
 

 

                   ZONDAGSBRIEF 
 PGN sectie Dukenburg-Lindenholt 

 no 21 - 12                                            15 januari 2023 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 18 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  15 januari,    9.30 uur 

 
Voorganger: Ds. B. Overdijk 
Ouderling van dienst: Mevr. R. Boorsma 
Lector: Mevr. H. Tuinstra 
Organist: Dhr. A. Mulder 
Diaken: Mevr. R. Boomsma 
Bediening beamer en 
camera: 

 
Dhr. A. Grakist 

 
Bemoediging 
Oud.: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
          en trouw is tot in eeuwigheid 
Oud.: Die niet loslaat het werk van zijn handen 
 
Gebed van toenadering 
Oud.: Vader zijt Gij van al wat leeft 

en Schepper van al wat adem heeft,  
Allen:  maar waar wij leven los van de hemel, 

en waar wij Uw Geestesadem ontberen, 
lopen wij vast in eigen zaken en zorgen.   

                                - - - Stilte - - - 
Oud.: Open ons hart voor de adem van uw liefde,  
Allen:   Open ons oog voor de vlam van uw licht,  
Oud.:  Open ons oor voor de roep van uw stem,  
Allen:  opdat onze handen zich openen 

en wij zullen delen  het leven 
dat wij ontvingen.    Amen  

 
 
Liederen:  
Lied 280 De vreugde voert ons naar dit huis 

1, 2, 3, 4 
Lied 280 5, 6, 7, 8 
Lied 305 Alle eer en alle glorie 
Lied 1001 De wijze woorden en het groot vertoon 
Lied 158 c een schoot van ontferming is onze God 
Lied 833 Neem mij aan zoals ik ben 
Lied423 Nu wij uiteen gaan 
 
 
Schriftlezing:  Genesis 11:  1 – 9  

 
De diaconale collecte in de dienst is vandaag bestemd 
voor algemeen diaconaal werk. De tweede collecte in 
de dienst is bestemd voor Zondag voor de Eenheid; 
collecte oecumene.  
 
De bloemen uit de dienst gaan met een hartelijke groet  
van de gemeente naar de familie Klijnsma. 
 
Onze Vader 
Onze Vader in de hemel 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij vergeven  
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit  
in eeuwigheid. Amen 
 
Op zondag 15 januari is er een dienst  
In de Maranathakerk om 9.30 uur, 
 met mevr. H. Oudelaar. 
In de Bartholomeuskerk om 10.00 uur, 
 met Ds. W. Slob. 
 
Op zondag 22 januari is er een dienst  
in de Ontmoetingskerk om 9.30 uur,  

met Ds. J. Dorst. 
In de Maranathakerk om 9.30 uur,  

met ds. P. van der Vange. 
In de Bartholomeuskerk is deze zondag  geen dienst. 
 
Al deze diensten zijn live te volgen of later terug te  
kijken via www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendingen 
of www.maranathakerk-nijmegen.nl 
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AGENDA  in de Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld 
 

Elke Ma./din./don. 10 – 11.30 uur het Luisterbankje;  iedereen is welkom in de kerk voor  
een praatje, een kaarsje of even rust. 

Elke Woe./vrij. 10 – 11.30 uur de Aanloop; voor een kopje koffie of thee en een praatje. 
Zon.  15 jan.  11.15 uur Pelgrimswandeling vanaf de Bartholomeuskerk 
Din.   17 jan.  Start foto-expositie in Ontmoetingskerk   over de Stevenskerk.  
Woe. 18 jan. 19.00 uur Gebedsdienst  Week voor Gebed voor de Eenheid.  
Woe. 18 jan. 20.00 uur Geloven nu: hoe doe je dat?    Gespreksgroep 20-30ers 
Vrij.    20 jan. 18.00 uur Snertavond 

Kijk voor meer informatie in de Zondagsbrief, op de website www.ontmoetingskerk.net of in de Over&Weer 
 
**Pelgrims-Winterwandeling in Beek 
Op zondag 15 januari organiseren we een volgende pelgrimswandeling. Nu in de winter, omdat dat ook een 
seizoen is met een eigen sfeer, die uitnodigt tot bezinning. 
We starten na de verschillende kerkdiensten om 11.15 uur vanaf de kleine Bartholomeuskerk in Beek.  
We maken een wandeling van ongeveer 5 km, zeker met wat klimmen en dalen. Onderweg verzorgt 
Marije Klijnsma korte overdenkingen en wandelen we ook een deel in stilte. 
Fijn als je je aanmeldt bij jvanderzande8@upcmail.nl  dan weten we met hoeveel mensen we gaan lopen. 
Marije Klijnsma en Jeanette van der Zande 
 
**Gebedsdienst in het kader van de Week voor Gebed voor de Eenheid.  
Woensdagavond 18 januari om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk. 
De voorbereiding door de kerken in de Amerikaanse staat Minnesota staat in het teken van de gevolgen van 
racisme en etnocentrisme.   Hierbij wordt ook gekeken naar de rol van de kerk en gebeden om eenheid 
 
**Geloven nu: hoe doe je dat?    Gespreksgroep 20-30ers 
Op woensdag 18 januari, van  20.00 – 22.00 uur. 
Geloven nu: hoe doe je dat? Geloven in een tijd dat dat niet vanzelfsprekend is. Is het vechten tegen de 
bierkaai, juist een enorme bak rust of een glibberige uitdaging? Afgelopen seizoen zijn we met een aantal 
mensen enkele avonden bij elkaar geweest en hadden mooie inspirerende ontmoetingen. Daarom gaan 
we door! Belangstellenden zijn welkom om aan te sluiten. 
Info en aanmelding: joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net  of wouter.slob@pkn-nijmegen.nl. 
 
**Snertavonden 
Het wordt inmiddels een goede traditie. Snertavonden bij Ria Vos thuis. 
Zij zorgt voor een kop overheerlijke soep en de opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de kerk. 
De data zijn: vrijdag 20 januari, zaterdag 4 februari en vrijdag 17 februari 
U wordt om 18.00 uur bij haar verwacht en u  kunt reserveren via: mwt.vos@hotmail.com  
Kosten zijn 7,50 euro 
 
**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 de 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, dmv een groot scala aan verschillende technieken . Zo blijft de kerk ook vandaag de dag een geliefd 
motief voor velen. 
De foto-expositie is vanaf 17 januari 2023 tot 30 maart 2023 te bezichtigen in De Ontmoetingskerk,  
van dinsdag t/m donderdag, ’s ochtends van 09.30-12.30 uur. In de weekenden na de vieringen. 
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**Jongerentheaterweekend 28 & 29 januari 
Eind januari kunnen jongeren zich weer volop uitleven in het jongerentheaterweekend en krijgen 
bezoekers van de voorstelling op zondagmiddag een verrassende kijk op een bijbelverhaal. 
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. Toegang is gratis, 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 het 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 17.30 uur in de kerk aangeleverd moeten worden.  We hebben ong.  6 koks 
nodig. En dan nog iemand die een pan vegetarische  macaroni wil klaar maken voor zo’n kleine 10 personen. 
Aanmelden kan bij jongerentheaterweekend@gmail.com 
Er zijn tot nu toe 3 vrijwilligers die zich hebben aangemeld en voor een pan macaroni gaan zorgen. 
Dus we kunnen er nog een paar gebruiken!! 
 
**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. 
 
**Over&Weer 
Indienen kopij Over en Weer: over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl 
Sluitingsdatum: 7 februari 2023 
 
**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 januari, 1 - 8 - 15 en 22 februari. 
U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de hal van de kerk of via het secretariaat. 


