
 

 

                   ZONDAGSBRIEF 
 PGN sectie Dukenburg-Lindenholt 

 no 21 - 09                                            18 december 2022 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 21 december 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  18 december     9.30 uur 

 
Voorganger: Mevr. M. Klijnsma 
Ouderling van dienst: Mevr. G. Berkelaar 
Lector: Mevr. H. Tuinstra 
Organist: Dhr. A. Mulder 
Bediening beamer  
en camera: 

 
Dhr. R. Koopman 

 
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.: Trouwe God, we zijn vanmorgen weer hier samen 
overal vandaan. Uit koude huizen, uit hectische dagen,  
uit eenzame leegte of uit gezelligheid.  
We komen om te danken en te bidden. Te luisteren 
naar Uw Woord. Help ons rust te vinden bij U. 
  - - - Stilte - - - 
Allen: Help ons om te dromen van en te geloven in 
Uw licht in ons midden. Dan wordt het licht en goed. 
Amen 
 
Groet 

Voorg.: De Eeuwige is met u allen 
Allen: Gods vrede is met u 

 
Liederen:  
Lied 276; Zomaar een dak   1, 2 
Lied 463; Licht in onze ogen   
Lied 466; O, wijsheid, daal als vruchtbare taal 1,7 
Lied 259; Zend ons een engel   1, 3, 4 
Lied 458; Zuivere vlam 
Lied 444; nu daagt het in het oosten 
 
Schriftlezingen:  
Jesaja 7: 10 – 17 
Mattheüs 1: 18 - 25 
 
 

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 
 

De diaconale collecte in de dienst is vandaag bestemd 
voor  Collecte Advent: Protestantse kerk / 
Jong Protestant Jongerenwerk.  
De tweede collecte is bestemd voor de PGN. 
 

De bloemen uit de dienst gaan met een hartelijke groet  
van de gemeente naar Mevr. Leny de Wit. 
 

Kijk voor alle diensten tijdens de feestdagen 
verderop in deze Zondagsbrief.  
 

Alle diensten zijn live te volgen of later terug te kijken  
Via  www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendingen 
of  www.maranathakerk-nijmegen.nl 
 

Liturgische bloemschikking vierde zondag in Advent 
De liturgische kleur is paars. 
Het thema: van licht naar donker. 
Advent is de periode van verwachting en hoop. De 
bloembollen, die nu nog droog en dor zijn, maar in de 
loop van de komende tijd gaan bloeien, zijn ook 
tekenen van hoop en verwachting. 
In de schikking is het de Amaryllis bol, met kerst staat 
hij in bloei. 
Er staan vier kaarsen en deze zondag wordt de 4e kaars 
aangestoken. Deze periode gaat van donker naar licht,  
gevisualiseerd in het schilderij. 
Altijd  bevindt zich klimop in de schikking, teken van  
Gods Trouw aan mensen en verbinding naar elkaar.  
Op de liturische tafel: 
De stronk van Isai,  uit Jesaja, vertelt  over  de 
aankondiging van de geboorte van het Christus Kind. 
Er is een roos ontloken  

 

 

mailto:redactie@ontmoetingskerk.net
http://www.maranathakerk-nijmegen.nl/


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. 18 dec. 14.30 u Kerst samenzang 
Din. 20 dec. 15.15 u Kerstviering van de Prot. VrouwenDienst 
Woe. 21 dec 19.30 u Leesgroep 
Woe. 21 dec. 20.00 u Geloven nu: hoe doe je dat?     Gespreksgroep 20-30ers 

Kijk voor meer informatie in de Zondagsbrief, op de website www.ontmoetingskerk.net of in de Over&Weer 
 
**Kerst samenzang  Op zondag 18 december van 14.30 – 16.00 uur 
Het Samenzangkoor verzorgt op zondag 18 december een mooie samenzangmiddag in het teken van Kerst. 
Het koor wordt begeleid door een klarinettensemble. U bent van harte welkom en de toegang is gratis. 
 
Oliebollen, héérlijk! 
Op vrijdag 30 dec gaan we weer onze beroemde bollen bakken. 
In de hal van de kerk liggen tot 19 dec inschrijfformulieren. 
Er staan hierop 2 kolommen:  
- U haalt uw oliebollen vóór 13 uur; daarna gaan alle bollen in de vrije verkoop. 
- U haalt uw bollen op een later tijdstip op tijdens de openingsuren van de kerk.  
  Afrekenen gaat met een Tikkie; daarvoor uw mailadres.  
Nieuw: er komen twee wachtrijen: een voor de vrije verkoop én een voor de inschrijvers zodat die 
met voorrang hun bollen kunnen kopen. 
We gaan er weer een gezellig bakfeest van maken! 
Oliebollen, héérlijk! 
 
**Noodkreet 
Voor de noodopvang van vluchtelingen op Brakkenstein is er met deze kou dringend behoefte aan schoenen, 
warme jassen en handschoenen,  vooral voor mannen.  Svp geen andere spullen. 
Wie iets wil doneren, kan dat zondag 18 december voor en na de kerkdienst in de Ontmoetingskerk afgeven. 
Alvast heel hartelijk dank!      Ineke Dorst 
 
**Protestantse Vrouwendienst Dukenburg/Lindenholt/Hatert 
Op dinsdag 20 december a.s. houden we vanaf kwart over drie met onze oudere gemeenteleden weer een 
kerstviering. We ontvangen u eerst met koffie of thee met iets lekkers. Om vier uur starten we met de dienst, 
waarin Marije Klijnsma voorgaat. 
Het thema is: ‘Verlangen’. Medewerking zal worden verleend door een koortje onder leiding van Jannie Oostdijk. 
Organist Lolle Wynia zal hen begeleiden. Na de kerstviering gaan we aan tafel voor een gezamenlijke 
broodmaaltijd. U heeft zich voor de broodmaaltijd kunnen opgeven via uw uitnodiging. 
U kunt, als u niet kunt komen, ook de kerstviering thuis volgen. Er wordt een livestream van deze dienst 
uitgezonden en deze is te volgen op uw pc of laptop via www.ontmoetingskerk.net en klik op 
beelduitzendingen. Ook kunt u de livestream volgen op uw tv-toestel. Ga hiervoor in het menu van uw 
afstandsbediening naar You Tube en zoek of tik in “Ontmoetingskerk Nijmegen”. 
Wij willen u allen alvast fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling toewensen.  
De dames van de Vrouwendienst. 
 
**Leesgroep 
Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 21 december om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.  
We starten met de bespreking van het boek van Abraham Joshua Heschel: “Wie is de mens”. We 
lezen de Inleiding en hoofdstuk 1 en 2. Dat zijn pagina 9 tot en met 53. 
Verder lezen we op meditatieve wijze uit Willem Jan Ottens Zondagmorgen Over het missen van God 
de vier stukjes die over de advent gaan. Dat zijn pagina 165 t/m 180. Ook de inleiding wordt van 
harte aanbevolen.  
 

http://www.ontmoetingskerk.net/


**Geloven nu: hoe doe je dat?  Gespreksgroep 20-30ers 
Op woensdag 21 december 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  
 
**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 kunt u op dinsdagmorgen en vrijdag de hele dag terecht in 
zaal A.  Op woensdagmorgen wordt de Tuinkamer als warmteplek ingericht.  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 21 en 28  december,   4, 11, 18 en 25 januari,  1, 8, 15 en 22 februari.  
In januari is de kerk ook op enkele avonden open als 'Warmteplek'  en wel op 10, 12, 17, 19, 24 en 26 januari 
van 19.30-21.30 uur. Ook hiervoor zoeken we vrijwilligers. 
U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de hal van de kerk of via het secretariaat. 
 
**Energiebeperkende maatregelen 
Nu de energiekosten nog steeds erg hoog zijn en de winter voor de deur staat hebben, zoals eerder 
vermeld,  de besturen samen met de beheercommissie besloten om energiebeperkende maatregelen in  de 
Ontmoetingskerk te treffen. 
De kerkzaal zal, met uitzondering van de kerstvieringen maar tot 15 graden verwarmd worden.  
De thermostaat in de overige ruimten wordt overdag ingesteld op 18 graden en in de nachten op 15 graden. 
U wordt geadviseerd hier bij uw bezoeken rekening mee te houden en uw kleding aan te passen. 
Wij hopen op uw begrip voor deze maatregelen.                               
                                                                                                                       

 
Diensten tijdens de feestdagen: 

Zat. 24 december, kerstnacht Dienst in de stevenskerk om 22.30 u.  
Zon. 25 december, 1e kerstdag 

 
 
 
 

Dienst in Ontmoetingskerk om 9.30 u.  
 
Dienst in Maranathakerk       om 9.30 u. 
Dienst in Bartholomeuskerk om 10.00 u. 
 

met  Ds. W. Slob  
   m.m.v. de Cantorij 
met  Ds. R. de Bruijn  
met  Drs. Th. van Heerde 

 Zat. 31 december, Oudjaar 
 
 

Gezamenlijke dienst in Maranathakerk 
om 19.00 uur 
Geen diensten in Ontmoetingskerk en 
Bartholomeuskerk   
 

met  Ds. W. Slob  
 

        

Zon. 1 januari, Nieuwjaarsdag gezamenlijke dienst in Ontmoetingskerk  
om 9.30 u. 
Geen diensten in Bartholomeuskerk  en 
Maranathakerk 
 

Met Ds. H. de Reus 

Zon.  8 januari 2023 Ontmoetingsviering met HA om 10.30 u 
 
 

met Ds. W. Slob en  
Pastor J. vd Meer. Erna is er 
de Nieuwjaarsreceptie 
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