
 

 

 

 

 

De vieringen van zaterdagavond en zondagmorgen zijn te bekijken via YouTube. U kunt deze vinden door naar 
onze website www.ontmoetingskerk.net te gaan en te kiezen voor 'Beelduitzending'. 

 ONTMOETINGSBRIEF 
  PGN sectie Dukenburg-Lindenholt 2023-01 
  Parochie Heilige Drie-eenheid  7/8 januari 
 

Ontmoetingsweekend 
 

7/8 jan.   Ontmoetingsweekend 
         Lezingen: Jes. 60,1-6 en Mt. 2,1-12 
za. 18.30 uur Woord- en Communieviering 
  Vg. Joska van der Meer 
   m.m.v. Jongerenkoor 
 
zo.10.30 uur  Ontmoetingsviering 
 Thema: De Doping 
Voorgangers:  Pastor Joska van der Meer,  
 ds. Wouter Slob, ds. Johan Dorst  
 (doop) 
Koren:  Kinderkoor o.l.v. Miranda  
 Berkelaar,  
 Cantorij o.l.v. Vivien Moffat 
Pianist/organist:  Vincent Cuppen 
Diaken:  Rian Boorsma 
Beameraar:  Ferdinand Sluijs 
   Na afloop nieuwjaarsreceptie 
 
De bloemen uit deze dienst gaan met een 
hartelijke groet van de gemeente naar de heer en 
mevrouw Van Dijk. 
 

PGN sectie Dukenburg-Lindenholt 
 
Op zondag 8 januari is er dienst in de 
Maranathakerk om 9.30 uur met Ds. J. ter Avest. In 
de Bartholomeuskerk is er deze zondag geen 
dienst. 
 
Op Zondag 15 december is er dienst in de 
Ontmoetingskerk om 9.30 u. met ds. H. B. 
Overdijk. 
Maranathakerk om 9.30 u. met ds. H. Oudelaar.  
Bartholomeuskerk om 10.00 u. met ds. W. Slob. 
 

Indienen kopij Over en Weer: 
 over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl  

Sluitingsdatum: 7 februari 

Parochie Heilige Drie-eenheid 

 

14/15 jan.   
         Lezingen: Jes. 49,3.5-6 en Joh. 1,29-34 
za. 18.30 uur Woord- en Communieviering 
  Vg. Emmanuel Gerritsen en Els Geelen 
   m.m.v. Samenzangkoor 
zo. 11.00 uur Woord- en Communieviering 
  Vg. Emmanuel Gerritsen en Els Geelen 
   m.m.v. Mediorenkoor 
 
11 jan.   Hebr. 2,14-18 en Mc. 1,29-39 
wo. 9.00 uur Liturgische viering 
  Vg. Mieke Pruim 

 
 
Met deze QR-code kunt u  

een bijdrage overmaken  

aan de parochie. 

De code is geldig  

tot half januari. 

 

 

Vormsel 2023 
Aanmelden voor het Vormsel kan nog tot 9 januari 
2023. Dat kan via secretariaat@ontmoetingskerk.net 
of via 024-344 14 46. 
 

Energiebeperkende maatregelen 
Nu de energiekosten nog steeds erg hoog zijn en 
de winter voor de deur staat hebben, zoals eerder 
vermeld, de besturen samen met de 
beheercommissie besloten om energiebeperkende 
maatregelen in de Ontmoetingskerk te treffen. De 
kerkzaal zal maar tot 15 graden verwarmd worden. 
De thermostaat in de overige ruimten wordt 
overdag ingesteld op 18 graden en in de nachten 
op 15 graden. U wordt geadviseerd hier bij uw 
bezoeken rekening mee te houden en uw kleding 
aan te passen. 
Wij hopen op uw begrip voor deze maatregelen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u de zondagsbrief van de PGN via e-mail wilt 
ontvangen, kunt u dit via e-mail aanvragen bij het 
kopijadres: redactie@ontmoetingskerk.net 
Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot 
woensdag 11 januari 18.00 uur inleveren bij Joan 
Dreessens,  tel. 024-344 72 22 (na 18.00 uur), adres: 
redactie@ontmoetingskerk.net o.v.v. zondagsbrief. 

U kunt zich abonneren op de digitale versie van het 

wekelijkse r.k. mededelingenblad door een e-mail te 

sturen aan: mededelingen@ontmoetingskerk.net. 

Kopij voor het mededelingenblad kunt u sturen aan: 

redactie@ontmoetingskerk.net 

uiterlijk woensdag 12.00 uur 

 

Mededelingen 
 
 Warmteplek 
Op verzoek van de Gemeente Nijmegen stellen we de Ontmoetingskerk op een aantal momenten open als 
'Warmteplek'. Iedereen die thuis energie wil besparen of anderszins op zoek is naar warmte, is welkom op een 
warme plek met gratis koffie. In de wintermaanden zal op dinsdagmorgen en vrijdag de hele dag zaal A als 
warmteplek ingericht worden. Op woensdagmorgen zal dat in de Tuinkamer zijn. Er is dan een koffietafel voor wie 
anderen wil ontmoeten, maar mensen kunnen ook een puzzel komen maken, een spelletje doen, handwerken of de 
krant en tijdschriften komen lezen.  
Extra op woensdagmorgen is er tussen half 12 en 13 uur soep (eigen bijdrage 0,50).  
We zijn hiervoor op zoek naar mensen die woensdagmorgen een grote pan soep (3-4 liter) willen aanleveren en/of 
tussen half 12 en 13 uur de soep willen uitdelen. Voorlopig zoeken we mensen voor woensdag 25 jan, 1 febr, 8 febr, 
15 febr. en 22 febr. 
U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de hal van de kerk of via het secretariaat. 
 
 Ontmoetingsplek verlies en rouw 
Open inloop. In de Ontmoetingskerk is iemand aanwezig die luistert naar jouw/uw verhaal. Je kunt ook in gesprek 
met lotgenoten, samen creatieve expressie beleven of gewoon samen een kopje koffie of thee drinken. 
Datum: 10 januari 
Tijd: 10.00 - 11.30 uur 
 
 Leesgroep 
Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 11 januari om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.  
We vervolgen de bespreking van het boek van Abraham Joshua Heschel: “Wie is de mens”. We lezen de hoofdstuk 3 
e  n 4. Dat zijn pagina 55 tot en met 114. 
Verder lezen we op meditatieve wijze uit Willem Jan Ottens Zondagmorgen Over het missen van God de stukjes over 
de Nachtmis, het feest van de Heilige Familie en Driekoningen. Dat zijn pagina 181 t/m 190. 
 
 Koor Joy zoekt pianist/dirigent 
Joy is een koor van circa 20 vrouwen van 25 tot 50 jaar.  
We repeteren elke vrijdagavond in de Ontmoetingskerkin.  
Eenmaal per maand begeleiden wij hier een katholieke of protestantse viering.  
Naast het zingen vinden wij gezelligheid ook belangrijk. 
Ons repertoire is divers. Van klassiek tot pop en van traditioneel kerkelijk tot gospel.  
Wij zingen zowel één- als meerstemmig.  
Wij zijn per direct op zoek naar een veelzijdig pianist/dirigent. 
Herken jij jezelf in de volgende punten? 
* Je bent enthousiast 
* Je speelt goed piano 
* Je bent in staat met ons nieuwe liedjes in te studeren en kunt ons ook muzikale aanwijzingen geven 
* Je staat open voor spelen in de kerk 
Dan zoeken we jou!! 
Vergoeding is afhankelijk van je ervaring en naar de richtlijnen van de kerk. 
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De vieringen van zaterdagavond en zondagmorgen zijn te bekijken via YouTube. U kunt deze vinden door naar 
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 DE koffiebonnen, De actie DE koffiebonnen t.b.v. de voedselbank heeft 38.000 bonnen opgeleverd. Een heel 
mooie resultaat! Hartelijk dank voor al deze bonnen. 
 
 De Aanloop, De Aanloop is elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur open voor een kopje koffie 
of thee en een praatje. Op woensdag kunt u aansluitend soep komen eten (eigenbijdragen 0,50 cent). 
 
 Het luisterbankje, U bent welkom voor een kaarsje, een praatje of even rust op maandag-, dinsdag- en 
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur.  

 
 
 

                     JONGERENTHEATERWEEKEND 2023    Ontmoetingskerk 

 Meijhorst 70-33  Nijmegen 

Op 28 en 29 januari 2023 vindt in de Ontmoetingskerk alweer het zesentwintigste  jongerentheaterweekend plaats. 

De jongeren konden kiezen en hebben het verhaal van Salomo als onderwerp gekozen. 
Tijdens het weekend gaan de verschillende workshops aan de slag met Salomo en we kunnen natuurlijk heel veel 
jongeren gebruiken die zin hebben om mee te helpen.  
 
Er moet goed worden nagedacht hoe alles gedaan wordt, want op zondag moet er een mooi theaterstuk staan. In 
het weekend zelf zijn er veel werkzaamheden die verricht moeten worden. Er moeten liedjes uitgezocht worden, 
decorstukken gemaakt, toneelstuk gerepeteerd en klussen geklaard. 
 
Veel oefenen, lachen, zingen, de viering op zondagmiddag en niet te vergeten het feest op zaterdagavond zorgen 
weer voor een geweldig weekend. 
 
Voor het warm eten op zaterdagavond zijn we op zoek naar mensen die voor zo’n  10 personen een pan macaroni 
willen maken. 
 
We hebben ongeveer 6 mensen nodig om zo voor zo’n 60 personen eten op tafel te kunnen zetten. 
En dan nog iemand die een pan macaroni vegetarisch wil klaar maken voor zo’n kleine 10 personen. 
U  mag de gemaakte onkosten declareren. 
 

Als u wel een pan macaroni wil klaar maken, dan kunt u dat warm aanleveren op zaterdagavond 28 januari 2023 
om ongeveer 17.30 uur. 

 
U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar : theaterweekend@gmail.com 
 
Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp. Namens de organisatie van het jongerentheaterweekend,  
Joska van der Meer en Barend de Gooyert. 
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