
Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 22 februari 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 19 februari om 9.30 uur 
 

Voorganger Dhr. Th. Van Driel 
Ouderling van dienst Mevr. Y. van Dijk   
Diaken Mevr. A. Ros 
Lector Mevr. Y. van Dijk 
Organist  Dhr. A. Mulder 
Bediening beamer / 
camera 

Dhr. A. Grakist 

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

handen.  
 
GEBED VAN TOENADERING 
Oud.: Goede God, Wij komen hier ter ere van 

Uw naam rond de verhalen die 
geschreven staan, 

Allen:  wij schuilen weg als vogels in het riet 
 zoekend naar warmte, naar een ander  
 lied. 
Oud.:  Ontferm U God, kyrie eleïson, 
 Wees ons nabij, kijk speurend naar ons   
 om. 
Allen:  Kom met Uw vrede, uw 

barmhartigheid, zonder U raken we de 
liefde kwijt. 

Oud.:  Wij zingen samen van Uw gloria, dank 
voor het leven, dank U voor elkaar, 

Allen:  geef ons Uw geestdrift, vuur ons leven    
aan, leg zo uw glimlach over ons 
bestaan.  Amen.  
 
 
 

 

Lezingen 
 

Exodus 22: 20 - 26 
Matteüs 5: 33 - 48 

  
Liederen Lied: 287: 1, 2 en 3  
 Lied: 302: 1 
 Lied: 72: 1 en 4   
 Lied: 537    
 Lied: 320 
 Lied: 367b 
 Lied: 422 

 
De diaconale collecte in de dienst is vandaag 
bestemd voor Stichting Straatmensen in 
Nijmegen. De tweede collecte is bestemd voor 
de PGN.  
 
De bloemen uit deze dienst gaan met een 
bemoedigende groet van de gemeente naar 
mevrouw L. de Wit. 
 
Op zondag 19 februari is er een dienst In de 
Maranathakerk om 9.30 uur, met ds. H. Gols. 
In de Bartholomeuskerk om 10.00 uur, met ds. 
W. Slob. Er wordt Heilig Avondmaal gevierd. 
 
Op zondag 26 februari is er een dienst in de 
Ontmoetingskerk om 9.30 uur, met ds. W. Slob. 
In de Maranathakerk om 9.30 uur, met mevr. 
ds. M. Fernhout. In de Bartholomeuskerk is er 
deze zondag geen dienst. 
 
Alle diensten zijn ook online te bekijken via: 
www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendingen 
of www.pkn-nijmegen.nl 
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AGENDA In de Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld 
 
Elke din./don.  10 – 11.30 u.  Het Luisterbankje; iedereen is welkom in de kerk voor een praatje, 
  een kaarsje of even rust. 
Elke Woe./vrij.  10 – 11.30 u.  De Aanloop; voor een kopje koffie of thee en een praatje. 
Don. 23 februari  14.00 uur Middag voor ouderen 
 19.30 uur Interreligieus bezinningsmoment 
  
Kijk voor meer informatie in de Zondagsbrief, op de website www.ontmoetingskerk.net of in de Over&Weer 
 
**Digitaal collecteren 

•  Via het overmaken op de rekeningnummers: 
1e collecte Diaconie Diaconie Prot. Gem. Nijmegen NL52 INGB 0000 9026 39 
2e collecte - Prot. Gem. Nijmegen NL74 INGB 0008 2451 43 

•  Via de QR code. Deze 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. 

•  Via de PKN-app 
Hartelijk dank voor uw bijdrage, 
de diaconie en het College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Nijmegen. 
 
 
** Protestantse Vrouwendienst Dukenburg / Lindenholt / Hatert 
Op donderdag 23 februari om 14.00 uur komt de heer Jaap Mooij het een en ander vertellen over de 
oorlogstijd in de periode 1943 en 1944, over bijzondere mensen, die in het verzet hebben gezeten en het 
bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944. Hij zal ook een film vertonen “de pijn, die blijft in 
Nijmegen, na het bombardement” en een film over de herdenking van Truus Mast en het ”Truus 
Mastpark”.  
Mocht u niet op eigen gelegenheid of met het openbaar vervoer naar de kerk kunnen komen, neem dan 
vóór dinsdag 21 februari contact op met Trudy Broekhuizen, tel. 3440067. Vervoer wordt dan geregeld. 
Wij nodigen u hierbij van harte uit om aanwezig te zijn.  
De dames van de Vrouwendienst. 
 
**Interreligieus bezinningsmoment 
‘Herberg voor de Ziel’ 
Laat je onderdompelen in een meditatief moment om even alles los te laten en tot rust te komen in jezelf. 
Door een diversiteit aan mooie teksten, muziek en gedichten (gesproken en gezongen) uit verschillende 
religies, ervaren we verbinding en rust. 
We nodigen je heel graag uit om hiervan te genieten en weer opgefrist – vreugdevoller – tevredener aan 
de volgende dag te beginnen. WEES WELKOM! 
Elke 4e donderdag van de maand, 19.30 uur in de Ontmoetingskerk, de eerstvolgende is op 23 februari. 
19:30 binnenlopen 
19:45 Start bezinningsmoment 
20:15/20:30 koffie & thee 
21:00 Einde. 
 
 
 
 
 



 
 
 
**Dinsdag 28 februari: Veerkracht – in de Pompekliniek 
Fijn dat jullie aan ons dachten bij het woord veerkracht. Het is een licht en zwaar woord tegelijkertijd. 
Namens de gemeente in de Pompekliniek willen wij, Bauk Zondag en een van de gemeenteleden van 
binnen, met jullie onderzoeken wat veerkracht is en betekent. Wij willen vertellen over het leven binnen, 
wat dat van je vraagt, hoe je op de been blijft. We willen dat doen in een uitwisseling van ervaring en 
levenswijsheid. Want veerkracht is voor iedereen onontbeerlijk, zeker ook in de kerk van nu. Dus graag 
delen we met elkaar ervaringen om zo onze veerkracht te versterken, in zware en lichte tijden. 
Bauk Zondag is als predikant geestelijk verzorger in de Pompekliniek 
Inloop: 19.15 uur, Programma: 19.30 – 21.30 uur, Entree gratis, vrijwillige bijdrage is welkom. 
 
**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.  
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. We zoeken nog mensen voor woensdag 
22 maart. 
U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de hal van de kerk of via het secretariaat. 
 
**Expositie Ontmoetingskerk 
De foto-expositie is nog 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. 
 
**De Aanloop 
De Aanloop is elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur open voor een kopje koffie of 
thee en een praatje. Op woensdag kunt u aansluitend soep komen eten (eigenbijdragen 0,50 cent). 
 
**Het luisterbankje !! WIJZIGING !! 
U bent voortaan welkom voor een kaarsje, een praatje of even rust op dinsdag- en donderdagmorgen van 
10.00 tot 11.30 uur.  
 
**Kleuterviering zondag 19 maart 2023 15.30 uur 
Komend voorjaar gaan we de speciale vieringen voor peuters en kleuters 
hervatten. De vieringen zijn op zondagmiddag steeds om 15.30 uur. We gaan 
afwisselen van kerk want we zetten het oecumenisch op. We willen kleine 
kinderen spelenderwijs kennis laten maken met de verhalen die in de bijbel 
staan. Tijdens de viering zullen we vooral veel zingen op bekende melodieën 
van kinderliedjes met andere teksten. Na ongeveer 40 minuten sluiten we de 
viering af met koffie en limonade. 
Voor wie voor gezinnen met kinderen van 0 tot 6 jaar.  
Wanneer zondag 19 maart om 15.30 uur in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33. 
De volgende keren zijn: zondag 7 mei in de Maranathakerk en zondag 9 juli in de Studentenkerk.   
Wees welkom! 
Namens de werkgroep kleutervieringen, Els Geelen 
 

Indienen kopij Over en Weer: redactie@ontmoetingskerk.net 
 o.v.v. Over&Weer  Sluitingsdatum: 19 maart  
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