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 Kerkdienst op zondag 30 oktober:  
 Gastpredikant: Egbert Fokkema 
 Taakdragers:   Roelf Groenhuis (diaken); Wil Lootsma (lector)                   
 Organist:     Hannelore van der Woude; met medewerking van de cantorij o.l.v. Tjeu Corbeij 
 Techniek:     Jeroen Cortjens en Jorrit van den Berg 
 Collectes:     voor de Stichting Perspectief en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen. 
         Stichting Perspectief richt zich op boeren- en tuindersgezinnen die door een structureel laag inkomen 
 in een moeilijke situatie zijn geraakt, met als gevolg: gedwongen bedrijfsbeëindiging en soms faillissementen. Dit leidt 
 tot armoede en sociale uitsluiting, verlies van inkomen en veerkracht. Door het bieden van een financiële tegemoet-
 koming voor een korte vakantie, kunnen deze gezinnen mogelijk even tot rust en ontspanning komen. In het bijzonder 
 voor kinderen is het van waarde om met het gezin op vakantie te kunnen gaan en op school ook een verhaal over 
 hún vakantie te kunnen vertellen. Dit vakantiefonds bestaat ruim tien jaar en is sinds 2016 een zelfstandig project.  

  Najaarsprogramma “Hoop”: 
 In de Ontmoetingskerk is er vanaf 30 oktober een najaarsprogramma met als thema Hoop. We beginnen vandaag 
 met een openingsviering in de Ontmoetingskerk, aanvang 16.00 uur. De komende tijd zijn er allerlei activiteiten  
 georganiseerd:  film, verhalen, lezing,  muziek. Voor meer informatie: zie de komende Over & Weer, kerkapp en 
 website. Van harte welkom vanmiddag! 
 Liedsuggesties voor 13 november: 
 Op zondag 13 november 2022 organiseert de Werkgroep Liturgie & Eredienst de komende gezamenlijke 
 onderwegdienst, in de Ontmoetingskerk. Een dienst waarin veel wordt gezongen. U bent van harte uitgenodigd 
 hiervoor een lied aan te dragen waaraan u een vreugdevolle herinnering heeft. Het is mogelijk dat u zelf de keuze 
 van juist dit lied toelicht. Geïnspireerd door uw verhaal zingen we het lied daarna met elkaar. Alleen vandaag hebt u 
 nog de kans een lied op te geven. Dat gaat door een e-mail naar de werkgroep: eredienst@pkn-nijmegen.nl. 
 Omschrijf uw motivatie in ongeveer tien regels en vermeld of u zelf de toelichting wilt geven, of dat wij dat gaan doen. 
 Het is ook fijn als u aangeeft waar we de muziek van het lied kunnen vinden, zodat het muzikaal begeleid kan 
 worden. Wij zijn benieuwd naar uw verhaal achter de gewenste liederen!     Werkgroepleden Liturgie & Eredienst.
 Rugzakjesactie: 
 In de maand oktober zamelden wij schoolmaterialen in voor kinderen uit zeer arme gezinnen in het grensgebied 
 tussen Oekraïne, Roemenië en Hongarije. De ermee gevulde rugzakjes worden door de Nijmeegse stichting Surya 
 naar een van de dorpsscholen gebracht. Vandaag de laatste inleverdag.      Bedankt voor uw deelname! 
  Kerstproeverij 17 december: 
 Schrijf het alvast in uw agenda, voor op zaterdag 17 december is een nieuwe stijl kerstfair in voorbereiding! Nadere 
 informatie volgt nog. Mensen van de NGK en de PGN-Stad overleggen hier samen over, voor het eerst op donderdag  
 3 november om 20.00 uur in de Maranathakerk. Wilt u meedoen, meld u dan aan bij koster Willem van Tilburg. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  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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LITURGIE MARANATHAKERK, ZONDAG 30 OKTOBER 2022 
Thema: ‘er is (lang) niet genoeg… En nu…, wat hebben wij en brengen wij in?‘ 

 
Orgelmuziek 
 
WELKOM – Stilte – aansteken tafelkaarsen  
 
Intredelied: Psalm 146 : 1, 3 en 4 
 
ONZE HULP en GROET (voorganger) 
 
GEBED VAN TOENADERING 
K: Goede God, de herfstvakantie is weer voorbij. We 
 hebben plezier gehad en genoten van mooie 
 dingen.  Maar er zijn ook kinderen en grote 
 mensen die heel  veel verdriet hebben. Die niet 
 genoeg of helemaal geen eten en drinken krijgen. 
 En ook geen kleren om warm te blijven. Leer ons 
 dat wij, samen met onze vaders en moeders, de 
 kerk en de school willen blijven helpen. Zodat ook 
 zij gelukkig mogen zijn en blijven. En dat we 
 kunnen zingen: Hoger dan de blauwe luchten en 
 de sterretjes van goud, woont de Vader in de 
 hemel die van alle kindren houdt. Ook voor zieke 
 kindren zorgt Hij, kent hun tranen en hun pijn. Ja 
 voor groten en voor kleinen wil de Heer een 
 helper zijn. Daarom vragen wij eerbiedig, vouwen 
 onze handen saam: Heer die altijd naar ons 
 luistert,  neem nu ook ons danklied aan. 
 
Zingen:   Lied 280 : 1 en 6 
 
Gemeente gaat zitten 
 
KYRIËGEBED 
    
Zingen:   Lied 756 : 1, 2 Cantorij, 3, 4 C, 5, 6 
 
HARTVERSTERKER: lifestory uit de actualiteit 
 
Zingen:   Lied 276 : 3 
  
GEBED om Gods Geest bij het openen, lezen en           
verstaan van Zijn Woord  
 
Cantorij:  Lied 324 : 1 en 2 
 
Gesprekje met de kinderen. Vertoning filmpje  
 

 
“Je mag er zijn”. Daarna lichtjes aansteken en naar de 
nevendienst.  
 
OT LEZING: II Koningen 4 : 1-7 en 42-44 
    
Zingen:   ELB 401 : 1 en 3 
Wij willen gaven delen met mensen wereldwijd. Want 
delen wordt tot helen wanneer de ander lijdt. De Heer 
heeft zich gegeven en deelde onze nood. Zo heelde 
Hij ons leven. Hij is het levend brood. 

Meer dan wij konden dromen geschiedt in onze tijd. 
Er is een tijd gekomen van wederkerigheid. Nu leren 
wij ontvangen, zij geven van hun kant. Geen strijd 
meer om belangen, zo komt Gods rijk tot stand. 
 
NT LEZING: Matteüs 15 : 32-39. Context: voorganger 
   
Cantorij zingt Tussentijds 66 : 2 t/m 7  
Het brood dat God ons gaf, dat groeit van boven af,  
het is uit hemels koren, het is uit God geboren. 
Het dauwt in de woestijn, het moet wel manna zijn. 
Christus wordt ingehuldigd,  
het brood vermenigvuldigd. 
De ganse aarde is zijn koninklijke dis,  
de kleinen en de groten elkanders huisgenoten. 
Dit is Jeruzalem: een eeuwig Bethlehem,  
een huis van brood en zegen, God is ons toegenegen.  
En wat er overschoot van dit verdeelde brood  
voor ons bestaan gestorven, dat vulde zeven korven. 
O brood, o hemels brood, gij redt ons van de dood  
met menigvuldig leven, de dagen, alle zeven.     
 
VERKONDIGING 
 
Zingen:   Lied 912 : 1, 2, 4 en 6 
 
DANKGEBED en VOORBEDEN   
Onze Vader   
 
MEDEDELINGEN 
 
Slotlied:  Lied 423 
 
UITZENDING EN ZEGEN,   driemaal gezongen Amen.

 
 


