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Namens de Protestantse gemeenschap in Nijmegen  
werk ik in het Radboud Universitair Medisch Centrum 
als predikant-geestelijk verzorger. Gezonden dus door U 
als gemeenschap. In de afgelopen jaren heb ik naast het 
dagelijkse werk ook wetenschappelijk onderzoek gedaan 
naar de betekenis van die zending. Doet dat er nu eigenlijk 
wel toe, die zending die ik van U als gemeenschap heb mee 
gekregen? Of kan het net zo goed zonder zo’n zending? 

Dat wilde ik onderzoeken. Met dat doel voor ogen heb ik 
met predikanten-geestelijk verzorgers werkzaam in de 
zorg interviews gehouden en 
ook heb ik een uitgebreid 
literatuuronderzoek gedaan. 
In juli 2017 mondde dat uit in de 
verdediging van mijn proefschrift 
aan de Protestantse Theologi-
sche Universiteit in Groningen. 
Het gaat om werk gedaan na-
mens U en daarom is het fijn dat 
de redactie mij vroeg er in Over 
& Weer wat over te schrijven.

Is de kerk wel nodig in de 
zorg?
In de context van de zorg is de 
aanwezigheid van de Protestant-
se Kerk In Nederland en haar 
traditie hard nodig. Niet om met 
absolute zekerheid te zeggen 
hoe het allemaal verder moet 
in de wereld van de zorg met 
haar talloze medisch-ethische 
vragen, maar wel door de 
rijkdom van haar traditie in te 
zetten. De bijbel staat vol met 
troostende woorden en die 
hebben mensen die kwetsbaar 
zijn maar al te hard nodig. 

Predikanten-geestelijk verzorgers ontmoeten in hun werk 
vele patiënten en hun naasten, waarmee zij contact hebben. 
Ik noem dit in mijn proefschrift de ‘zone van spreken met’. 
In gesprekken, rituelen en gebeden met patienten en hun 
naasten klinken regelmatig vertrouwde woorden en wordt 
geloofstaal gebruikt. Maar predikanten-geestelijk verzor-
gers passen evenzeer regelmatig hun taalgebruik aan, 
bijvoorbeeld als patiënten op hun levensweg andere wegen 
zijn ingeslagen of nooit vertrouwd zijn geweest met de taal 
van het geloof of daar afwijzend tegenover staan, niet zel-
den door ingrijpende negatieve ervaringen. Geloof is voor 
veel patiënten en hun familie geen vanzelfsprekende zaak 
(meer). Dat inspelen op de ander is dan ook hard nodig. 
Want predikanten-geestelijk verzorgers zijn er voor alle pati-
enten, die zich vaak kwetsbaar voelen in een moeilijke fase 
van hun leven. In mijn proefschrift noem ik dit vermogen om 
in te spelen op de ander ‘relationele adaptatie’. 

Ook moet de dialoog worden aan gegaan met de instelling 
waar men werkzaam is.  Dan gaat het er om in te spelen 
op de ontwikkelingen die in de instelling  gaande zijn. Het 
belang van de aanwezigheid van een predikant-geestelijk 
verzorger reikt dus verder dan individuele zorg. Hij doet 
dat door ook in de breedte van de instelling ‘oog en oor 
voor spiritualiteit en existentie te zijn’. Door bijvoorbeeld in 
medisch-ethische commissies en in multidiscipliniar overleg 
aandacht te vragen voor zingeving en spiritualiteit. Dit noem 
ik in mijn proefschrift de ‘zone van spreken over’. 

De innerlijke bron van het 
ambt en de steun van de 
gemeenschap
Om dit alles te kunnen doen 
heeft een predikant-geestelijk 
verzorger ook nog iets anders 
nodig. Hij is niet alleen met zijn 
kennis en zijn vaardigheden – 
met al wat hij als professional 
is - in de zorg aanwezig maar 
vooral ook met zijn persoon, 
met al wie hij is. 
Om dat te kunnen doen moet 
hij bereid zijn te leven vanuit 
een zelfverstaan dat meestal 
geen zeker weten is. Het gaat 
in het werk van de predikant-
geestelijk verzorger vaak 
juist niet om zeker weten of 
doelgericht handelen, niet om 
standaarden of protocollen, 
maar om mee bewegen, zoe-
ken en uithouden in het besef 
van de eigen kwetsbaarheid en 
ten diepste de eigen sterfelijk-
heid. Daarop kan hij worden 
aangesproken. In mijn proef-
schrift noem ik dit vermogen 
‘attestatie’, naar een begrip dat 

vooral door de filosoof Paul Ricoeur is uitgewerkt. Attestatie 
raakt aan geloofstaal, aan getuigenis. Of zoals een predi-
kant-geestelijk verzorger het zei ‘Als Jezus nog onder ons 
zou lopen, zou zijn, zeg maar als mens, dan zou Hij hier 
lopen en denk ik ook kamer naar kamer ingaan en niet kij-
ken naar wie er ligt of welke kerk of welk geloof, dan zou Hij 
aandacht hebben voor alle mensen. Dat is uiteindelijk ook 
de reden dat ik er ben, present willen zijn, hier..‘  
Het ambt blijkt voor  predikanten-geestelijk verzorgers de 
bedding voor hun werk om dit alles te kunnen doen. De 
aansluiting op de eigen bron, die begon bij de roeping tot 
predikant en die bevestigd is door de zending van U als 
gemeenschap houdt ons gaande. 

ds. Richart Huijzer

De binnenkant van het ambt. Uitgave Eburon, Delft, 2017, 
500 pagina’s
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Over & Weer Kerk en samenleving

vrijdag 22 februari Psalm 137
zaterdag 23 februari Ester 8:3-17
zondag 24 februari Ester 9:1-15
maandag 25 februari Ester 9:16-23
dinsdag 26 februari Ester 9:24-28
woensdag 27 februari Ester 9:29-10:3
donderdag 28 februari Psalm 94
vrijdag 1 maart Lucas 6:1-11
zaterdag 2 maart Lucas 6:12-26
zondag 3 maart Lucas 6:27-38
maandag 4 maart Lucas 6:39-49
dinsdag 5 maart Lucas 7:1-10
woensdag 6 maart Psalm 53
donderdag 7 maart Lucas 7:11-17
vrijdag 8 maart Lucas 7:18-28
zaterdag 9 maart Lucas 7:29-35
zondag 10 maart Psalm 49
maandag 11 maart Jeremia 6:1-15
dinsdag 12 maart Jeremia 6:16-30
woensdag 13 maart Psalm 127
donderdag 14 maart 2 Timoteüs 1:1-10
vrijdag 15 maart 2 Timoteüs 1:11-18
zaterdag 16 maart 2 Timoteüs 2:1-13
zondag 17 maart Psalm 52
maandag 18 maart Leviticus 1:1-9

dinsdag 19 maart Leviticus 1:10-17
woensdag 20 maart Leviticus 2:1-10
donderdag 21 maart Leviticus 2:11-16
vrijdag 22 maart Leviticus 3:1-5
zaterdag 23 maart Leviticus 3:6-11
zondag 24 maart Leviticus 3:12-17
maandag 25 maart 2 Timoteüs 2:14-26
dinsdag 26 maart 2 Timoteüs 3:1-9
woensdag 27 maart 2 Timoteüs 3:10-17
donderdag 28 maart 2 Timoteüs 4:1-8
vrijdag 29 maart 2 Timoteüs 4:9-22
zaterdag 30 maart Leviticus 4:1-12
zondag 31 maart Leviticus 4:13-21
maandag 1 april Leviticus 4:22-26
dinsdag 2 april Leviticus 4:27-35
woensdag 3 april  Leviticus 5:1-13
donderdag 4 april Leviticus 5:14-26
vrijdag 5 april Leviticus 6:1-6
zaterdag 6 april Leviticus 6:7-11
zondag 7 april Psalm 59
maandag 8 april Hosea 1:1-9
dinsdag 9 april Hosea 2:1-9
woensdag 10 april  Hosea 2:10-25
donderdag 11 april Hosea 3:1-5
vrijdag 12 april  Hosea 4:1-11

Bijbelleesrooster

Dat je de weg mag gaan die je goed doet

Blauwe lucht, witte wolken, zon en hier 
en daar een regendruppel. 
Dat zie ik uit mijn raam nu ik dit stukje 
schrijf. Heerlijk als de zon schijnt in de 
winter. Januari en februari vind ik toch 
elk jaar weer moeilijke maanden. Don-
ker, koud en nat. 
De kerst is allang voorbij en het duurt 

nog een hele tijd voordat het voorjaar begint. Iedereen zit te 
hoesten en te snotteren en ik heb veel minder energie en zin 
om erop uit te gaan, iets leuks te gaan doen of mensen op te 
zoeken. Maar ondertussen komt de lente toch een beetje in 
zicht. Tegen de tijd dat u dit leest is het al bijna maart.

En gelukkig werk ik bij een kerk en is daar altijd een aanleiding 
of een idee om iets te ondernemen, licht te zien en met ande-
ren samen te komen.
Deze week heb ik een aantal bijeenkomsten met vrijwilligers 
in het pastoraat. Zij bezoeken mensen die behoefte hebben 
aan contact met iemand van de kerk. Ik vind het heel bijzonder 
hoe mensen jarenlang bezoekwerk doen en allerlei activiteiten 
organiseren zoals ouderenmiddagen. De andere groep waar 
ik deze week ben organiseert bijeenkomsten in hun buurt 
(buurtcontactgroepen) waarin buurtgenoten bij elkaar komen 
om inspiratie op te doen, elkaar beter te leren kennen, elkaar 
te steunen en het gezellig te hebben. Zo kan gemeenschap 
groeien en zich verdiepen.

Mooie teksten en liederen helpen ook tegen de donkere 
wintertijd. Zoals deze van Andries Govaart:

Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.
Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.
dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.

En in de winter kom ik er wel meer aan toe om iets met be-
zinning te doen. Het beste lukt me dat in een afgebakende 
periode, zoals de veertigdagentijd. Ieder jaar probeer ik in de 
veertigdagentijd iets te veranderen in mijn leven, zoals geen 
vlees eten, geen tv kijken of iedere dag een stukje uit de Bij-
bel lezen. Met wisselend succes. Soms is het best lastig om 
iets vol te houden, zeker als je het alleen doet. Maar ik vind 
het mooi om zo toe te leven naar Pasen en bewust mee te 
maken dat de natuur weer tot leven komt en een lichtere tijd 
aanbreekt. Deze keer bestel ik de veertigdagen-vastenkaart 
van Kerk in Actie en de kalender ‘Een nieuw begin’. Met de 
vastenkaart krijg je elke week een nieuwe uitdaging om iets 
te vasten. En met dat wat je bespaard kun je een goed doel 
steunen. De vastenkaart en de kalender zijn gratis te bestel-
len: https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/vast-mee-
in-de-40dagentijd. Ik zet de link hier bij, want wie weet wilt u 
wel met mij mee vasten. Ik ben benieuwd.

Marije Klijnsma
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Diaconale collecten

Zondag 24 februari - Sociale zorg
Ondanks de rechten die we hebben 
opgebouwd in onze maatschappij, is nog 
steeds hulp nodig van de diaconie. 

Zondag 3 maart - Moestuin De Haard 
Achter diaconaal centrum De Haard ligt 
een grote moestuin. Een deel wordt be-
werkt en geoogst door de Voedselbank. 
We collecteren voor poot- en zaaigoed.

Zondag 10 maart - Voorjaarszending 
Jarenlang leidden Cubaanse kerken 
onder het communisme een sluimerend 
bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt 
echter in z’n voegen. De bevolking zoekt  
houvast en zingeving: kerken groeien. 
Kerk in Actie helpt kerken en vrijwilligers 
een nieuw begin te maken. We onder-
steunen theologische opleidingen en 
helpen diaconale activiteiten opzetten, 
zoals thuiszorg voor eenzame ouderen.

Zondag 17 maart – Diaconaat in Ned.
Veel gevangenen willen na het uitzitten
van hun straf een nieuw leven op-
bouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg 
moeilijk. Ex-gedetineerden hebben 
vaak schulden, geen woonruimte, geen 
werk en geen sociaal netwerk. Stichting 
Exodus Nederland en Gevangenenzorg 
Nederland, partnerorganisaties van Kerk 
in Actie, bieden hen met een woon- en 
werkprogramma de kans te werken aan 
een succesvolle terugkeer. 

Zondag 24 maart - Kinderen in de knel
In het Indiase district Narsapur moeten 
12.700 kinderen werken. De Indiase 
organisatie Sadhana wil Narsapur vrij 
maken van kinderarbeid en deze achter-
gestelde kinderen nieuwe kansen bieden 
door onderwijs. 

Zondag 31 maart - Bed, Bad en Brood
De diaconie is intensief betrokken bij 
de BBB-voorziening in Nijmegen voor 
uitgeprocedeerde vluchtelingen, zo’n 
20 mensen maken daar gebruik van. 
Mensen ontvangen onderdak en voeding 
en begeleiding in hun procedure, 

Zondag 7 april - Werelddiaconaat
Mwana Ukundwa is een organisatie die 
zich inzet voor de vele weeskinderen 
in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt 
opvangfamilies voor deze kinderen, en 
regelt onderdak en scholing.

De weg van de liturgie

Op 6 maart is het Aswoensdag, het begin van de veertigdaagse Vasten. 
De vastentijd was in de vroege eeuwen van de kerk vooral de periode van voor-
bereiding voor de doopleerlingen, die in de heilige Paasnacht via het doopwater 
met Christus zouden sterven en opstaan. Maar de reeds gedoopte gemeente 
sloot zich, om zich bewust op het Paasfeest voor te bereiden, graag aan bij hen 
aan en vastte twee weken, later veertig dagen met hen mee. Ja uiteindelijk wer-
den het veertig dagen — vanwege de woestijnreis van Israël van veertig jaar; 
en het verblijf van Mozes op de berg Sinaï, de woestijntocht van Elia en de be-
proeving van Jezus, die alledrie veertig dagen en nachten duurden. In onze tijd 
herwint het vasten in toenemende mate aan betekenis: her en der kiezen chris-
tenen uit alle gezindten voor eenvoud, versobering, inkeer, oefening in een leven 
met meer compassie, minder oppervlakkigheid en meer diepte, minder ego en 
meer verbinding, minder praten en meer luisteren, meer gebed en stilte.

Hoe vier je zelf Aswoensdag? Door de stilte te zoeken, een moment van gebed; 
of ook door eindelijk te doen waarvan je allang wist dat je het een keer (voor 
een ander) moest doen. Je zou ’s avonds naar de Boskapel kunnen gaan, 
waar een viering is onder het motto ’Aswoensdag Anders’ (aanvang 19.30 uur; 
voorgangers Ekkehard Muth en Ds Anneke de Vries). Of misschien is er wel 
een katholieke kerk in de buurt waar je het askruis kunt ontvangen.

Henk Gols

Wie ben ik en hoe leef ik? 
Wat zegt Jezus over zichzelf 
en wat betekent dat voor mij? 
Wie in de veertigdagentijd bij 
zulke vragen wil stilstaan, 
kan het leesplan van het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) volgen. Deelnemers lezen vanaf 6 maart 
het hele Johannes-evangelie op weg naar Pasen. 

In de veertigdagentijd staan veel mensen stil bij vragen die hun dagelijkse bezighe-
den overstijgen. Bijvoorbeeld de vraag: wie ben ik, los van mijn gewoontes en pres-
taties? 
Wie wij zijn, hangt volgens het Johannes-evangelie nauw samen met de vraag wie 
Jezus is. Daarom is alles wat Johannes over Jezus opschreef, een uitnodiging aan 
ons als lezers. We willen de deelnemers aan dit leesplan uitdagen: wat zegt Jezus 
over zichzelf en wat kan dat voor mij betekenen? De zeven “Ik-ben”-uitspraken van 
Jezus in dit evangelie vormen daarbij de rode draad.’

Met het leesplan lees je in veertig dagen het hele bijbelboek Johannes door. 
De bijbelteksten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), een vertaling vanuit 
de bronteksten van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands.

Boekje en digitaal leesplan
Het leesplan voor de veertigdagentijd is als 
boekje verkrijgbaar. Dat kunt u aanvragen 
via www.bijbelgenootschap.nl
Wie intekent op het digitale leesplan, krijgt 
vanaf Aswoensdag 40 dagen lang – 
behalve op zondag – elke morgen een 
e-mail met een toelichting op de bijbel-
tekst, een nadenkvraag en een opdracht. 
Aanmelden kan via bijbelgenootschap.nl 
of in de app Mijn Bijbel.

Met Johannes toeleven naar Pasen
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 Nieuws uit het Huis van Compassie

  Diaconaal centrum ´de Haard ,́ Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen

14 maart: Soepie doen

Zin om samen te lunchen met andere mensen? Donderdag 
14 februari maken vrijwilligers een lekkere soep. Met wat 
brood en een kopje thee en koffie. Iedereen is welkom: jong 
en oud, in Nederland of ver weg geboren, net in Nijmegen of 
al heel lang… Kom langs!

Wanneer:         Donderdag 14 maart van 12.30 – 13.30 uur
Waar:               De Haard aan de Groenestraat 170
Wat kost het:   kleine vrijwillige bijdrage gewenst
Aanmelden:     is niet nodig

11 maart: Afghaanse maaltijd

We komen weer gezellig samen in het Huis van Compassie 
om met elkaar te eten op maandag 11 maart. U bent van 
harte uitgenodigd voor deze maaltijd. Er wordt deze avond 
Irakees gekookt en het eten wordt om 18.00 uur opgediend.

Deelname kost 7,50 euro (of u betaalt naar draagkracht).
Aanmelden via: post@huisvancompassienijmegen.nl o.v.v. 
uw naam en telefoonnummer. Of bel ons: 024 – 322 84 80.

25 februari: Podiumgesprek 
in de Studentenkerk

Huis van Compassie, Augustijns Centrum de Boskapel, 
Raad voor Levensbeschouwing Religie Nijmegen en Vincent 
de Paul Center organiseren drie keer per jaar een Podiumge-
sprek. Deze keer in (samenwerking met) de Studentenkerk 
en het zal gaan over het toepassen van de Gulden Regel. 
Hoe werken oud en jong aan vrede?

Tijdens dit Podiumgesprek willen we vanuit verschillende 
leeftijden en achtergronden elkaar uitdagen om stelling te 
nemen over hoe kunnen we vredig samenleven. Wat verbindt 
ons en wat verwijdert ons van elkaar. Hoe kunnen we elkaar 
ontmoeten, elkaar verrijken of elkaar aanspreken op woor-
den of gedrag. Dit gebeurt middels het spel ‘Over de streep.’

Jan Jaap van Oosterzee, hoofd Public Affairs van PAX, zal 
een korte inleiding verzorgen. Al meer dan 20 jaar zet hij zich 
onvermoeibaar in om vrede te bevorderen. Hij nam deel aan 
de campagne tegen kernwapens, een strijd waarvoor PAX 
vorig jaar werd beloond met de Nobelprijs voor de Vrede. 
Religie is voor van Oosterzee een belangrijke inspiratiebron.

Het Campuskoor Veel stemmig zal zingen en deelnemen aan 
het gesprek en de interactie tijdens het spel `Over de streep .́ 
Jan Jaap zal op de uitspraken en stellingen reflecteren.
Eva Martens, studentenpastor zal deze avond begeleiden. 

Maandag 25 februari van 20.00 – 22.00 uur
Studentenkerk, Erasmuslaan 9a (Nijmegen)
Kosten: 5 euro of naar vermogen

Wilt u anderen ontmoeten en praten over onderwerpen die u 
bezighouden op het gebied van levensvragen en zingeving? 
Dan kunt u deelnemen aan een gespreksgroep in het Huis 
van Compassie.

Elke bijeenkomst is er tijd en ruimte om elkaar beter te leren 
kennen. We beginnen met een kopje koffie of thee. Daarna 
praten we over diverse levensthema's. 
Er hebben zich al mensen voor de groep aangemeld. Zowel 
mensen met Nederlandse wortels als mensen afkomstig 
uit andere landen zijn welkom. En er is nog plek voor extra 
mensen. In de gespreksgroep is een tolk Arabisch aanwezig, 
dus alles kan worden vertaald. Wilt u deelnemen aan onze 
gespreksgroep? Stuur dan een mailtje naar Mirjam:  
m.vandeneerenbeemt@huisvancompasseinijmegen.nl

De eerste bijeenkomst is bij voldoende aanmeldingen, weer 
op woensdag 13 maart van 15.00-17.00, daarna op woens-
dagen, ook tussen 15.00 en 17.00 uur (de groep bepaalt 
gezamenlijk de frequentie en vervolgdata).
Deelname aan de gespreksgroep is gratis. 
Meer informatie via tel. 024-322 84 80.

22 maart: Muziekavond

Kom vrijdagavond 22 maart naar het open podium in het 
Huis van Compassie! Van 19.30 tot 20.15 zijn er individuele 
optredens. Daarna staat samenspel centraal. Onder bege-
leiding van multi instrumentalist Jan Verhoeven en Clem 
Bongers gaan muzikanten in wisselende samenstellingen de 
taal spreken die grenzeloos is: MUZIEK!

Ook het publiek mag meedoen. Niets hoeft, alles mag. Kom 
je uit Nederland? Of uit Syrië, Eritrea, Turkije, Frankrijk, Bra-
zilië. Kom je uit een ander wereldland? Wil je ook optreden, 
meld je dan aan bij Mirjam: m.vandeneerenbeemt@ 
huisvancompassienijmegen.nl of bel 024 – 322 84 80.

En als je gewoon behoefte hebt aan een leuke gezellige 
avond, kom gewoon langs. Aanmelding is niet nodig. Entree 
is gratis. Je bent ook van harte welkom op 14 juni.

Kom langs bij Repaircafé Willemskwartier, 
van en in het Huis van Compassie.
Dé plek waar alle Nijmegenaren elke 3e 
vrijdag van de maand terecht kunnen
voor reparatie van o.a. apparaten, fietsen 
en kleding. U kunt deze middag ook het 
Kappers Café voor mannen bezoeken.

Het eerstvolgende Repaircafé vindt plaats 
op vrijdag 15 maart van 13 - 16 uur. 
De reparaties en het knippen zijn gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

15 maart: Repair Café

Vanaf 13 maart:  
Interculturele gespreksgroep
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Wijknieuws

Predikanten en de pastoraal 
werker zijn werkzaam voor de 
hele gemeente Nijmegen. 
Ze zijn als volgt te bereiken:

ds. Henk Gols:   
e-mail: henkgols@planet.nl 
tel. 06 - 51999262
 
ds. Paul Oosterhoff:  
oosterhoff@kerkinactie-nijmegen.nl 
tel. 06 - 22994450

ds. Rainer Wahl (interim predikant): 
werkdagen: woensdag + donderdag 
tel: 06 - 27222693
e-mail: rama.wahl@gmail.com

Marije Klijnsma
tel. 06 - 19047440
e-mail: m.klijnsma@pkn.nl
werkdagen: maandag + woensdag

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen
Scriba: Else Schaberg, Esdoornplein 30
6522 HM Nijmegen, 024-3452470, 
cschaberg@kpnplanet.nl
Wijkkas: bankrek.nr. NL15ABNA0447964720 
kas wijkgemeente Landwijk
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Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
Website: www.ontmoetingskerk.net
Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):
scriba@ontmoetingskerk.net  
Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten): 
ledenadministratie@ontmoetingskerk.net
Secretariaat:  
prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net
Pastoraat (tijdelijk):  
voor dringende zaken tel. 344 14 46, overige 
vragen via mailadres scriba
Bespreking kerkruimtes:  
via de website (zoek op ‘zaalbeheer’) 
Rekeningnummer sectiekas:  
NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas 
sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)
Inleveren kopij Over&Weer:  
redactie@ontmoetingskerk.net

Omzien naar elkaar!
Soms gaat dat vanzelf. Soms vragen 
we iemand om een bezoekje te bren-
gen aan iemand die ziek is of om een 
andere reden. Deze bezoeken zijn laag-
drempelig en worden door iedereen erg 
gewaardeerd. Het blijkt dat we dit soort 
bezoeken niet georganiseerd hebben in 
Landwijk. De vraag is of dat nodig is.  
Zoals u al eerder in O&W heeft kunnen 
lezen, wil Marije Klijnsma helpen met het 
organiseren van zulke bezoeken en zal 
ze het ook begeleiden. Daarvoor moeten 
we wel weten wie er behoefte heeft aan 
een bezoekje of wie er bij iemand op 
bezoek zou willen gaan. 

Weet u iemand in uw buurt die behoefte 
heeft aan een bezoekje of wilt u zelf wel 
een bezoekje afleggen? Geeft u dit dan 
aub door aan Else Schaberg: tel. 06-
10159669 of cschaberg@kpnplanet.nl 
Zo brengen we een bezoekwens en 
bezoeker bij elkaar.
Dank voor uw medewerking.!

In memoriam
Geheel onverwacht is op 1 februari 
2019, op de leeftijd van bijna 82 jaar, 
de heer Adri Vis overleden. Adri was 
vanaf het begin in de boerderij, samen 
met zijn vrouw Margreet en later 
ook hun kinderen, nauw verbonden 
met de Ontmoetingskerk. Zo is hij 
jarenlang ouderling, diaken, koorlid 
van het Cantatekoor en op veel andere 
manieren betrokken geweest bij deze 
kerk. Ook heeft hij, samen met Margreet, 
jarenlang middagen voor gehandicapten 
georganiseerd in het wijkcentrum 
Meijhorst. Op donderdag 7 februari 
was de dankdienst voor zijn leven in de 
genoemde kerk. We namen afscheid van 
hem met de woorden van hun trouwtekst 

uit Psalm 103: Prijs de Heer, mijn ziel, 
vergeet niet één van zijn weldaden.
In crematorium Jonkerbos werd de 
dienst voortgezet. We wensen zijn 
vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie 
en vrienden heel veel sterkte.  

Piet van der Heide

40-dagenkalender
Samen met elkaar toeleven naar Pasen, 
feest van een nieuw begin. Dat doen 
we in de komende 40-dagentijd. Een 
tijd van bezinning, inspiratie en actie! 
In de vernieuwde 40-dagenkalender 
vindt u dagelijks een Bijbeltekst en 
quote, evenals een recept, verhaal 
of gedicht. Zo komen we steeds een 
stapje dichter bij Pasen. De kalender is 
gratis te bestellen via: www.kerkinactie.
nl/40dagentijd.   

Bij de diensten
In de dienst van 27 februari is Ds. Paul 
Oosterhoff onze voorganger.
De 1ste zondagviering van 3 maart is
weer om 10.30 uur. De voorbereidings-
groep en Marije Klijnsma werken aan 
een viering met het thema: Woorden en 
daden. De Cantorij o.l.v. Vivièn Moffat 
zorgt voor de muzikale invulling van 
deze viering. Op deze dag nemen we 
ook afscheid van onze koster Arie-Jan. 
Wij wensen hem veel succes en plezier 
bij zijn nieuwe baan en bedanken 
hem voor al het werk dat hij in de 
Ontmoetingskerk heeft verzet!

De eerste zondag van de 40-dagentijd 
is op 10 maart, dan gaat Ds. Henk Gols 
voor in de dienst.
Op 17 maart is er een diaconale viering, 
voorbereid en uitgevoerd door de 
diakenen en met muzikale medewerking 
van het Mediorenkoor. In deze dienst 
staat het werk van de kledingbank 
centraal, net als in de dienst op 10 
maart in de Maranathakerk en op 31 
maart in de Bartholomeüskerk. In de 
Zondagsbrief leest u er binnenkort meer 
over.
In de dienst van 24 maart zal ds. 
Jan Waagmeester voorgaan in de 
Ontmoetingskerk. 
De dienst van 31 maart wordt, in plaats 
van de Werkgroep 5de zondag, verzorgd 
door Mw. Ds. Kamper. 

Op 7 april is er weer een 1e zondag-
viering om 10.30 uur. De voorbereiding 
moet nog beginnen, maar het staat al 
wel vast dat het Mediorenkoor in de 
dienst haar muzikale bijdrage verleent.
Palmpasen vieren we op 14 april, dan is 
Ds. Henk Gols onze voorganger.
In de volgende O&W leest u meer over 
de vieringen in de week voor Pasen.
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Verder na vertrek Jeanne Rens
Begin februari zong het Kinderkoor bij 
de oecumenische viering met het thema 
“Je kunt het!”:
Er is een kracht, een kracht in jou, een 
kracht in iedereen. Een kracht die jou 
laat leven, die altijd moed blijft geven.   
Aan het einde van die viering kwam de 
aankondiging dat Jeanne ons als pastor 
gaat verlaten. We begrijpen haar stap 
en feliciteren haar van harte, maar heel 
jammer vinden we het wel!  Ze heeft 
in al die jaren zóveel betekend voor de 
Ontmoetingskerk.
Natuurlijk denken we na over wat ons te 
doen staat. Voorop staat dat we de be-
staande activiteiten,  de vieringen en de 
contacten zo goed mogelijk laten door-
gaan. Met waar nodig wat maatwerk. En 
in overleg met de Sectieraad, zoals dat 
ook gebeurde bij het vertrek van Johan 
Dorst. Verder gaan we op zoek naar een 
opvolger. Onlangs was daarover het 
eerste en bemoedigende gesprek met 
onze nieuwe pastoor Jacques Grubben. 
Gesprekken binnen het parochiebestuur 
en met het bisdom volgen, we houden u 
daarover op de hoogte.

Gelukkig hadden we net mooie verhalen 
gehoord over hoe je met steun van el-
kaar en Gods geestkracht als duwtje in 
de rug door moeilijke situaties komt. Die 
kracht, die hoop en vertrouwen geeft, 
zullen we koesteren en aanspreken.
Het nieuwe driejarenplan geeft in elk ge-
val alvast de richting aan. Dit jaar gaan 
we ons huidige aanbod voor de verschil-
lende doelgroepen herijken. 

Het Ontmoetingsberaad 

Werk in uitvoering
In een eerdere editie van Over & Weer 
heeft u kunnen lezen hoe Hans de 
Weert een pleidooi hield voor het vrijwil-
ligerswerk in de kerk. Zeker nu, nu de 
landelijke trend van krimp ook in de Ont-
moetingskerk steeds meer zichtbaar is. 
Juist op z’n moment heb je elkaar nodig!

In de afgelopen tijd zijn er op een aantal 
cruciale plaatsen vacatures ontstaan. Zo 
zijn we dringend op zoek naar iemand 
die de huidige scriba kan ondersteunen 
maar ook iemand die zijn / haar steentje 
wil bijdragen bij de nodige regelzaken bij 
een uitvaart. Belangrijke taken binnen 
een kerkgemeenschap!
Gelukkig kan ik ook melden dat we naar 
alle waarschijnlijkheid een mooie oplos-
sing kunnen bieden voor het (her)ope-
nen van de crèche op zondagmorgen. 
Bekeken wordt of dit bv. op 2 zondagen 
in de maand zou kunnen. 
Toch blijven we niet stilstaan! Het 3-ja-
renplan, met daarin de plannen voor 
beide kerkgemeenschappen binnen de 

Ontmoetingskerk, kunt u vinden op de 
website. Misschien leuk om daar eens 
naar te kijken en inspiratie op te doen!

Wellicht heeft u het ‘ergens’ opgevan-
gen, koster Arie-Jan heeft onlangs af-
scheid genomen omdat hij een andere 
baan heeft gevonden. Op zijn laatste 
werkavond, waarop zowel de Sectie-
Raad als het OntmoetingsBeraad ver-
gaderden, hebben beide besturen op 
geheel eigen wijze hem hartelijk bedankt 
voor zijn werk voor de Ontmoetingskerk 
en hem succes voor de toekomst toege-
wenst. 
Jammer genoeg bereikte ons ook het 
bericht dat Jeanne Rens een andere 
betrekking heeft gevonden en ons bin-
nenkort zal verlaten.
Mocht u tijd hebben om u in te zetten op 
de eerder genoemde cruciale plaatsen 
binnen de Ontmoetingskerk dan zie ik 
graag uw reactie tegemoet! De Sectie-
Raad is altijd bereid om u eerst te infor-
meren. U kunt een bericht sturen naar 
onderstaand mailadres.

Irma van de Kamp
scriba SR Ontmoetingskerk

scriba@ontmoetingskerk.net

Wereldgebedsdag
vrijdag 1 maart: 10 uur
U bent van harte welkom op deze jaar-
lijkse viering waarin het gebed de hele 
wereld rondgaat.
Gedurende 24 uur worden ergens in de 
wereld bijeenkomsten gehouden, waar 
dezelfde gebeden worden gebeden en 
dezelfde schriftlezingen worden gele-
zen. Uur na uur ontwaken weer andere 
volkeren en breekt voor hen de dag aan. 
Wanneer het bij ons avond is begint in 
Noord-, Midden- en Zuid Amerika de 
Wereldgebedsdag.
Dit jaar is de viering voorbereid door 
vrouwen uit Slovenië. Het thema is: 
‘Welkom, God nodigt je uit!’ Om onze 
gebeden ook praktisch ten uitvoer te 
brengen, wordt geld ingezameld voor 
diverse projecten in Slovenië. 
Voor meer informatie zie:  
www.wereldgebedsdag.nl
Na afloop nodigen wij u graag uit voor 
een kop koffie of thee.

Werkgroep WGD

Duurzaamheid en De Groene Kerk:
rondleiding Afvalenergiecentrale
Opgeruimd zijn is een prettig gevoel. 
Als kind hebben de meesten van ons 
geleerd op tijd je spullen op te ruimen 
“anders kom je erin om”. En als er dan 
opgeruimd is en de ruimte weer be-
woonbaar is geworden, kijken we om 
ons heen en voelen ons voldaan. De 
zaak is “geklaard”.

Het thema duurzaamheid roept vragen 
over afval op; wat wordt daarmee ge-
daan? Worden de zaken wel zo netjes 
opgeruimd als wij het keurig gescheiden 
hebben?
De Afvalenergiecentrale te Beuningen 
(ARN, kijk voor meer informatie op: 
www.arnbv.nl) houdt zich bezig met het 
hergebruik van afval in energie, meststof 
en andere herbruikbare materialen.
Om aan deze duurzame activiteiten 
meer bekendheid te geven verzorgt de 
ARN voor scholen maar ook in het alge-
meen reguliere rondleidingen met veel 
variatie.

In het kader van het thema Duurzaam-
heid van de Groene Ontmoetingskerk 
is het idee ontstaan om iets positiefs te 
doen met afval. Dat afval waar we in het 
nieuws vaak veel negatieve zaken over 
te horen krijgen. Daarom nodigen we u 
uit voor een rondleiding bij de ARN op 
vrijdag 10 mei.

Het programma (totaal 2,5 uur) bestaat 
globaal uit:
- Introductie met beeldmateriaal
- Gesprek met thee of koffie
- Rondrit (anderhalf uur) met bedrijfsbus 
  over het terrein, met o.a. een bezoek 
  aan de oven.
- Afrondend gesprek met thee en koffie

De rondleiding is gratis.
Er kunnen eventueel twee rolstoelers 
mee in een apart busje. 

Wij hopen dat u zich aangetrokken voelt 
tot dit “opgeruimd” idee en meegaat om 
de recyclingactiviteiten eens van dichtbij 
te zien en te beleven.

Opgeven kan bij Gerard Pijnappels: 
pijnappelsg@hetnet.nl of intekenen op 
de intekenlijst - Afvalenergiecentrale 
10 mei- in de hal van de Ontmoetings-
kerk.
Maximaal aantal deelnemers: 25
Vervoer naar ARN op eigen gelegenheid 
(carpoolen!), om 13.45 uur aanwezig 
zijn bij de ingang. De rondleiding start 
om 14.00 uur.

Wij hopen u t.z.t. opgeruimd te kunnen 
begroeten bij de Afval energiecentrale in 
Beuningen. 

Huib Waardenburg
 
Eerste 40-dagen maaltijd 
vrijdag 29 maart 18.00 – 20.00 uur
Thema: Schoon water verandert alles!
Water staat centraal bij projecten van de 
vastenactie 2019. Afgelopen zomer heb-
ben we in heel Europa kunnen ervaren 
wat langdurige droogte doet met mens 
en milieu. Maar wat als je voortdurend te 
maken hebt met watertekort? 
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Of als er alleen vuil water is? Het hele 
leven wordt er door “verziekt”.
Vuil water zorgt voor vele problemen. 
Mensen en vooral kinderen worden ziek. 
Zieke kinderen kunnen niet naar school, 
geld voor medicijnen kan men niet be-
steden aan voedsel. De voedselvoorzie-
ning loopt door de droogte gevaar. Vele 
uren zijn vrouwen en kinderen onder-
weg om water te halen.
Als aan deze eerste belangrijke levens-
voorwaarde (schoon water) is voldaan, 
kunnen mensen tot ontwikkeling komen! 
De Vastenactie vraagt om bijdragen 
voor waterpompen, sanitaire voorzienin-
gen en het lokaal opzetten van water-
comités. 
Na de maaltijd hoort u hoe schoon 
water levens van mensen verandert in 
Afrika!
Aanmelden vóór 19 maart via formulier 
in de kerk of via mail 40dagenmaaltijd@
ontmoetingskerk.net

Tweede 40-dagen maaltijd 
vrijdag 12 april: 18.00 – 20.00 uur
Thema: Marikenhuis en speciaal voor 
kinderen
Op deze avond is de opbrengst be-
stemd voor het Marikenhuis en dan 
speciaal voor kinderen die geraakt zijn 
door kanker. Dat kan zijn omdat ze zelf 
kanker hebben of omdat één van hun  
ouders en/of andere familieleden kanker 
heeft. Maandelijks wordt er een Kids-Po-
wermiddag georganiseerd voor kinde-
ren tussen 5 en 12 jaar. Er zijn creatieve 
activiteiten, er worden speurtochten 
georganiseerd, er wordt geschilderd, 
gezongen of samen muziek gemaakt. 
Motto: Het is iedere keer anders.

Na de maaltijd zijn er mensen van het 
Marikenhuis om hier over te praten. 
Aanmelden vóór 9 april via formulier in 
de kerk of via mail 40dagenmaaltijd@
ontmoetingskerk.net

Tijdens beide maaltijden wordt voor de 
goede doelen gecollecteerd. Waarvoor 
vast onze hartelijke dank!

De Aanloop bestaat 20 jaar!
Dit willen we graag samen met u vieren. 
Bent u regelmatige bezoeker van onze 
Aanloop? Of bent u nieuwsgierig hoe 
het eruit ziet? Kom dan op woensdag 10 
april tussen 10 en 11.30 uur naar zaal A 
in de kerk.
Wij heten u, met een aangekleed kopje 
koffie en drankje, graag welkom.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom 
op een andere woensdag- of vrijdag-
morgen, van 10.00-11.30 uur.
Dus graag tot ziens!

Bijbelgroep weer van start
Na een winterstop start de maandelijkse 
bijbelgroep weer o.l.v. dominee Henk 
Gols. Iedereen die meer wil weten van 
de bijbel kan (ook per avond) meedoen. 
De groep komt bij elkaar op 20 maart, 
10 april en 8 mei. Aanmelden om vooraf 
het betreffende bijbelgedeelte per mail 
vast te ontvangen: henkgols@planet.nl

Geloven Nu 
woensdag 20 en vrijdag 22 maart:  
10.00 uur
Wij komen één keer per maand bij 
elkaar, waarbij u kunt kiezen uit 2 da-
ta(woensdag of vrijdag). We buigen 
ons (meestal) over een Bijbeltekst. Op 
woensdag 20 en vrijdag 22 februari 
gaan we met elkaar in gesprek over 2 
stukjes uit psalm 119.
Begeleiding: Theo van Grunsven en 
Ineke Keizers.  Als u een mailtje stuurt 
naar Ineke@keizers-teunissen.nl krijgt 
u de tekst toegestuurd.
Overige data: 24 en 26 april, 22 en 24 
mei

De Bijbel en kerkelijke rituelen
vrijdag 22 februari: 19.00 uur
Deze avonden(van 19.00 – 21.30 uur)  
zijn bedoeld voor wie zich (opnieuw) wil 
verdiepen in de Bijbel en kerkelijke ritu-

elen. Aandacht in deze bijeenkomsten 
voor o.a.: In 7 dagen schiep God de we-
reld, elkaar 70 x 7 vergeven, de regen-
boog met 7 kleuren, de 7 sacramenten, 
de 7 werken van barmhartigheid.
Info en opgave: Joska van der Meer 
joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net
Overige data: 15 maart en 5 april.

Leesgroep 
woensdag 27 februari: 20.00 uur
Sinds januari bespreekt deze groep 
het boek “Raak de wonden aan” van 
Tomas Halik: Over niet zien en toch 
geloven. Gespreksleider: Hans van 
Gennip (j.vangennip@zeits.ru.nl)                                          
Dit boek kreeg van de Trouwrecensent 5 
sterren:  Dit is zo’n boek waarvan ik zeg: 
als ik geen christen was, zou ik het nu 
erg graag worden. Iedere bladzij dwingt 
me om een paar minuten uit het raam te 
staren, te peinzen en het hart van mijn 
eigen (on)geloof te betreden.
Op 27 februari staan de hoofdstukken
7 t/m 9 centraal (blz. 89 -117).                        
Geïnteresseerden zijn van harte wel-
kom.

Ontmoetingsgroep 25+   
woensdag 20 maart: 20.00 uur
Iedere maand praten we over een thema 
met jonge vrouwen die midden in een 
drukke en chaotische wereld zin en rich-
ting zoeken in hun leven. Een thema uit 
de christelijke geloofstraditie is startpunt 
van het gesprek over het leven van alle-
dag en de zoektocht naar geluk. Komen-
de maanden gaan we ons licht opsteken 
bij wijsheid over geluk.
De begeleiding van deze groep is in 
handen van pastor Joska v.d. Meer. 
Nieuwe deelnemers van 25 – 40 jaar 
kunnen gewoon instromen. Welkom!
Overige bijeenkomsten:  8 mei, 19 juni.

Meditaties 
vanaf donderdag 10 maart: 10.00 uur
In de vastentijd verzorgen Moniek Ste-
ggerda en Jacqueline Pompe een vijftal 
meditaties rondom 40 dagen woestijn, 
leegte en teruggeworpen worden op 
jezelf.
Overige data:  17, 24 en 31 maart en 
7 april.

Stiltemeditatie 
donderdag 21 februari: 10.00 uur
Stiltemeditatie betekent dat je in staat 
bent om gedurende een bepaalde tijd je 
te concentreren op een bepaalde metho-
de om je lichaam, je adem en je geest te 
verstillen.
Vooral de oosterse meditatietechnieken 
hebben hier veel ervaring mee. Welkom 
om de twee weken in zaal A waar Mo-
niek Steggerda en Jacqueline Pompe je 
begeleiden. Kosten: vrijwillige bijdrage.
Overige datum: 23 mei
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Kerkdienst gemist?

U kunt de diensten van de 
Ontmoetingskerk en Maranathakerk

ook via internet beluisteren.

Ga hiervoor naar de website van PGN:
www.pkn-nijmegen.nl

(onderaan deze pagina vindt u 
een link naar de kerkdiensten)

Kerk en samenleving

Boekbespreking 
dinsdag 19 maart: 20.00 uur
Ian Mc Ewan is er met ‘De kinderwet’ 
opnieuw in geslaagd bloot te leggen wat 
dilemma’s met een mens doen.
Zou jij je kind redden als de medische 
behandeling in strijd is met je geloof? 
Rechter  Fiona Maye wordt alom gepre-
zen om haar ethische en weloverwogen 
uitspraken. Wanneer haar echtgenoot 
haar verlaat na een ruzie over een mo-
gelijk open huwelijk, stort ze zich op een 
ingewikkelde zaak van een doodzieke 
17-jarige jongen die, samen met zijn 
ouders, een noodzakelijke bloedtransfu-
sie weigert omdat dit in strijd is met zijn 
geloof als Jehova’s getuige.
Besluit Fiona dat de jongen te jong is om 
zelf over leven en dood te beslissen, of 
weegt het recht op vrije wil toch zwaar-
der? Haar uitspraak heeft hoe dan ook 
grote gevolgen.

Inzamelen Klaasmarkt 
zaterdag 2 maart: 10.00 – 12.00 uur
Overbodige spullen die voor een ander 
van waarde kunnen zijn, kunt u op zater-
dag 2 maart van 10 tot 12 uur afgeven 
bij ons inzamelpunt Weezenhof 4737a.
Wij halen – na telefonische overleg 
(024-8444084) – ook spullen bij u thuis 
op. Voor één van onze “klanten” zijn wij 
op zoek naar een goed werkende was-
machine.

Belangrijke data in 2019:
Zaterdag 13 april: Boeken en dvd-beurs 
in de kerk (nieuw initiatief!)
Zondag 26 mei: “Dit is Dukenburg”
Vrijdag 8 november: Klaasmarkt

Kerkgebouw: 
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Secretariaat sectieraad:  
Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364; 
e-mail: scribasectiestad@gmail.com
Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520, 
e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl 
Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl
Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373 7260 
23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad
Verhuur Petruskerk: mevr. van der Heijden, 
tel: 024-3733339 of 06-21 57 78 26;   
email: fvdh@dds.nl
Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39
M. Vogelezang – 377 25 78, of H. Wiedhaup 
- 360 21 32 of b.g.g. 06 25 024 667

In memoriam
Op 20 januari is overleden Anneke 
Kusters, echtgenote van Kees van 
Veldhoven. Ze is 86 jaar geworden. Een 
tamelijk zorgeloos leven veranderde 
ingrijpend toen ze ouder werd en in 
toenemende mate problemen met haar 
gezondheid kreeg. Ze stierf in zorghotel 
Dekkerswald.

Op 2 februari is overleden Nellie Geert-
man, echtgenote van Jan Zwikker. Haar 
sterven kwam niet onverwacht. De laat-
ste twee weken werd er voortdurend bij 
haar gewaakt. Kort voor haar sterven 
herhaalde ze de woorden ‘Ik kan gaan 
slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis’, uit de 
berijming van Psalm 4. Nellie, gerefor-
meerd van huis uit, was in de kracht van 
haar leven kerkelijk betrokken en actief 
in Grave en Nijmegen. De uitvaart had 
plaats op Rustoord, na een samenkomst 
in de aula, waarbij Jan uit het hoofd en 
uit het hart een indrukwekkend getuige-
nis gaf van zijn leven met Nellie.

Wij hebben de namen van Anneke en 
Nellie geschreven in het gedachtenis-
boek van de kerk. Mogen zij geschreven 
staan in de palm van Gods hand.

Henk Gols

Wijkkas 
Lang geleden ben ik gevraagd of ik 
het beheer van de wijkkas van de 
Petruskerk op mij wilde nemen. Ik heb 
daarmee ingestemd en werd tevens 
(toen heette dat nog zo) kerkvoogd en 
lid van de wijkkerkenraad. Toen niet al 
te lang daarna ds. Jan Doelman ver-
trok als wijkpredikant heb ik een aantal 
jaren, waaronder de vacaturetijd, het 
penningmeesterschap gecombineerd 
met het voorzitterschap van de wijkker-
kenraad. Na een periode van 8 jaren als 
ambtsdrager was dat wel lang genoeg 
en heb ik het beheer van de wijkkas 
Petruskerk als niet-ambtsdrager voort-
gezet. En na de samensmelting van de 
wijkgemeenten Oost, Zuid en West als 
sectiekaspenningmeester van de sectie 
Stad. Ambtshalve was ik tevens lid van 
het College van Kerkrentmeesters. Ten 
opzichte van ambtsdragers was er één 
nadeel: niemand vraagt of je het nog 
een poosje wilt blijven doen, en voor je 
er erg in hebt, doe je het al 24 jaar. Na 
zoveel bijbehorende kerkelijke vergade-
ringen is het een keer tijd voor een op-
volger. Gelukkig is die snel gevonden, en 
nu het financieel jaaroverzicht over 2018 
is opgesteld en akkoord bevonden, heeft 
recent de overdracht plaatsgevonden.
Pascal de Man is de nieuwe sectie-
kaspenningmeester. U kunt voortaan bij 
hem terecht, maar het bankrekening-
nummer is ongewijzigd. Ik wil iedereen 
bedanken voor het in mij gestelde 
vertrouwen, ik wil iedereen bedanken 
voor alle kleine en grotere giften aan de 
sectiekas/wijkkas, maar ik wil ook ieder-
een bedanken voor alle declaraties voor 
zoveel kleine maar waardevolle dingen 
binnen onze gemeente. Dank u wel! 

Martin Kleijburg

PVD-Zuid/West/Oost 
Hierbij nodigen wij alle senioren uit voor 
een ontspannende en gezellige contact-
middag op dinsdag 26 februari. U bent 
van harte welkom van 14.30 uur tot ca. 
16.30 uur in de Grote Zaal van de Ma-
ranathakerk. Ook als U nog nooit een 
PVD-contactmiddag heeft bijgewoond 
bent U van harte welkom.  
We hebben de heer van Kuilenburg uit 
Rhenen uitgenodigd. Hij heeft jarenlang 
gewerkt bij het welbekende dierenpark 
in voornoemde plaats: het Ouwenhands 
Dierenpark. 
Hij verzorgt een (dia)presentatie en zal 
ons uiteraard van alles vertellen over 
alle dieren die in het park wonen. Heer-
lijk zittend op een stoel met een kopje 
koffie of thee met iets lekkers erbij  bren-
gen wij zo een bezoek aan het park met 
zijn vele prachtige dieren. U begrijpt dat 
het een interessante middag zal worden: 
want wie houdt er nou niet van dieren?? 
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In het centrum zijn activiteiten van 
het Oecumenisch Citypastoraat in de 
- Stevenskerk (www.ocp-nijmegen.nl     
postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen)
- St. Jacobskapel (Glashuis 4, 6511 CR 
Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl)  
- Titus Brandsma kapel (Doddendaal)
Pastorale contactadres: 
Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193,
e-mail: pootjohanna@gmail.com
adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen
Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056 

Oecumenische diensten binnenstad

STEVENSKERK
Elke zondag om 10 uur: dienst van 
Schrift en Maaltijd.
Het wekelijks vrijdagmiddaggebed in 
de Stiltekapel van de Stevenskerk wordt 
op 1 maart hervat; aanvang 13 uur.
Engelse Koorvespers met Capella Cu-
merana op (bijna) elke eerste zaterdag 
om 16 uur; 2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni.

SINT JACOBSKAPEL
De St. Jacobskapel aan het Glashuis 
ligt op een oude bedevaartroute naar 
Santiago de Compostela. Voor velen 
uit Nijmegen en omgeving is de kapel 
het startpunt van hun pelgrimage. Elke 
tweede zondag van de maand om 11.30 
uur: ‘Jacobsviering voor mensen on-
derweg’. Zondag 10 maart: voorganger 
Bärbel de Groot-Kopetzky.

Straatkerk
Iedere zondag van 15.30-17.30 uur is de 
Titus Brandsma Kapel (aan de Kroon-
straat) open voor mensen van de straat 
en kunnen zij elkaar ontmoeten van 
mens tot mens, niets meer en niets min-
der. Van 16.00-16.45 uur is er een korte 
viering waarin we met elkaar spreken 
over de (on)zin van het leven.

Wijknieuws

Komt U ook? Wij verheugen ons op Uw 
komst.

Anneke Jansen, tel. 3 22 14 89
Albertinumlezingen over Eindigheid 

Gedurende ons bestaan worden wij met talrijke aspecten van onze eindigheid 
geconfronteerd. Op dit moment vindt er een heftige discussie plaats over voltooid 
leven, over het recht zelf te beslissen om zijn/haar leven te (laten) beëindigen. De 
ethische consequenties komen daarbij nauwelijks aan bod. Eindigheid en oneindig-
heid, tijd en eeuwigheid zijn oude filosofische begrippen waarmee door de eeuwen 
heen is geworsteld. Menszijn begint met eindigheid, waarin wij de vrijheid krijgen 
om te kiezen. Kunnen wij de spanning tussen voltooid leven en het verlangen naar 
oneindigheid begrijpen? 

14 maart: Beleving van onze eindigheid
prof. dr. Maria van den Muijsenbergh, bijzonder hoogleraar gezondheidsverschillen 
en persoonsgerichte eerste-lijns-zorg. Huisarts. Radboud Universiteit. 
Vanuit haar huisartsenpraktijk maakt inleidster het fenomeen eindigheid van zeer 
nabij mee. De problematiek wil zij vanuit de totale persoon benaderen. Door deze 
aandacht voor de totale persoon kan zij een zorgvuldige begeleiding geven aan 
het proces van ziek zijn en/of beter worden. Een proces dat in veel gevallen zeker 
bij oudere patiënten de vraag oproept: ‘Hoe zal ik mijn eindigheid en de weg daar 
naartoe op een waardige en humane manier kunnen beleven?’ Actueel speelt hier-
bij ook de kwestie van het voltooide leven. 

21 maart: Bedreigde eindigheid of bedreigende oneindigheid? 
prof. dr. Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie Radboud UMC
Ondanks de toenemende levensverwachting neemt ook de angst voor ziekten 
als dementie en voor het levenseinde sterk toe. In deze lezing wordt de stand van 
zaken over het stoppen van veroudering en verouderingsziekten zoals dementie 
verhelderd. Wat zijn de kansen hierop, wat mogen we wel en wat mogen we niet 
verwachten binnen tien jaar? Olde Rikkert presenteert de wetenschappelijke feiten 
vanuit zijn missie om de zorg voor ouderen meer te richten op de unieke persoon, 
op diens welzijn en op maatschappelijke doelmatigheid. Onsterfelijkheid noch 
sterven op recept zijn op korte termijn te verwachten, maar we staan allerminst met 
lege handen! 

28 maart: Eindigheid en de tijd die voorbijgaat 
dr. Gerrit Steunebrink, oud-docent godsdienst- en cultuurfilosofie Radboud Univ.
De tijd gaat voorbij, alles gaat voorbij, en daardoor lijkt het alsof we eerder ‘geleefd 
worden’ door de tijd dan dat we in de tijd leven. Volgens meerdere filosofen is er 
echter een bewustzijn van tijd en eindigheid, waarmee we aan de tijd vorm en zin 
geven. Dat is het bewustzijn van de dood. De dood is dan niet alleen aanwezig in 
ons bewustzijn als een negatieve ervaring van ‘dan is alles voorbij’, maar ook als 
een ‘positieve’ ervaring, waarin het leven een geheel wordt. Stel je voor dat het 
leven eindeloos in de tijd door zou gaan, nooit voorbij zou gaan! Juist omdat het 
dat niet doet, voelen we ons gedwongen vorm te geven aan het leven. Onze tijd- en 
eindigheidbeleving krijgt zodoende structuur en zin. We bespreken dit thema aan 
de hand van de filosofen Max Scheler en Hans Jonas. 

4 april: Oneindigheid
dr. Marc De Kesel, filosoof en directeur in- en externe zaken Titus Brandsma Inst.
Het besef van zijn eindigheid heeft de mens altijd al doen verlangen naar oneindig-
heid. Hoe hij die ook noemt - God, Eeuwigheid of Nirwana -, hij ervaart dat dit ver-
langen hem tot in zijn diepste ‘zelf’ raakt. Meer nog: dat verlangen wil voorbij elke 
vorm van ‘zelf’ en hunkert naar zelfloosheid. De moderne mens, hoewel diep door-
drongen van zijn eindigheid, blijft het oude verlangen naar oneindigheid koesteren 
in een fascinatie voor zelfloosheid. Die fascinatie schuilt achter heel wat moderne 
fenomenen, zoals drugs en de hedendaagse populariteit van mystiek en spiritua-
liteit. Onze hedendaagse worsteling met eindigheid en oneindigheid, met zelf en 
zelfloosheid laat De Kesel zien aan de hand van een vroegmoderne mystieke tekst. 

De lezingen worden op donderdag gehouden in de zijkapel van de Dominicuskerk 
te Nijmegen (bereikbaar via hoofdingang aan kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5.
De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 
21.30 uur gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. 
De lezingen zijn ook afzonderlijk te volgen. De entree bedraagt 7 euro per lezing. 

Meer informatie: www.albertinumgenootschap.nl 
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□ JIJ HOUDT WEL VAN EEN FEESTJE MET GOEDE MUZIEK 
□ JIJ VINDT HET LEUK OM ANDERE JONGEREN TE   
          ONTMOETEN 

□ JIJ BENT 12+ 
 

DAN KOM JE TOCH OP 30 MAART 
NAAR DE RUIMTE IN ELST!!!!! 

 
Alle jongeren (12+)uit de ring Nijmegen 
(PKN kerken van Heumen tot en met Huissen en van 
Wamel tot en met  Gendt-Doornenburg)  
zijn van harte uitgenodigd om op het 12+ feest van 
Ring Nijmegen te komen. 
Op het feest speelt de band Damascus Hiphop:  

drie gedreven rappers en één zangeres. 
 

Tijd:   20.00 – 22.30 (om 19.30 gaat de zaal open) 
Toegang: gratis 
Plaats: De Ruimte (PG Elst)  St Maartenstraat 32b Elst 

 

Dit unieke feest wil je niet missen!  

(meer informatie bij de scriba of bij de jeugdleiding in je eigen kerk) 

  

 
RING NIJMEGEN 
in de classis Gelderland Zuid en Oost 

Jeugd en Jongeren 12+

Oecumenische Studentenkerk
Erasmuslaan 9a, 6525 GE, tel. 3619188
e-mail: secretariaat@studentenkerk.ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk
facebook:facebook.com/studentenkerk
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Welzijn als belangrijk thema ook 
in 2019!
De Studentenkerk is in januari 2019 
gestart o.l.v. Katja Teunissen met een 
cursus Mindfullness (8x2 uur) voor 
studenten van de Radboud Universi-
teit. Binnen no time zat de cursus vol. 
Dat geeft aan dat er behoefte aan is. 
Welzijn van studenten en medewerkers 
staat hoop op de agenda. We bieden 
vanaf maandag 3 maart vier meditatie-
bijeenkomsten aan door oud-student 
Sander Oudenampsen die Boeddhist 
is geworden en die in Afferden in een 
Boeddhistisch centrum woont en werkt. 

In oktober 2018 was er een campus-
brede welzijnsweek voor studenten en 
medewerkers (Radboud Well-Being 
Week) en wij hebben besloten in onze 
klankbordgroep van studenten en 
medewerkers om een aantal initiatie-
ven verder te ontwikkelen rond welzijn. 
Zo bieden we workshops aan “Vind je 
Ikigai” in april/mei  door Annelies van 
Rijckevorsel en komen er nog een paar 
kunstprojecten. 

Op een nieuwe overzichtspagina op de 
website is het hele jaarprogramma bij 
elkaar gezet: www.ru.nl/studentenkerk/
activiteiten/overzicht-activiteiten/

Een nieuwe rouwgroep en een groep 
rond zingeving is van start gegaan, 28 
maart start een groep voor studenten 
die onzeker zijn over hun toekomst na 
hun afstuderen, Bijna afgestudeerd en 
wat nou? 

Op dinsdag 16 april is er voor studenten 
een soeplezing rond het thema “hoe 
somber mag ik zijn” deel 2 met extra 
aandacht voor de creatieve aspecten 
van melancholie en somberheid. 
Soep is gratis. 

Elke derde zondag van de maand is er 
bijbelstudie (Engelstalig) van 19.00-
21.00 uur, elke vierde zondag van de 
maand is er filmavond na gezamenlijke 
maaltijd (18.00-23.00 uur). 

Elke woensdag is er Taizé-gebed 
tijdens de lunch waar ook deelnemers 
van elders welkom zijn. 

Tijdens de vastentijd zijn er speciale
vastenmaaltijden met een stukje 
bezinning. Ook is er elke vrijdag een 
rondgang langs de kruisweg met gebed 
(Engelstalig). 

Voor internationale studenten zijn er 
activiteiten in het Engels (meditatie, 
Face-to-Face) en International Students 
Nijmegen is elke maandag tijdens de 
lunch aanwezig om hun activiteiten 
te promoten. Samen eten kan elke 
maandagavond in de Huiskamer en op 
woensdag is er Meet&Eat waar vooral 
veel internationale studenten komen. 

John Hacking



Over & Weer

11

Kerk en samenleving

Elke tweede zondag van de maand 
om 19.30 uur wordt in de Petruskerk 
(Schependomlaan 85) een cantate van 
J.S. Bach uitgevoerd. Met solisten, koor 
en orkest. Het slotkoraal wordt vooraf 
ingestudeerd zodat iedereen die wil, kan 
meezingen. 

Je bent hartelijk welkom, de toegang is vrij. 
Voor meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl

ZONDAG 10 MAART
Cantate BWV 22   “Jesus nahm zu sich die Zwölfe”
Bachs cantate BWV 22 is eigenlijk geschreven voor één 
zondag vroeger in het kerkelijk jaar: d.w.z. voor de laatste 
zondag voorafgaand aan de “stille” 40-dagen-tijd voor 
Pasen waarin in Leipzig geen muziek in de kerk mocht 
klinken. Het thema is Jezus’ aankondiging van zijn dood. 
Voor Bach een mengeling van verdriet om wat komen gaat 
en toch ook grote vreugde vanwege de diepere betekenis 
ervan.
Bach componeerde deze cantate in 1723, samen met BWV 
23 als proeve van bekwaamheid bij zijn sollicitatie tot van 
cantor van de grote Thomaskirche in Leipzig, waar hij tot 
zijn dood in 1750 is gebleven.

De cantate opent in de sfeer van de passionen die hij daar 
later zou componeren. De tenor zingt als evangelist: “Jezus 
riep de twaalf discipelen bij zich” (titel van de cantate), en 
dan kondigt de bas in de rol van Christus de gang naar 
Jerusalem aan waar hij zal worden gekruisigd. Waarop 
het koor de volslagen verwarring onder de discipelen 
laat horen. Daarna volgt een aria voor de alt met hobo: 
“Neem mij bij u en help me om dit te bevatten” (met bij het 
woord “lijden” twee keer een verrassende, zeer smartelijke 
wending omlaag in de muziek). Vervolgens zingt de bas, 
door de strijkers begeleid, dat niemand eigenlijk helemaal 
kan peilen wat de betekenis is van het lijden van Christus. 
Maar aan het eind barst hij toch in vreugde uit bij de 
gedachte dat hij het ooit zal kunnen begrijpen! Dan zingt de 
tenor, ook weer begeleid door de strijkers, zijn aria waarin 
hij bidt om zuivering van zijn gemoed en om in vrede door 
Christus aangenomen te worden (met woorden als “vrede” 
en nog meer “eeuwig” heel lang aangehouden).

De cantate eindigt met 
een lied uit de begintijd 
van de reformatie, 
twee eeuwen eerder in 
1524 geschreven door 
Elisabeth Creuziger, 
een gewezen non en 
vriendin van Luther, op 
de melodie van een nog 
ouder liefdeslied. Bach 
maakte er niet alleen een 
vierstemmig slotkoraal 
van, maar heeft dat ook 
nog weer opgenomen 
in een swingende 
omspeling door het 
orkest. Wordt dus even 
oefenen!

Bachcantate in Petruskerk

“Wat zegt de islam over mensenrechten? In hoeverre past 
de islamitische manier van leven bij wat wij tegenwoordig de 
Westerse manier van leven noemen? Behandelt de Koran 
als heilig boek voor moslims rechten van vrouwen, minder-
heden en andersdenkenden? Deze vragen worden geregeld 
gesteld, zeker na weer een aanslag.” 

Enis Odaci is islamdeskundige en publicist (Volzin en Nieuw 
Wij) en zal in deze lezing ingaan op de vraag hoe God, 
mensen en mensenrechten zich in de islamitische traditie tot 
elkaar verhouden. 

Op donderdag 7 maart om 20.00 uur deelt Enis Odaci zijn 
inzichten met ons. Laat u zich verrassen door de vele aan-
knopingspunten tussen islam en mensenrechten. 

Meer informatie over het werk van 
Odaci is te vinden op zijn website: 
www.enisodaci.nl

De Schakel, Pius XII-straat, Wijchen
Eentree: vrije bijdrage
Info: gerritruiterkamp@gmail.com

‘Esther, een Perzisch sprookje’

Vrijdag 8 maart om 20.15 uur vindt in de Stevenskerk een 
heel interessant concert voor liefhebbers van bijzondere koor-
zang plaats, op een bijzondere avond: de nieuwe, duurzame 
verlichting van de Stevenskerk wordt gepresenteerd.   
Dit concert is onderdeel van de aansprekende serie ‘Meesters 
& Gezellen’, waarin jonge professionele zangers samen met 
ervaren collega’s uit de beste kamerkoren in binnen- en bui-
tenland een ambitieus programma instuderen en uitvoeren.  
Komende editie is extra bijzonder: vier leden van het Helsinki 
Chamber Choir o.l.v. dirigent Nils Schweckendiek vergezellen 
20 geselecteerde jonge zangers in een Fins programma, dat 
8 keer in Nederland en eenmaal in Finland wordt uitgevoerd.

Programma: 
Erik Bergman (Zweden 1911-2006) Sommarnatt (1945) Jean 
Sibelius (Finland 1865-1957) Rakastavara (1893) Kaija Saar-
iaho (Finland geb. 1952) Nuits, Adieux Beat Furrer (Italië geb. 
1954) Enigmas I-III (2006-2008) 
Einojuhani Rautavaara (Finland (1928-2016) Vespers (1971)

Natuurlijk is het verschijnsel van de nacht in Finland veel ster-
ker aanwezig dan in landen op onze breedtegraad. Bijzondere 
momenten zijn dan ook de midzomernacht en de midwinter-
nacht, wanneer de kracht van de natuur op zijn sterkst voel-
baar is. De midzomernacht is ook de nacht van de magische 
liefde. Er wordt verteld dat jonge vrouwen die graag aan de 
man wilden komen dan naakt door de roggevelden rolden 
zodat de dauw op hun huid kleefde en die dauw kon de jonge 
mannen dan in liefde doen ontbranden. 

Entree: 25 euro (hiervan gaat 5 euro naar het nieuwe, 
duurzame lichtplan van de Stevenskerk)  
Kaarten bestellen via: https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/
event/meesters-gezellen-2019 of via website Stevenskerk.nl 
Er zijn die avond ook kaarten aan de zaal te krijgen.

Concert: Magie van de Finse Nacht
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Het thema van de landelijke pastorale dag 2019 is ‘Ken je 
mij? Een goed verhaal over eenzaamheid en verbinding’.
Eenzaamheid is een gemis aan echt contact, aan verbon-
denheid met andere mensen. Het komt voor bij mensen van 
alle leeftijden en achtergronden. Tien procent van de bevol-
king ervaart het als dagelijkse last.

Ook als kerk hebben we te maken met mensen die eenzaam 
zijn. In navolging van het goede verhaal van Jezus die men-
sen opzocht die door de samenleving werden genegeerd, 
kan de kerk een belangrijke rol spelen in de ondersteuning 
van mensen die eenzaam zijn, binnen en buiten de kerk.

Sprekers
In het ochtendprogramma verzorgt prof. dr. Anja Machielse, 
bijzonder hoogleraar 'Empowerment van kwetsbare ouderen' 
en tevens lid van de wetenschappelijke adviescommissie 
‘Eén tegen Eenzaamheid’ van het ministerie van VWS, de in-
leiding. Daarna is er een paneldiscussie met haar, gedrags-
wetenschapper Gerine Lodder die onderzoek deed naar een-
zaamheid onder jongeren, en gemeentepredikant ds. Erica 
Hoebe-de Waard. Daarna is er een ruim aanbod workshops 
voor achtergrondinformatie, verdieping en praktische hand-
vatten om in de plaatselijke situatie toe te passen.

Programma: 
10.00 uur opening (inloop vanaf 9.30 uur)
10.15 - 10.45 uur inleiding prof. dr. Anja Machielse
10.50 - 11.30 uur paneldiscussie o.l.v. Bart van Noord
11.45 - 12.45 uur eerste workshopronde
12.45 - 14.00 uur pauze en lunch
12.45 - 15.00 uur markt
14.00 - 15.00 uur tweede workshopronde
15.15 - 15.45 uur afsluiting

Workshops:
1. Eenzaamheid verkennen via een bijbelverhaal
Marja Griffioen, kerkelijk werker in de Protestantse Gemeen-
te Vlaardingen
2. Eenzaamheid en geloof
Ds. Annemarie Roding-Schilt, predikant-geestelijk verzorger 
in de ouderenzorg en auteur van De dementievriendelijke 
kerk en Dichter bij eenzaamheid.
3. Eenzaamheid beluisteren in het bezoekwerk
Marinus van den Berg, pastor, werkte 40 jaar als geestelijk 
verzorger in de gezondheidszorg
4. Eenzame mensen herkennen
Bart Starreveld, wijkpastor in de wijk Ommoord in Rotterdam
5. Eenzaamheid bespreekbaar maken
Erica Hoebe-de Waard, predikant in de Protestantse Ge-
meente Wageningen en redactielid van Ouderlingenblad
6. Eenzaamheid bij jongeren: concrete handvatten
Astrid Damstra en Stephan Egbers, werkzaam bij JOP
7. Eenzaamheid bij jongeren: oorzaken en gevolgen - 
Gerine Lodder, universitair docent Universiteit van Tilburg
8. Bouwen aan verbinding in deze tijd
Sake Stoppels, beleidsmedewerker in de dienstenorganisatie 
en lector Theologie aan de CHE
9. Verbinding in een pastoraal gesprek
Marleen Schoonderwoerd, trainer en gemeentebegeleider 
via Geestkracht.nu
10. Durf te verbinden als dorpskerk
Mathilde Meulensteen en Betsy Nobel, dorpskerkambassa-
deurs in de Protestantse Kerk

6 april: Landelijke pastorale dag
11. Eenzaamheid en netwerkvorming
Lydia Roosendaal, zelfstandig gemeentebegeleider bij 
Kerkadvies en Gemeentebegeleiding
12. In actie: voorbeelden uit de praktijk
Janet Bac, specialist binnenlands diaconaat bij Kerk in Actie
13. Eenzaamheid onder vluchtelingen en migranten
Simon de Kam, specialist interculturele kerken/migrantenker-
ken, en Karel Jungheim, specialist vluchtelingen, werkzaam 
bij Kerk in Actie
14. Eenzaam in het verpleeghuis
Ds. Annemarie Roding-Schilt (zie workshop 2)
15. Armoede en eenzaamheid
Peter van Helden, emeritus-predikant en -straatpastor te 
‘s-Hertogenbosch
16. Eenzaamheid in het ambt
AHildegard Faber, theoloog, gestalttherapeut, coach en 
gemeentebegeleider
17. Eenzaam als de kerk niet veilig is
Astrid Damstra en Lenny van den Brink, betrokken bij het 
project Veilige gemeente in de Protestantse Kerk
18. Pastorale aandacht voor LHBT’ers
Wielie Elhorst, gemeentepredikant in Bussum en Amster-
dam, in die laatste gemeente ook LHBT-predikant
19. Bibliodrama: ‘Als je gezien wordt…’
Kitty Mul, straatpastor en pastor van het oecumenisch 
aandachtscentrum in Den Haag, en Gera van der Linden, 
kerkelijk werker in De Dorsvloer te Spijkenisse
20. Schilderen bij een psalm
Ellen Tijmes, theoloog, trainer en kunstenaar
21. Wandelen in Woerden
Hans Berkheij, gemeentepredikant in Woerden, mediator en 
personal coach

De dag wordt gehouden op zaterdag 6 april van 10.00 tot 
16.00 uur in het Kalsbeek College (locatie Bredius), 
Burgemeester H.G. van Kempensingel 23 in Woerden.

Aanmelden en kosten
Bij aanmelding maakt u gelijk een keuze voor de workshops 
die u wilt volgen: www.protestantsekerk.nl/evenementen/
landelijke-pastorale-dag. Kosten zijn 30 euro (incl. lunch).

Bedankt voor medewerking 
Actie Kerkbalans 2019

Namens de Kerkenraad en de werkgroep Geldwerving 
worden de vrijwilligers die op welke wijze dan ook hebben 
meegewerkt aan de Actie Kerkbalans 2019 van harte 
bedankt. 
Naast de Kerkbalanslopers en 
coördinatoren wordt de redactie van 
Over & Weer hartelijk bedankt voor 
de samenstelling van de Kerkbalans-
katern, die er wederom heel mooi 
uitzag. Evenzeer worden de mensen 
dank gezegd die een stukje voor de 
katern hebben aangeleverd. Van elke sectie was er een 
mooie bijdrage. 

De organisatie en het verloop van de actie is mede door 
de inzet van jullie allen goed verlopen. Laten we hopen 
dat de uiteindelijke opbrengst op een mooi bedrag mag 
uitkomen. De eindopbrengst van Kerkbalans 2018 lever-
de een bedrag op van 227.905 euro. Voor 2019 is nu al 
47.260 euro binnengekomen. 

Gerbrand Hoek, 
coördinator werkgroep Geldwerving
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Thuis in het
Rijk van Nijmegen
Met meer dan 30 jaar ervaring in het Rijk van 
Nijmegen kennen we zo’n beetje iedere straat, 
steegje en laan. Uw garantie voor een zorgvuldig 
advies over welke woning aansluit bij uw 
persoonlijke woonwens. Door lokale markt- en 
mediakennis weten wij precies hoe wij uw woning 
bij verkoop in het juiste daglicht moeten zetten.

Meer weten? Neem dan contact op met  
Juliëtte van Anken of Onno Disveld.

Mozes 
De dochter van de farao noemde het kind Mozes, 
‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.’  Nu, 
dat had ze inderdaad gedaan, maar daarom hoefde ze 
hem toch nog geen Mozes te noemen? Althans, voor 
een Nederlandse lezer is dat niet logisch en ook uit de 
mond van een Egyptische prinses klinkt het niet direct 
overtuigend. 
 
Maar als je naar het Hebreeuws luistert, hoor je eerst 
mosjè (Mozes) en daarna mesjitíehoe (ik heb hem 
gehaald), woorden die door de klanken m en sj nogal 
op elkaar lijken. Logisch is de naamsverklaring dus 
inderdaad niet maar de Bijbelschrijver legt de Egypti-
sche prinses hier wel een mooi Hebreeuws klankspel in 
de mond. 
 
Zulke woord- of klankspelige naamsverklaringen ko-
men nogal eens voor in de Hebreeuwse Bijbel. Soms 
zet de Nieuwe Bijbelvertaling het er in een noot bij, 
zoals bij Kain in Genesis 4:1 of Moab in Genesis 19:36-
37, en soms niet, zoals hier in Exodus 2:10. 
 

Arian Verheij   
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen 

     Hebreeuwse miniaturen

Na de kerk

Op zaterdag 2 maart om 16 uur wordt in de Stevenskerk 
een Engelse Koorvesper (Choral Evensong) gezongen 
door Capella Cumerana  o.l.v. Jetty Podt. Het is de 
vooravond van de laatste zondag voor de Veertigdagen. 
Op die drempel lezen we volgens een vroeg-middel-
eeuwse traditie over de genezing van de blinde die om 
ontferming roept langs de pelgrimsweg van Jezus naar 
het Paasfeest (Lucas 18:31-43). Terwijl de leerlingen 
van Jezus de betekenis van zijn opgang naar Jeruzalem 
nog absoluut niet zien, gaan bij de blinde de ogen open. 
Ook de gebeden en liederen van de koorvesper zitten 
vol open ogen.
Volgende koorvespers:  6 april, 4 mei (Dodenherden-
king), 1 juni.

Henk Gols

2 maart: koorvesper in Stevenskerk

Vrijdag 1 maart begint weer het wekelijkse vrijdagmid-
daggebed, om 13 uur, in de Stiltekapel van de Stevens-
kerk. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting bij koffie en 
thee. Het wekelijkse gebed verbindt ons met velen die 
her en der in ons land en ver daarbuiten bidden voor en 
werken aan vrede en verzoening. De spil in dit wereld-
wijde verbindende netwerk is de kathedraal van het 
Engelse Coventry (www.crossofnails.org). Bij de kort-
geleden gehouden herdenking van het bombardement 
op Nijmegen, op 22 februari, heeft Mr. Marc Simmons 
namens Coventry Cathedral het woord gevoerd. Vanuit 
Coventry, al in het begin van de oorlog hevig gebombar-
deerd, werd in 1953 het Cross of Nails (spijkerkruis) aan 
de stad Nijmegen geschonken; het kruis bevindt zich in 
de Stiltekapel.

Vrijdagmiddaggebed in Stevenskerk



14

Over & Weer Kerk en samenleving

ENGELSE KOORVESPER 
choral evensong 

—op de drempel naar de veertigdaagse Vasten— 

Stevenskerk, zaterdag 2 maart 16.00 uur 
Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt  |  Joost Langeveld orgel

Vrijdag 15 maart om 20.00 uur bieden wij u de gelegenheid 
om nader kennis te maken met een onderdeel van de Turkse 
cultuur namelijk het leven en werken van de filosoof Mewla-
na Djalaladdin Rumi. 

Enkele sprekers zullen u vertellen hoe zij deze filosoof thans 
ervaren en welke waarde zij hechten aan diens nagelaten 
werk. Ook bestaat er de gelegenheid om na de voordrachten 
vragen te stellen over deze filosoof en zijn werken.

Sufisme & Mewlewi’s
Rumi werd in 1207 geboren in het huidige Afghanistan. Met 
zijn vader, een islamitische geestelijke, kwam hij via Mekka 
in Konya terecht. Na zijn vaders dood vestigde hij zich in 
1240 definitief in de hoofdstad van de Seldsjoeken.

Een belangrijke gebeurtenis in zijn leven was de moord op 
Mehmet Semseddin Tebrizi, één van zijn vaders geestver-
wanten. Deze aanhanger van het soefisme (een ascetische 
stroming binnen de islam) werd in 1247 gedood door Rumi’s 
eigen aanhangers. Teleurgesteld door het verlies van de per-
soon die richting gaf aan zijn filosofische ideeën trok Rumi 
zich terug om te bidden en te mediteren.

In deze periode schreef hij zijn twee belangrijkste letterkun-
dige werken: de 25.618 versregels lange Mesnevi en een 
enorme verzameling gedichten onder de titel Divan-I-Kebir. 
Na de dood van Tebrizi richtte Rumi zijn beroemde derwisj-
enorde op, waarvoor hij elementen uit de islam, het christen-
dom en het boeddhisme verenigde. Zijn volgelingen gaven 
hem de eretitel Mevlana (Onze Gids); de monniken noemden 
zichzelf Mevlevi (degenen die het Pad volgen van de Gids).

Een essentieel onderdeel van het leven volgens de regel 
van de derwisjen orde was de sema. In deze rituele dans 
proberen de deelnemers door het maken van draaiende 
bewegingen in extase te geraken, teneinde hun ziel te 
verenigen met het allerhoogste. Bij hun dans dragende 
derwisjen lange witte gewaden, die een symbool zijn voor 
hun doodskleed, en cilindervormige rode hoeden die de 
grafsteen van de danser symboliseren. De derwisjen nemen 
afstand van het aardse leven om herboren te worden in 
een mystieke eenheid met God. Zij houden de rechterhand 
met de palm naar boven om de zegeningen van boven in 
ontvangst te kunnen nemen, de linkerhand is naar beneden 
gericht om het contact tot stand te brengen met de aarde.

Kennismaking met Sufisme & Mewlewi’s in de Maranathakerk

De seyh (leider) fluistert woorden in het oor van de derwisjen 
om de trance te bevorderen en bovendien is er een simpe-
le maar indrukwekkende muzikale begeleiding met kleine 
drums, een viool met de klankkast van een kalabas (rebap), 
een rietfluit (ney) en een mannenkoor.

Wanneer de muziek sneller wordt, gaan de dansers ook snel-
ler ronddraaien totdat hun gewaden horizontaal zijn. In steeds 
grotere cirkels dansen ze verder totdat ze met schuim op de 
lippen bewusteloos ineenzakken en de mystieke eenheid is 
bereikt. Nu laat men het niet zo ver komen. De ceremonie 
wordt besloten met het declameren van enkele passages uit 
de koran door een hafiz, iemand die dat heilige boek uit zijn 
hoofd kent.

Wij hopen u op deze avond te mogen verwelkomen in de 
Maranathakerk!

Stichting SEMA
E. Yilmaz, voorzitter

P.s: De kerk is vanaf 19.00 uur geopend en er is koffie/thee 
en een pauze.
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Kerkenraad
Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau, 
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854 
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328 
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl 

Kerkelijk bureau
Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen.
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag 
van 10 tot 12 uur 
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Collectebonnen door overmaking van 
50 euro of een meervoud op
NL74INGB0008245143 t.n.v. 
Prot. Gemeente te Nijmegen in 
Nijmegen, o.v.v. ‘Collectebonnen’

College van Kerkrentmeesters
Secretaris : J. Timmerman, 
tel.: 024-3603998
Tel. dinsdag 10-12 uur : 024-3234854
Postbus 31406, 6503 CK NIJMEGEN 
Bank  NL74INGB0008245143 tnv Prot.
Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Diaconaal centrum ‘de Haard’
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen 
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
Postbus 273, 6500 AG Nijmegen 
tel. (024) 3228480
mail: diaconie@kerkinactie-nijmegen.nl 
rekeningnr: NL52INGB0000902639 t.n.v. 
Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal predikant: 
ds P. Oosterhoff, tel. (06) 22994450

Nederlands Bijbelgenootschap
mevr. R. Timmerman, tel. (024) 3603998
e-mail: r.timmerman28@upcmail.nl

Pro Persona
mw. drs. S.G. Jansen 
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting
ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc
ds. A de Vries / ds.  R. Huijzer
tel. (024) 3613320

Sint Maartenskliniek
mw. ds. K.M. Heynis, (024) 3659695
m.heijnis@maartenskliniek.nl 

Canisius Wilhelminaziekenhuis
mw. drs. Anna Fischer, tel: (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl
 
Stichting Kalorama
Nieuwe Holleweg 12 
6573 DX Beek (Berg en Dal) 
Berber Overdijk en Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Moluks Evangelische Gemeente 
Ds. M.J. Pattinasarany, Beek 4,
5815 Mierselo, mobiel: 06 42 43 52 00
e-mail: mjpattinasarany@gmail.com

Stichting Stevenskerk
Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen 
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levens-
vragen
tel. (024) 3455231 
e-mail: info@coil-net.nl

Algemene adressen Colofon

Over & Weer is het kerkblad van de 
Protestantse Gemeente te Nijmegen

E-mailadres redactie:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Postadres redactie:
Diaconaal bureau ‘De Haard’
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen
Tel. 024 - 322 84 80

Kopij voor het volgende nummer dient 
uiterlijk op 2 april binnen te zijn. 
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 6 weken. 

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus 
nu op 31 maart.
Graag via e-mail insturen naar:
redactie@ontmoetingskerk.net
 
U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/

Geen Over & Weer ontvangen?
Neem dan contact op met het diaconaal 
centrum. Indien voorradig kunt u een 
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:
Paul Oosterhoff, Sabine Schols en
Franz van Vlaanderen

Adreswijzigingen en opzeggingen:
tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer: 
NL04 INGB 0000 1264 36 
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:
Digidruk VANDENHUL

Data kopijsluiting 2019

 
nummer  3  -  2 april 
nummer  4  -  14 mei  
nummer  5  -  25 juni 
nummer  6  -  20 augustus 
nummer  7  -  24 september 
nummer  8  -  29 oktober 
nummer  9  -  3 december

 
Verschijning: 
10 dagen na kopijdatum

Adressen en redactie

Protestantse Gemeente 
Nijmegen
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                 Kerkdiensten 

Zondag 10 maart
Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  09.30 uur eigen invulling
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. Henk Gols
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur pastoor Joke Kolkman
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  11.00 uur Frits Hendriks 
CWZ   10.30 uur pastor G. Cetera
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur pastor Th. van Heerde

Collecte voor: 1.   Voorjaarszending (kerken in Cuba)
  2.   PGN

Zondag 24 februari 

Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  09.30 uur ds. Janneke Ruijs
Ontmoetingskerk  09.30 uur Henk Gols
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Ed Metz / 
    Leo Oosterveen
Ev. Lutherse Gem. geen viering
Studentenkerk  11.00 uur  John Hacking 
CWZ   10.30 uur pastor Anna Fischer
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur ds. Richart Huijzer

Collecte voor: 1.   Sociale zorg
  2.   PGN

Zondag 17 maart
Bartholomeüskerk 10.00 uur ds. Paul Oosterhoff
Maranathakerk  09.30 uur ds. Rainer Wahl
Ontmoetingskerk  10.30 uur diaconale werkgroep
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Henk Gols
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. Susanne Freytag
Studentenkerk  11.00 uur Daniella Martina 
CWZ   10.30 uur pastor Anna Fischer
Pro Persona  11.00 uur pastor Jan v/d Wal
Radboud umc  10.00 uur pastor Wim Smeets

Collecte voor: 1.   Binnenlands diaconaat
  2.   Sectiekas

Zondag 24 maart 

Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  09.30 uur  ds. Henk Gols
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. Jan Waagmeester
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Paul Oosterhoff
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  11.00 uur Remco Graat 
CWZ   10.30 uur J. van der Smissen
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur ds. Anneke de Vries

Collecte voor: 1.   Kinderen in de knel
  2.   PGN

Zondag 31 maart 

Bartholomeüskerk 10.00 uur werkgroep 5e zondag
Maranathakerk  09.30 uur ds.Henk Gols
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. Kamper
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Jan van Hooydonk
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur viering met thema
Studentenkerk  11.00 uur John Hacking 
CWZ   10.30 uur viering
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur J. van Nieuwenhuijzen

Collecte voor: 1.   Bed, Bad & Brood
  2.   PGN

Zondag 3 maart 

Bartholomeüskerk 10.00 uur ds. Jan Waagmeester
Maranathakerk  09.30 uur ds. Henk Gols
Ontmoetingskerk  10.30 uur 1e zondag viering
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. P. Akerboom / 
    Frits Hendriks
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur dr. M. Matthias
Studentenkerk  11.00 uur viering 
CWZ   10.30 uur ds. A. Melzer
Pro Persona  11.00 uur pastor Stefien Jansen
Radboud umc  10.00 uur Zin in Zondag

Collecte voor: 1.   Moestuin Voedselbank
  2.   PGN

Zondag 7 april 
Bartholomeüskerk 10.00 uur ds. Jan Waagmeester
Maranathakerk  09.30 uur ds. D. Stolk
Ontmoetingskerk  10.30 uur 1e zondag viering
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. R. Huijzer
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  11.00 uur Jos Geelen 
CWZ   10.30 uur viering
Pro Persona  11.00 uur pastor Stefien Jansen
Radboud umc  10.00 uur pastor Ans Bertens

Collecte voor: 1.   Werelddiaconaat
  2.   PGN

Boskapel,
Graafseweg 276


