ik
heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te
halen en je naar een land te brengen dat overvloeit van
melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de
Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en
Jebusieten.’” Je zult bij de oudsten van Israël gehoor
vinden, en dan moet je samen met hen naar de koning van
Egypte gaan. Zeg hem dat de HEER, de God van de
Hebreeën, naar jullie toe gekomen is, en vraag hem
toestemming om drie dagreizen ver de woestijn in te
trekken om de HEER, jullie God, offers te brengen.

Zingen:

Lied 319 : 1, 2, 5, 6, 7

SCHRIFTLEZING: Joh. 4, 5-14
Acclamatie:

Lied 653 : 3

VERKONDIGING
Orgelspel
Zingen:

Lied 566 : 1, 3, 5, 6

DANK- EN VOORBEDEN
acclamatie: Lied 368d “Houd mij in leven”
Stil gebed
gezamenlijk Onze Vader (tekst voor in Liedboek)
MEDEDELINGEN
Na terugkeer kinderen: Projectlied (zie apart vel)
Zingen:

Lied 536 : 1, 2, 3, 4

UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.
COLLECTES

