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 Kerkdienst op zondag 16 oktober:  
 Voorganger:  Marije Klijnsma 
 Taakdragers:  Ellen de Feijter (ouderling); Geeske Dam (lector)                   
 Pianist:      Jenneke van de Streek 
 Techniek:   Jeroen Cortjens en Edward Bosma  
 Collectes:  voor Wereldvoedseldag en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen. 
      Vandaag is het Wereldvoedseldag, de dag waarop er internationaal aandacht is voor voedselzekerheid. Nog 
 altijd zijn er overal op de wereld mensen die onvoldoende te eten hebben, terwijl er in principe genoeg is voor iedereen. 
 De eerste collecte is voor boeren in Indonesië om die te helpen aan betere leefomstandigheden. De Javaanse kerk leert 
 boerengezinnen die nauwelijks rond kunnen komen hoe zij duurzaam kunnen landbouwen, irrigatiesystemen kunnen 
 gebruiken voor een grotere opbrengst en gevarieerd kunnen koken. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Java hierbij.    
 
 Nieuwe coronamaatregelen: 
 Nu het aantal besmettingen weer toeneemt verzoekt het moderamen nadrukkelijk om 
 -  de algemene hygiëneregels in acht te nemen; 
   -  niet naar de kerk te komen als u klachten heeft; 
  -  bij binnenkomst de handen te ontsmetten; 
 -  (andermans) afstand te respecteren. 
 Er zijn in de kerk zitplaatsen “met voldoende afstand” voorzien voor wie dat op prijs stelt. 
  Thema-avond ambten 19 oktober: 
 We hebben al eens gesproken over de achtergronden van de kerkelijke ambten. Komende woensdagavond willen we 
 nader ingaan op de vraag wat de ambtsdragers eigenlijk doen. En wat het ‘ambtsdragerschap’ daar dan precies aan 
 toevoegt. Kunnen we het niet anders organiseren, of geeft het wel degelijk meerwaarde? We komen samen in de 
 Ontmoetingskerk en beginnen om 20.00 uur. De avond staat onder leiding van ds Slob. 
 Collectanten gezocht: 
 De huis-aan-huis collecte van Kerk in Actie, eind november, heeft dit jaar als doel “Geef Licht: Een beter leven voor 
 vluchtelingenkinderen in Griekenland”. In Griekenland groeien kinderen van vluchtelingen op in gammele tenten in vaak 
 onveilige kampen, met slechte voorzieningen. Kerk in Actie helpt hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en waar 
 mogelijk een betere plek. Voor Nijmegen ben ik degene die deze collecte coördineert en ik ben nog op zoek naar nieuwe 
 collectanten. Als u interesse en tijd hebt om eind november in een aantal straten in uw buurt te collecteren, heel graag  
 en laat het me dan z.s.m. weten (estherarjen.marktplaats@gmail.com of op 024-6634374).          Esther Janse.
 Rugzakjesactie: 
 In de maand oktober zamelijk wij schoolmaterialen in voor kinderen uit zeer arme gezinnen in het grensgebied tussen 
 Oekraïne, Roemenië en Hongarije. Daarmee vullen we rugzakjes die door de Nijmeegse stichting Surya naar een 
 van de dorpsscholen worden gebracht. De laatste inleverdatum is zondag 30 oktober. De oec. werkgroep diaconie. 
 Onderwegdienst 13 november: 
 Op zondag 13 november 2022 organiseert de Werkgroep Liturgie & Eredienst de maandelijkse gezamenlijke kerkdienst, 
 dan in de Ontmoetingskerk. Het wordt een dienst waarin veel wordt gezongen. U bent/Jullie zijn van harte uitgenodigd 
 hiervoor een lied aan te dragen. We zijn op zoek naar liederen waaraan u een vreugdevolle herinnering heeft. We geven  
 u de mogelijkheid om zelf de keuze van juist dit lied toe te lichten. Geïnspireerd door uw verhaal zingen we daarna met 
 elkaar dit lied van uw keuze. Als u een lied wilt aandragen voor deze dienst, vragen we u om dit vanaf nu - maar uiterlijk  
 30 oktober - te mailen aan de Werkgroep eredienst: eredienst@pkn-nijmegen.nl. Omschrijf uw motivatie voor dit lied in 
 ongeveer 10 regels en vermeld of u zelf de toelichting in de dienst wilt geven, of dat u wilt dat wij dit voor u doen. Het is 
 ook fijn als u aangeeft waar we de muziek van dit lied kunnen vinden, zodat het muzikaal begeleid kan worden. Wij zijn 
 benieuwd naar uw verhaal achter de gewenste liederen!            Werkgroepleden Liturgie & Eredienst.
  

  Contactpersoon voor deze wijk: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.         
Berichten voor een volgende brief graag mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar  nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com. 
Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om aan te geven dat u de brief graag wekelijks digitaal wilt ontvangen. 
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MARANATHAKERK, ORDE VAN DIENST 16 OKTOBER 2022 
 
WELKOM  
 
we gaan staan - Stilte - aansteken tafelkaarsen  
 
Intredelied: Dank u voor deze nieuwe morgen  
     Lied 218 
 
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 Eeuwige 
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: Liefdevolle God,  
 vandaag zijn we hier weer samen in de kerk.  
 Samen en toch ook allemaal met ons eigen 
 verhaal. U kent ons. U weet hoe het met ons gaat. 
 Of we moe zijn of energie hebben, of we boos 
 zijn, verdrietig, onzeker of blij, verliefd of 
 eenzaam.  U weet wat er de afgelopen dagen 
 goed ging en wat niet. We mogen er allemaal zijn. 
 En we vragen U: wilt u licht in ons laten groeien 
 vandaag en wilt u ons helpen om uw Licht  
 aan anderen door te geven. Amen.  
 
GROET   
V: De Heer zal bij u zijn 
G: De Heer zal u bewaren 
 
INLEIDING 
 
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen   
 en Zijn naam prijzen  
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde 
 
KYRIEGEBED met acclamatie: Lied 367b 
 
GLORIA:      Zonne en maan, Lied 303 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
GEBED 
 
SCHRIFTLEZING:   Genesis 32 : 23-32 
Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok 
overstak op een doorwaadbare plaats, samen met 
zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf 
zonen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, 
bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. 

Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er 
worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. 
Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon 
winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor 
raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. 
Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ 
Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij 
zegent.’ De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ 
‘Jakob,’ antwoordde hij. Daarop zei hij: ‘Voortaan zal 
je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met 
God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’  
Jakob vroeg: ‘Zeg me toch uw naam.’ Maar hij kreeg 
ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ 
Toen zegende die ander hem daar. Jakob noemde 
die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog 
gestaan met God en toch is mijn leven gered.’ Zodra 
hij bij Penuel was overgestoken, ging de zon over 
hem op. Jakob liep mank. Omdat de ander hem had 
aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht 
ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet, tot op de 
dag van vandaag. 
 
Zingen: De noche, Lied 895 1x Spaans, 1x Nederlands 
 
VERKONDIGING 
 
Piano:  enkele Variationen zur Gesundung von   
     Arinuschka / Arvo Pärt 
 
Zingen: Neem mij aan, Lied 833 3x 
 
IN MEMORIAM  
- zingen    Lied 23b : 1 
 
GEBEDEN 
acclamatie:  Lied 367k 
Onze Vader (uit NBV21) 
 
Zingen:  Gij die ons hebt geschapen, Lied 860 
 
MEDEDELINGEN 
 
De kinderen komen terug 
 
Slotlied:  Wonen overal, Lied 419 
 
ZEGEN 
V: Eeuwige, zegen ons en behoed ons, 
 doe lichten over ons uw aangezicht  
 en wees ons genadig 
G: Eeuwige, laat uw aangezicht over ons opgaan  
 en geef ons vrede 
             gezongen Amen. 

 


