ZONDAGSBRIEF-449; 25 oktober 2020

De ochtenddienst van 25 oktober
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. J.R. Lammers uit Beekbergen
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. Stichting Gered Gereedschap; 2. Kerk;
3. Zending
De ochtenddienst van 1 november
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. Rudolphstichting; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie
De avonddienst van 4 november
(19:30 uur)
Dankdag voor gewas en arbeid
Voorganger: Ds. M. Oostenbrink uit Loenen
Organist:
Aart Stenfert
Collecte:
Dankdagcollecte

Kindernevendienst
De kerkenraad heeft geconstateerd dat er in Corona-tijd tot op
heden niet of nauwelijks kinderen naar de kerk komen. Daarom
schorten we de kindernevendienst op totdat de Coronamaatregelen niet meer nodig zijn. Dus vanaf deze zondag, 25-10,
is er geen kindernevendienst.
Diaconale collecte 25 oktober: Gered Gereedschap
Gered Gereedschap zamelt op twintig inzamelpunten oud
gereedschap in. Bij ons in de buurt zijn dat: Vorderman in
Terwolde, Multimate Klunder in Twello, Bonhof in WilpAchterhoek, Sarink in Voorst en Buitenhuis Elektro in
Klarenbeek. In overleg komt men het zelfs bij u thuis ophalen!
De gereedschappen worden vervolgens opgeknapt. Daarna
wordt het verzonden naar ontwikkelingslanden voor technisch
onderwijs en kleinschalige opbouwprojecten. Hiermee kunnen
mensen letterlijk bouwen aan een zelfstandige toekomst.
In het werkplaatsje aan de Voordersteeg 12 in Twello worden nu
jaarlijks zo’n 10.000 stuks gereedschap en zo’n 120
naaimachines door 35 vrijwilligers opgeknapt. Wilt u meedoen?
Op donderdagmorgen is er nog plaats voor enkele vrijwilligers.
Soms ontbreken onderdelen, die aangeschaft moeten worden.
Ook transportkosten kunnen in de papieren lopen. Vandaar de
collecte, of een gift via NL21 RABO 0366273132 t.n.v. Stichting
Gered Gereedschap Voorst. Voor vragen kunt u bellen met de
penningmeester de heer Zegers (0571) 27 33 46.
Diaconale collecte 1 november: Rudolphstichting.
De Rudolphstichting (een vereniging van diaconieën van de
Protestantse kerk in Nederland), zet zich in voor kinderen voor
wie een hoopvolle toekomst niet vanzelfsprekend is. Zij
ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in
Jeugddorp De Glind (Amersfoort) en in de rest van Nederland.
Daardoor krijgen deze kinderen de kans die ze verdienen. In de
Glind wonen ongeveer 120 uit huis geplaatste kinderen en
jongeren die niet meer thuis kunnen wonen.
Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL60
RABO 0150002297.

Inzamelactie rondom dankdag voor de Voedselbank
Ook dit jaar houdt uw diaconie weer rond dankdag een
inzamelactie voor de Voedselbank. In deze corona tijd waarin
meer mensen met financiële problemen te maken zullen krijgen,
is dit extra hard nodig. Op zondag 1 november, woensdag 4
november en zondag 8 november kunt u voor aanvang van de
dienst producten inleveren. U kunt denken aan lang houdbare
producten, zoals groente en fruit in blik of pot, soep, pasta, rijst,
couscous, peulvruchten in pak, houdbare zuivelproducten, kaas,
olie, koffie, thee, suiker, jam, hagelslag. Maar ook shampoo,
douchegel/zeep of waspoeder zijn welkom. Denkt u wel aan de
houdbaarheidsdatum?
Als u niet in de gelegenheid bent om uw goede gaven in de kerk
af te geven kunt u het ook brengen bij Minie van der Snel,
Dorpsplein 3, telefoon 0571-291 556.
Doopdienst 8 november 15.00 uur
De doop is aangevraagd door Johannes en Marjan van Essen,
Middendijk 52, voor hun zoon Thomas van Essen, geboren op 6
augustus. Omdat we ons moeten beperken tot 30 kerkgangers
en Johannes en Marjan toch graag familie en vrienden erbij
hebben is besloten die doop te bedienen in een middagdienst op
zondag 8 november vanaf 15.00 uur met alleen genodigden. De
rest van de gemeente (en de wereld) kan meegenieten via de
livestream.
Verbetering geluid, kort uitstel beeld
De geluidsinstallatie in de kerk is vernieuwd. We hebben nieuwe
geluidsboxen in de kerk, een headset voor de predikant (i.p.v. de
revers-microfoon), een update voor de geluidskast, nieuwe
microfoons voor orgel en gemeente (die hangen aan het plafond
bij de boog). Wij hopen dat daarmee niet alleen het geluid in de
kerk aanmerkelijk verbetert, maar ook het geluid bij de mensen
thuis via de livestream.
Tegelijkertijd is er ook opdracht verleend voor beeldschermen in
de kerk. Twee grote op de plek waar tot zeer kortgeleden de
liturgieborden hingen, en een kleinere achter de kansel in het
koor. De leverancier van de schermen meldde echter dat er
helaas enkele weken vertraging is en dus zullen ze pas half
november opgehangen kunnen worden.

Liturgie voor zondag 25 oktober
Welkom en afkondigingen
Luisteren naar melodie en gesproken lied: Psalm 107:1
Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.
Votum en groet
Gebed om ontferming
Luisteren naar melodie en gesproken lied: Psalm 107:4
Laat ons nu voor de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot den vrede.
Gebed bij de Schriftlezingen
Lezingen:

Genesis 45:22; 50:19-20; Openbaring 3:5;
Matteüs 22:1-14

Matteüs 22:1-14
1

Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: 2 ‘Het is met
het koninkrijk van de hemel als met een koning die een
bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 3 Hij stuurde zijn dienaren eropuit
om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet
komen. 4 Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de
opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal
bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles
staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’” 5 Maar ze negeerden hen
en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn
handel. 6 De overigen namen zijn dienaren gevangen,
mishandelden en doodden hen. 7 De koning ontstak in woede en
stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen
en hun stad in brand steken. 8 Vervolgens zei hij tegen zijn
dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de
gasten waren het niet waard genodigd te worden. 9 Ga daarom
naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft
iedereen uit die je tegenkomt.” 10 De dienaren gingen de straat
op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als
slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de
maaltijd. 11 Toen de koning binnenkwam om te zien wie er
allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren
gestoken had, 12 en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier
binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?”
De man wist niets te zeggen. 13 Daarop zei de koning tegen zijn
hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit,
in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.
14
Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’
Luisteren naar melodie en gesproken lied: Lied 23b:4
De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

Lezing van de tekst: Mattheus 22:10
De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk
mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal
vulde zich met gasten voor de maaltijd.
Preek
Luisteren naar Opwekking 436, Onze Vader (gezongen door
Marcel en Lydia Zimmer). www.youtube.com/watch?v=ygTxBIGaTmI
Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard

(2x)

Refrein: Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

(2x)

Onze Vader in de hemel
geef ons daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn
Refrein
En leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad
Refrein
Amen, amen
Gebed

Luisteren naar Lied 821, Dat de weg naar je toekomt (gezongen
voor Liedboek Sessions). www.youtube.com/watch?v=YNXMY-C37wI
Dat de weg naar je toekomt,
dat de wind je steunt in de rug,
dat de zon je gezicht laat stralen,
dat de regen je akker vruchtbaar maakt,
dat God tot op de dag dat we elkaar weer zien
je draagt in de palm van zijn hand. (2x)
Zegen
Luisteren naar de melodie van Lied 415:3, Amen, amen, amen
Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.
Bij het uitgaan van de kerk kunt u uw gaven voor de collecten in
de mandjes onder de toren laten vallen.

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek;  0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

