
 

   
   

PPPRRROOOTTTEEESSSTTTAAANNNTTTSSSEEE    GGGEEEMMMEEEEEENNNTTTEEE    TTTEEE   NNNIIIJJJMMMEEEGGGEEENNN   
         
                                                                                                                                 Steenbokstraat 86     
                                                                                                                                 6531 TH  Nijmegen                      
           Nr. 452, 18 september 2022                                      www.maranathakerk–nijmegen.nl 

   
 Dienst van Schrift & Tafel op zondag 18 september:  
 Voorganger:     ds. Henk Gols  
 Ambtsdragers: Michèle van der Steenstraten (ouderling) en Hetty Jongepier (diaken) 
 Organist:     Jenneke van de Streek  
 Collectes:     voor de stichting Mawteni en voor het Wereldwijde vredeswerk.  
         Mawteni Foundation is een Nijmeegse stichting die zich inzet voor verbinding tussen vluchtelingen  en 
 Nederlanders. Mawteni betekent “mijn land” en is in 2018 opgericht door Robert Warda die een manier zocht om mensen 
 met elkaar in contact te brengen zonder dat daar veel taal voor nodig was. Zo werden op verschillende locaties in 
 Nijmegen flashmobs met dans en muziek uitgevoerd, maaltijden georganiseerd, muzieklesssen gegeven  en andere 
 culturele en maatschappelijke activiteiten ontwikkeld. Er zijn inmiddels ongeveer 125 personen bij betrokken, 
 oorspronkelijk afkomstig uit Syrië, Eritrea, Soedan en Nederland.    
       Colombia leed 50 jaar lang onder een burgeroorlog. Met als gevolg 220.000 doden, 5 miljoen 
 ontheemden en 15 miljoen armen. Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden zetten zich nu 
 samen in voor blijvende vrede in hun land en ook in hun huizen. Vrouwen en kinderen hebben er namelijk nog vaak te 
 lijden onder huiselijk geweld. De vrouwen volgen bijbelcursussen en worden diep geraakt door herkenbare bijbelverhalen 
 waarin geweld voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in je 
 eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden deze kennis in hun eigen omgeving en geven zo moed en kracht om diepge-
 worteld geweld tegen te gaan. Met uw bijdrage in de tweede collecte helpt u Kerk in Actie dit werk te steunen.  
 Volgende week zondag: 
 Op zondag 25 september is er in de Stevenskerk de jaarlijkse Dienst met veel kinderen en daarom geen protestantse 
 dienst in de Maranathakerk. Iedereen, ongeacht leeftijd, is welkom. De viering start om 10.00 uur.  
 Vredesweek: 
 Vandaag start de Vredesweek en daarom wordt bij de Titus Brandsma memorial kapel de Vredesvlam ontstoken. U bent 
 vanaf 12.45 uur van harte welkom om in een vredestocht mee te lopen naar de Mariënburg. De Raad  van Kerken vraagt 
 elke kerkgemeenschap om een kaart te ondertekenen met een vredesgroet, die daar via de organisatie aan de 
 ambassadeur van de vrede wordt overhandigd. (Wie wil deze kaart meenemen naar de Titus Brandsma memorial?). De 
 hele week zijn er activiteiten, die staan op de website www.vredesweeknijmegen.nl en in de diaconale katern van Over & 
 Weer. In de Haard worden twee bijzondere bijeenkomsten gehouden: 
 - woensdag 21 september Internationale dag v.d. Vrede 14.00–15.30 uur Vredesdialoog o.l.v. de ambassadeur vd vrede. 
 - zaterdag 24 september Burendag met aandacht voor de relatie tussen vrede, duurzaamheid en Fairtrade, vanaf 14.00 u. 
 Taizéviering 23 september “The Kingdom of God”: 
 Tien jaar geleden maakte dominee Dick Piersma de eerste plannen om in de kleine Bartholomeuskerk in Beek Taizé-`
 bijeenkomsten te organiseren. Eén lied had hij al in gedachten: “The Kingdom of God is justice and peace and  joy in the 
 Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your Kinom”. Dit lied is hét afsluitende huislied bij de vieringen 
 geworden. De kracht van deze liederen ontvouwt zich in het herhalende zingen. Dat doen we graag weer samen met u / 
 jou op vrijdag 23 september. Behalve het zingen worden er gedichten gelezen en zijn we stil. Dat blijkt voor iedereen 
 rustgevend en inspirerend te werken. Het begint om 19.30 uur en duurt ongeveer één uur.  
                        Met vriendelijke groet, Jeanette van der Zande en Martine Norden. 
  Bijeenkomst buurtcontactgroepen: 
 Voor alle deelnemers van de buurtcontactgroepen én geïnteresseerden is er op maandagavond 26 september van 
 19.30 tot 21.00 uur een inspirerende avond over pelgrimage. We ontmoeten elkaar en verdiepen ons in dit thema.  Ook is 
 er gelegenheid om elkaar te laten weten hoe het gaat bij de contactgroepen. Iedereen met belangstelling is van harte 
 uitgenodigd om naar deze avond te komen. U kunt dan ontdekken welke contactgroepen er zijn en u – als u dat wilt - bij 
 een van de groepen aan te sluiten. Deze groepen bevinden zich in het gebied rond de Maranathakerk. Als u in een andere 
 buurt woont maar wel graag mee wil doen dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. We kijken samen wat de 
 mogelijkheden zijn. Voor vragen kunt u contact opnemen met Marije Klijnsma: marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl / tel. 06 
 19047440.                     Hartelijke groet, Ellen de Feijter, ds. Wouter Slob en Marije Klijnsma.

  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. 
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ORDE VAN DIENST VOOR DE 1E ZONDAG VAN DE HERFST, 18 SEPTEMBER 2022 IN DE VREDESWEEK 
 
WELKOM - stilte - aansteken van de tafelkaarsen  
 
Intredelied:  1009 : 1 ‘O lieve Heer, geef vrede’ 
 
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: Heer, 
 wij zijn gekomen naar uw huis: 

hier staan wij in uw stilte. 
U ziet ons verlangen,  
wij zoeken uw vrede. 
Maak ons open om U te ontvangen. 

G: Amen 
 
Zingen:    Lied 1009 : 2, 3  
 
Gemeente gaat zitten - overdracht van de dienst  
 
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen  
 en zijn Naam prijzen, 
G: want zijn barmhartigheid heeft geen einde 
 
KYRIEGEBED in de Vredesweek: 

V:  Waar mensen leven in oorlog – 
G:  kom bevrijden, God van vrede. 
 Waar mensen ruzie maken – 
 kom bevrijden, God van liefde. 
 Waar mensen leven in haat – 
 kom bevrijden, God van verzoening 
 Waar dood en geweld heersen – 
 kom bevrijden, God van leven. 
 Waar mensen elkaar het leven onmogelijk maken – 
 kom bevrijden, God van ontferming. 
 Waar mensen gebukt gaan  
 onder schuld en schaamte – 
 kom bevrijden, God van vergeving 
 Waar duisternis en dood heersen - 
 kom bevrijden, God van licht. 
 
 Heer, ontferm u. 
 Christus, ontferm u. 
 Heer, ontferm u.  
 
 U komt toe alle heerlijkheid, eer en aanbidding, 
 Vader, Zoon en heilige Geest, nu en altijd en in de 
 

  eeuwen der eeuwen. 
G: Amen. 
 
GEBED VAN DE ZONDAG 
G: Amen. 
 
De kinderen steken hun kaarsen aan en gaan met de 
lichtjes naar de nevendienst. 
 
LEZING uit de  Profeten: Amos 8 : 4-7 
 
Zingen:    Psalm 36 : 1, 2   
 
EVANGELIE:   Lucas 16 : 1-15 
 
Acclamatie:  Lied 339a 
 
VERKONDIGING 
 
Orgelspel  
 
VOORBEDEN 
- acclamatie  Lied 368j 
 
Tafellied   995 ‘O Vader, trek het lot u aan’ 
 
Gemeente gaat staan 
 
V: De Heer zal bij u zijn. 
G: De Heer zal u bewaren. 
V: Verheft uw harten. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
TAFELGEBED 
- Heilig 404e 
- acclamatie bij de instellingswoorden 407a 
 
Gezamenlijk Onze Vader (versie NBV 21) 
 
VREDEGROET 
Breken van het brood 
COMMUNIE - rij voor rij komt de gemeente naar voren 
 
GEBED NA DE MAALTIJD 
G: Amen. 
 
MEDEDELINGEN 
 
Zingen:   Lied 718 ‘God, die leven hebt gegeven’   
 
UITZENDING EN ZEGEN,    
gevolgd door driemaal gezongen Amen. 


