
Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 25 januari 18.00 uur inleveren bij Wilja Rodenburg, 
tel. 024-845 80 91 (na 18.00 uur), adres: redactie@ontmoetingskerk.net o.v.v. zondagsbrief. 

Als u de zondagsbrief van de PGN via e-mail wilt ontvangen, kunt u dit via e-mail aanvragen bij het kopij-adres. 

 

ZONDAG 22 januari om 9.30 uur 
 

Voorganger Ds. J. Dorst 
Ouderling van dienst Mevr. G. Berkelaar 
Lector Dhr. P. Verdoorn 
Organist  Dhr. A. Mulder 
Bediening beamer / 
camera 

Dhr. H. Berkelaar 

 
Drempelgebed 
Oud.: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 die trouw is tot in eeuwigheid. 
Oud.:  Die niet los laat het werk van zijn 

handen.  
 
Gebed van toenadering: 
Oud.: Barmhartige God,   
 Gij die omziet naar Uw volk   
 en zoekt wat verloren is geraakt,   
 Gij die bevrijdt wie in duisternis 

gevangen zit, wij komen tot U.  
Allen: Zie ons aan zoals wij zijn:   
 vol van onszelf,   
Oud.:   In een moment van stilte proberen wij 

ons te openen naar U.  
Stilte 

Oud.:  Vergeef ons, Heer,   
 maak ons tot Uw mensen,   
 vol van genade.   
Allen:  Open ons naar U en naar elkaar,   
 naar Uw toekomst.   
 Amen.  

  

De bloemen uit deze dienst gaan met een 
hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw 
F. van Essen. 
 
 
 

  
Lezingen 
 

Jesaja 49: 1 - 7 
Matteüs 4: 12 - 22 

  
Liederen Lied 67: 1 en 3  
 Lied 301a 
 Lied: 867: 1 en 2   
 Lied: 459: 1, 2 en 7    
 Lied: 531: 1 en 3  
 Lied: 513: 1, 2 en 4 
 Lied: 362: 1 en 3 

 
De diaconale collecte in de dienst is vandaag 
bestemd voor het werk van de Protestantse 
Vrouwendienst. De tweede collecte is bestemd 
voor de PGN.  
 
Op zondag 22 januari is er dienst in de  
Maranathakerk om 9.30 uur met ds. P. van der 
Vange. In de Bartholomeuskerk is er deze 
zondag geen dienst. 
 
Op zondag 29 januari is er dienst in de Ontmoe-
tingskerk om 9.30 uur met mevr. M. Klijnsma.  
In de Maranathakerk om 9.30 uur met ds. W. 
Slob. In de Bartholomeuskerk is er deze zondag 
geen dienst. 
 
Alle diensten zijn live te volgen of later terug te 
kijken Via 
www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendingen 
of www.maranathakerk-nijmegen.nl 
 
 

Indienen kopij Over en Weer: 
redactie@ontmoetingskerk.net o.v.v. 

Over&Weer  
Sluitingsdatum: 7 februari 
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AGENDA In de Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld 
 
Elke Ma./din./don.  10 – 11.30 u.  Het Luisterbankje; iedereen is welkom in de kerk voor een praatje, 
  een kaarsje, een praatje of even rust. 
Din. 24 januari 12 – 13.30 u. Bijbellunch in de Maranathakerk  
Elke Woe./vrij.  10 – 11.30 u.  De Aanloop; voor een kopje koffie of thee en een praatje. Op  
  Woensdag kunt u aansluitend soep komen eten (eigen bijdragen  
  0,50 cent). 
Don.  26 januari  14.00 uur middag voor ouderen  
Vrij. 27 januari  19.45 uur filmavond “le Fils”, in Huis van Compassie 
Zat. 28 januari 10.00 uur Jongerentheaterweekend  
Zon. 29 januari 17.00 uur Voorstelling - over het leven van Koning Salomo  
 
Kijk voor meer informatie in de Zondagsbrief, op de website www.ontmoetingskerk.net of in de Over&Weer 
 
**Collectes 
We collecteren al een jaar met de PKN app, daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om geld over te 
maken met de rekeningnummers. Als een gast wil bijdragen aan de collecte is het mogelijk dit ook via de 
betalingsmogelijkheden van onze app te doen. De onderstaande QR code linkt naar een pagina waar direct 
de collectes klaar staan. Deze code blijft geldig, de collectes veranderen per week automatisch mee.  
Het voordeel hiervan is dat een QR code scannen makkelijker is dan 
een rekeningnummer intoetsen en ook dat de bijdrage anoniem is. 
  
De diaconale collecte in de dienst is vandaag bestemd voor  
het werk van de Protestantse Vrouwendienst.  
De tweede collecte is bestemd voor de PGN.  
Door het scannen van de QR code kunt u met iDEAL uw bijdrage  
anoniem overmaken. 
 
**Berichtje over de Actie Kerkbalans 
U hebt het ongetwijfeld gemerkt dat er geen begeleidende brief bij het toezeggingsformulier voor 
Kerkbalans 2023 is bijgevoegd. Het kan zakelijk en onpersoonlijk over komen. Het College van 
Kerkrentmeesters – en zo ook de Kerkenraad – vindt dat heel vervelend en biedt hiervoor de excuses aan. 
De reden is een samenloop van omstandigheden: ziekte, gebrek aan mensen die op ’t laatst nog konden 
inspringen en de onmogelijkheid om nog tijdig alternatieven aan te boren.  
Helaas, het is zoals het is. Maar, voor de volgende Actie Kerkbalans (2024) zal er alles aan gedaan worden 
het nu gebeurde te voorkomen.  
Daarbij wel de vraag aan de gemeente: wie zou de Actie Kerkbalans organisatorisch willen komen 
versterken?  
Graag uw reactie naar: het College van Kerkrentmeesters, e-mail: kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl of 
tel. 024 3234854 (bereikbaar elke dinsdagochtend). 
 
**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). 

mailto:kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl


 
 
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 januari, 1 febr., 8 febr., 15 febr. en 22 februari. 
U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de hal van de kerk of via het secretariaat. 
 
** Protestantse Vrouwendienst Dukenburg / Lindenholt / Hatert 
De eerste ouderenmiddag in dit nieuwe jaar is op donderdag 26 januari. We starten het seizoen weer met 
onze traditionele BINGO. We hebben voor een aantal verrassende prijsjes gezorgd.  
We starten om 14.00 uur met koffie/thee en een traktatie. Gelegenheid genoeg om lekker bij te kletsen. 
Daarna spelen we dus enkele rondes bingo. 
We hopen u allen te zien op donderdag 26 januari.   
De dames van de Vrouwendienst 
 
**Jongerentheaterweekend 28 & 29 januari 
Het thema dit jaar is: het levensverhaal van koning Salomo, Jezus doorbreekt de bubbels (hierbij gaan we 
met Jezus op pad en zien hoe hij omging met mensen van allerlei slag).  
Kom je als jongere meedoen om jouw talenten te ontdekken of komt u kijken naar het eindresultaat?  
 
Zaterdag 28 januari 
10.00 uur - 00.00 uur: workshops spel, muziek (koor en/of band), film, decor, klusteam + samen eten + 
feest 
Zondag 29 januari 
12.00-17.30 uur: generale repetities 
17.00 uur: voorstelling - Iedereen is van harte welkom om te komen kijken. Gratis toegang, graag een 
vrijwillige gift na afloop 
18.00 uur: opruimen 
Het theaterweekend vindt plaats in de Ontmoetingskerk en is voor jongeren vanaf groep 8 tot 25 jaar. 
Info en aanmelden via theaterweekend@gmail.com. 
 
**Koks gevraagd voor de avondmaaltijd voor het jongerentheaterweekend 
Om de kosten voor jongerentheaterweekend laag te houden zijn we op zoek naar koks die voor 10 
personen (of een veelvoud daarvan) macaroni willen koken. Ingrediënten kunnen vergoed worden.  
De pan met warme macaroni zou dan om 18.00 uur in de kerk aangeleverd moeten worden.  
Aanmelden bij jongerentheaterweekend@gmail.com. 
Er hebben zich tot nu toe al 3 vrijwilligers gemeld die voor een pan macaroni zorgen. 
 
**Koor Joy zoekt pianist/dirigent 
Joy is een koor van circa 20 vrouwen van 25 tot 50 jaar. We repeteren elke vrijdagavond in de 
Ontmoetingskerk. 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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**Snertavonden 
Het wordt inmiddels een goede traditie: snertavonden bij Ria Vos thuis. Zij zorgt voor een bord 
overheerlijke soep en de opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de kerk. 
De data zijn: zaterdag 4 februari en vrijdag 17 februari. 
De kosten zijn 7,50 euro. 
U wordt om 18.00 uur bij haar verwacht en u kunt reserveren via: mwt.vos@hotmail.com. 
 
**Expositie Ontmoetingskerk 
Hoog bovenop de Hundisburg staat al meer dan 750 jaar de monumentale Stevenskerk. De Stevenskerk is 
een van Nijmeegs meest geliefde en daarmee ook een van de meest gefotografeerde gebouwen van de 
stad. 
Ter gelegenheid van het jubileumjaar (7 september 2022 t/m 7 september 2023) is een speciale foto-
expositie ontwikkeld, die uit twee delen bestaat. 
Het eerste deel toont bijzondere oude foto’s van Stevenskerk en het dagelijkse leven eromheen 
gedurende ruim anderhalve eeuw. 
In het tweede gedeelte van de expositie geven 17 hedendaagse fotografen hun eigen visie op dit 
Nijmeegse icoon. Met het grote scala aan verschillende technieken levert dat een rijkgeschakeerd palet op  
 
van de Stevenskerk in talloze verschillende gedaanten. Zo blijft de kerk ook vandaag de dag een geliefd 
motief voor velen. 
De foto-expositie is vanaf 17 januari tot 30 maart te bezichtigen in De Ontmoetingskerk, van dinsdag t/m 
donderdag ’s ochtends van 9.30-12.30 uur. In de weekenden na de vieringen. 
 
Doorstart Klaasmarkt?! 
Na de gezellige Klaasmarkt in november wordt er na gedacht over een Klaasmarkt nieuwe stijl. Bij een 
eerste brainstormavond met zowel betrokkenen uit de Ontmoetingskerk als de wijk waren er deze drie 
conclusies:  
 

• de Klaasmarkt draagt veel bij aan saamhorigheid, verlichten van armoede, hergebruik van spullen 
en helpt de Ontmoetingskerk om buurtkerk te zijn, 

• alle opties voor andere vorm zijn bespreekbaar (zoals bijv. het verschuiven van de marktdag naar 
de zaterdag of zondag), 

• om straks goede plannen te krijgen hebben we eerst een aantal mensen nodig die mee willen 
denken en/of  ook daadwerkelijk meedoen. 
 

Mocht je plezier beleven aan markten en verkoop van tweedehandsgoederen en/of iets willen doen wat 
door Dukenburgers zeer gewaardeerd wordt, kom dan vrijblijvend naar de brainstormavond op donderdag 
9 februari om 19.30 in de Ontmoetingskerk.  
 
Meer weten? Stuur een mail aan b.degooyert@chello.nl of 
joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net. 
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Uitnodiging voor de film Le Fils vrijdag 27 januari  
 

 
 
Beste filmliefhebbers, 
 
We laten dit seizoen in het Huis van Compassie films zien die er volgens ons toe doen. Films met een hart 
en een ziel en met diepgang; films die uitnodigen tot uitwisseling van gedachten. Na de films is er daarom 
gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, in een ontspannen sfeer en onder het genot van een 
drankje. Het nagesprek wordt geleid door ons. 
 
Le Fils (2002, België/Frankrijk) 
Een timmerman, een jongen en een schokkerige camera. Meer hebben de geëngageerde gebroeders-
cineasten Dardenne niet nodig voor een intens, verwarrend drama over menselijke onzekerheid, zo blijkt 
uit hun vijfde speelfilm Le fils. Olivier Gourmet speelt een leraar in een opleidingscentrum, die in een 
grauwe Waalse stad randgroepjongeren zijn vak bijbrengt. Als op een dag de 16-jarige Francis aankomt in 
het centrum, is Olivier volledig van de kaart. In de hele film is geen scène zonder Gourmet, de hele film 
draait om de mysterieuze verhouding van de man ten opzichte van zijn nieuwe leerling Francis. Het 
verrassende plot van ‘Le Fils’ prijsgeven zou zonde zijn. Het is een knap staaltje cinema met een 
diepmenselijke ondertoon. Le Fils, over wraak en vergeving, maakt diepe indruk op de kijker. 
 
Huis van Compassie, Vlietstraat 20B  in Nijmegen Vrijdag 27 januari, aanvang: 19.45 uur (inloop: 19.30 
uur) Toegangsprijs: 7,50 of naar draagkracht (incl. koffie en drankje).  Aanmelding: is niet nodig. 
 
Verder dit seizoen… 
 
20 maart een filmavond samen met het Go Short festival 
 
21 april Le Jeune Ahmed van de broers Dardenne  
 
Wees Welkom!  
 
Namens de filmcommissie, bestaande uit Kees Waardenburg, Ineke Stoffels, en Lauke Nijssen,  
Pieter Poels, Coordinator Huis van Compassie, 06-42056809, www.huisvancompassienijmegen.nl 

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/


 

In de geest van de Iona Community 

De werkgroep Inspiratie van de PKN Nijmegen organiseert op zaterdagmiddag 11 februari een liedmiddag 
met aansluitend een vesper in de geest van de Iona Community. Gemeente- koor- en cantorijleden en 
natuurlijk iedereen die houdt van samen zingen, wordt van harte uitgenodigd om mee te doen.  
Tijdens de middag worden een aantal liederen ingestudeerd die in de vesper terugkomen. Er is geen 
koorervaring nodig. 
De vesper is voor iedereen toegankelijk, voor de lieddag willen we wel graag dat je je opgeeft via 
inspiratie@pkn-nijmegen.nl.  
 
Liedmiddag met aansluitend vesper 
Op zaterdag 11 februari is in de Ontmoetingskerk een Lieddag met aansluitend een vesper waarin liederen 
uit de Iona Community centraal staan. Eerst krijgt u een korte presentatie over de Iona Community. 
Daarna zal Vivien Moffat, dirigent van de cantorij van de Ontmoetingskerk met alle aanwezigen onder 
begeleiding van pianist Vincent Cuppen een aantal liederen instuderen die hun bron vinden in Iona. Deze 

liederen komen weer terug in de vesper die Marije Klijnsma eveneens in de traditie van Iona zal leiden. 
Vivien en Marije zijn allebei te gast geweest bij de Iona Community. 
 

Het programma is globaal als volgt: 
13.30  inloop met koffie en thee 
14.00  presentatie Iona Community en instuderen liederen 
15.00  korte pauze 
15.15 vervolg instuderen liederen 
16.30  vesper 
 
Voor de deelname aan de lieddag is geen koorervaring nodig. Aanmelden kan per mail bij inspiratie@pkn-
nijmegen.nl  

Bij de vesper is iedereen van harte welkom. 
 

Met vriendelijke groeten, Jenneke van de Streek, Werkgroep Inspiratie PKN Nijmegen 
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