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Hoe mooi is het als je in je leven mag ervaren dat iemand er 
voor je is; in woorden, in daden: Ik ben er voor jou.  
Heb jij dat wel eens ervaren? Zo ja, wat deed dat met je? En 
heeft een ander wel eens ervaren dat jij er voor die ander 
was? Wat denk je dat dit met hem of haar deed?

Vragen ter bezinning, passend in deze periode van het 
kerkelijk jaar, in een tijd van inkeer en bezinning, van vasten 
en gebed.  Vragen die aansluiten bij het thema van Kerk 
in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland in deze 
veertigdagentijd: Ik ben er voor jou.  

Afgelopen week is op Aswoensdag de veertigdagentijd 
begonnen. We gaan 40 dagen op weg, met Jezus voor ogen. 
Jezus die ons zegt: ‘Ik ben er voor jou’. Als ultieme daad 
van goedheid en liefde gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit 
de dood. De hoop die dat geeft, mogen we doorgeven, door 
barmhartig te zijn en goed te doen. Door ook tegen anderen 
te zeggen: ‘Ik ben er voor jou.’

Zoveel mensen wachten namelijk 
op een beetje barmhartigheid, op 
een daad van goedheid.  Juist ook 
in deze moeilijke periode van de 
coronapandemie, waarin er ook 
zoveel eenzaamheid is. Een tijd 
waarin er zoveel angst en (financiële) 
zorgen zijn. Jezus laat ons zien wat 
barmhartigheid is: de hongerigen 
eten, de dorstigen drinken geven, de 
naakten kleden, de vreemdelingen 
onderdak bieden, de zieken 
verzorgen, de gevangenen bezoeken 
en de doden begraven.

Eerder schreef ik een bezinnend 
artikel in Over & Weer waarin ik 
noemde dat ik voor een bepaalde 
periode, tot aankomend Pasen, als 
predikant-geestelijk verzorger in 
het RadboudUMC werk en leer, en 
zodanig ook verbonden mag zijn aan 
de Protestantse Gemeente Nijmegen. 
Deze periode loopt bijna ten einde en 
ik kijk er goed op terug.
Komende zondag, 21 februari, 
de eerste zondag van de 
veertigdagentijd, hoop ik voor te gaan 
in de Maranathakerk. Helaas kunnen 
we elkaar door de lockdown niet fysiek 
ontmoeten. Fijn om wel online met 
elkaar verbonden  
te kunnen zijn. Ik zie er naar uit.

In het ziekenhuis is het mooi 
en bijzonder om te luisteren naar al die diverse, unieke 
levensverhalen van zieken en hun naasten, en een korte, 
soms langere periode samen op te lopen. 

Soms noemen patiënten mij specifiek dat zij Gods steun en 
zorg ervaren door de ander heen. Dat zij ervaren: God is er 
voor mij, door de toewijding, kundigheid en liefdevolle zorg van 
de artsen en verpleegkundigen heen, door de tijd en aandacht 
van collega’s en mij heen. 

De coronamaatregelen zorgen ervoor dat je niet zomaar 
iedereen kan bezoeken of uitnodigen, maar zoveel is ook wel 
mogelijk.
Zet jij een stap naar de ander toe door te zeggen of te 
handelen met de strekking: Ik ben er voor jou!

•   Door jouw inzet in je werk in deze speciale tijd;
•   Door de telefoon te pakken en iemand op te bellen;
•   Door iemand een kaartje of mailtje te sturen;
•   Door voor of met iemand te bidden;
•   Door een compliment te geven, een aardig woord te spreken;
•   Door iets te delen van je tijd, geld of bezit.

Zo mogen we samen Kerk in Actie zijn. 
Kerk geroepen om te delen wat ons 
gegeven is. Te delen van onze liefde, onze 
tijd, onze overvloed, onze aandacht.
Te delen aan wie dichtbij ons woont, 
en te delen aan wie verder woont.

Ik wil afsluiten met een lied uit het Liedboek 
2013 - lied 1007 – Brood zal ik geven

Brood zal ik geven en water als wijn,
een handvol genade om mens van te zijn.

Kom je van verre en roept men je na
ik noem je mijn naaste, wees welkom, 
besta.

Is je beschutting verloren gegaan,
in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan.

Teistert de koorts je met scheuten van vuur,
ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt.

Ben je veroordeeld tot tralies en steen,
ook dan laat ik merken: je bent niet alleen.

Als eens de dood je zal hebben begroet,
draag ik je in vrede Gods licht tegemoet.

Zó wil ik leven: eenvoudig en klein,
met twee lege handen een koningskind zijn.

Tekst Maarten Das, naar de zeven werken 
van barmhartigheid, Matteus 25: 31-40 en 
Tobit 1,17 melodie Wim Ruessink

Ds. Marianne Winters-Karels
Geestelijk verzorger i.o. bij het RadboudUMC
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Over & Weer Denken en Doen

zaterdag 20 februari 1 Petrus 3:1-12zaterdag 20 februari 1 Petrus 3:1-12
zondag 21 februari 1 Petrus 3:13-22zondag 21 februari 1 Petrus 3:13-22
maandag 22 februari 1 Petrus 4:1-11maandag 22 februari 1 Petrus 4:1-11
dinsdag 23 februari 1 Petrus 4:12-19dinsdag 23 februari 1 Petrus 4:12-19
woensdag 24 februari 1 Petrus 5:1-14woensdag 24 februari 1 Petrus 5:1-14
donderdag 25 februari Psalm 38donderdag 25 februari Psalm 38
vrijdag 26 februari 2 Petrus 1:1-11vrijdag 26 februari 2 Petrus 1:1-11
zaterdag 27 februari 2 Petrus 1:12-21zaterdag 27 februari 2 Petrus 1:12-21
zondag 28 februari Psalm 99zondag 28 februari Psalm 99
maandag 1 maart 2 Petrus 2:1-10amaandag 1 maart 2 Petrus 2:1-10a
dinsdag 2 maart 2 Petrus 2:10b-22dinsdag 2 maart 2 Petrus 2:10b-22
woensdag 3 maart 2 Petrus 3:1-9woensdag 3 maart 2 Petrus 3:1-9
donderdag 4 maart 2 Petrus 3:10-18donderdag 4 maart 2 Petrus 3:10-18
vrijdag 5 maart Psalm 19vrijdag 5 maart Psalm 19
zaterdag 6 maart Jozua 1:1-9zaterdag 6 maart Jozua 1:1-9
zondag 7 maart Jozua 1:10-18zondag 7 maart Jozua 1:10-18
maandag 8 maart Jozua 2:1-14maandag 8 maart Jozua 2:1-14
dinsdag 9 maart Jozua 2:15-24dinsdag 9 maart Jozua 2:15-24

woensdag 10 maart  Psalm 126woensdag 10 maart  Psalm 126
donderdag 11 maart Jozua 3:1-17donderdag 11 maart Jozua 3:1-17
vrijdag 12 maart Jozua 4:1-14vrijdag 12 maart Jozua 4:1-14
zaterdag 13 maart Jozua 4:15–5:1zaterdag 13 maart Jozua 4:15–5:1
zondag 14 maart Jozua 5:2-12zondag 14 maart Jozua 5:2-12
maandag 15 maart Jozua 5:13–6:14maandag 15 maart Jozua 5:13–6:14
dinsdag 16 maart Jozua 6:15-27dinsdag 16 maart Jozua 6:15-27
woensdag 17 maart Jozua 7:1-15woensdag 17 maart Jozua 7:1-15
donderdag 18 maart Jozua 7:16-26donderdag 18 maart Jozua 7:16-26
vrijdag 19 maart Jozua 8:1-13avrijdag 19 maart Jozua 8:1-13a
zaterdag 20 maart Jozua 8:13b-29zaterdag 20 maart Jozua 8:13b-29
zondag 21 maart Jozua 8:30-35zondag 21 maart Jozua 8:30-35
maandag 22 maart Jozua 9:1-15maandag 22 maart Jozua 9:1-15
dinsdag 23 maart Jozua 9:16-27dinsdag 23 maart Jozua 9:16-27
woensdag 24 maart Jozua 10:1-15woensdag 24 maart Jozua 10:1-15
donderdag 25 maart Jozua 10:16-28donderdag 25 maart Jozua 10:16-28
vrijdag 26 maart Jozua 10:29-43vrijdag 26 maart Jozua 10:29-43
zaterdag 27 maart Jozua 11:1-15zaterdag 27 maart Jozua 11:1-15

Met 40 wordt het geen Pasen

UB 40 zong in 1981 op hun album Present Arms  “I am the 
one in ten, a number on a list, I am the one in ten, even 
though I don’t exist, nobody knows me, but I’m always there, 
a statistic, a reminder, of a world that doesn’t care”   
(vrij vertaald; ik ben er in deze wereld alleen als nummer).

Dat was 1981. We zitten in de 40 dagen tijd. We kunnen het 
hebben over corona en bezinning. Maar dringender is de 
vraag wat een getal betekent. 40 betekent in de bijbel lang 
lang. In deze wereld waarin mensen nummers zijn geworden 
is dat niet anders. De algoritmische kans dat jij fraudeert, dat 
jouw postcode vertelt dat jij een crimineel bent, dat jij kans 
hebt op extra belangstelling van de overheid óf dat jouw polis 
voor de ziektenkosten anders uitpakt is sinds 1981 nog groter 
geworden. Dan ben je een UB40 getal. UB40 was de aandui-
ding voor het formulier om een uitkering aan te vragen. Of je 
bent een ander getal, statistisch, algoritmisch, justitieel. Als je 
een getal bent blijft je leven in 40 dagentijd stilstaan. Er komt 
geen einde aan procedures. Het wordt geen Pasen. Geen 
Pasen is de dood die blijft hangen. Als je een getal bent, mag 
niet staan waar je wilt. Opstaan tegen de getallenmakers is 
van de boze. Bijbels gezien is het andersom: de boze, het 
kwaad is mensen reduceren, wegmaken, tot object maken, 
in regels willen vangen. Melaatsen buiten de poorten houden, 
dat soort praktijken.

Die getallenmakers zijn mensen; lees het maar na in het 
Lijdensverhaal; het verhaal leidt langs ménsen, mensen die 
precies op de hoogte zijn van de regels, die besluiten nemen, 
wegkijken, opeens niet meer weten wie een vriend is. Als je 
eenmaal een detentienummer hebt, houdt je zelden of nooit 
vrienden over, hoogstens komt er nog wat familie langs. Uit-
gebluste ogen, mensen die wachten tot levenskunst hebben 
gemaakt, u kent het misschien van oude en zieke mensen. 

Helaas zijn die ogen inmiddels ook te vinden bij veel algo-
ritmisch vastgestelden. In bepaalde postcodewijken, in Gro-
ningen bij de gasvelden, bij mensen die geteisterd zijn door 
overheidsinstanties en alle andere ‘statistieken’. 

Om het Pasen te laten worden is er meer nodig dan 40. 40 
dagen tijd. Tijd om van cijfers weer mensen te maken. Op-
staan.

Mocht u zich afvragen hoe; solidariteit geven. Óf, als u al een 
40 bent, solidariteit vragen. Niet wegkijken, vrienden blijven, 
vrienden maken in een ander postcodegebied, in uitgebluste 
ogen kijken en voor ogen houden dat ook deze ogen horen te 
stralen, enzovoort.

Bauk Zondag

BijbelleesroosterBijbelleesrooster
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Over & WeerOver & Weer Kerk en samenleving

Blik op de Kerkenraad (36)

Op 26 januari jl. had de Kerkenraad zijn eerste vergadering 
in het nieuwe jaar, wegens corona echter niet fysiek.  
Deels konden enkele zaken schriftelijk (per mailronde) 
worden afgedaan, andere onderwerpen werden via een 
Zoom-Meeting afgewikkeld. Digitaal vergaderen is niet  
ideaal, maar is een goed hulpmiddel in deze bizarre tijd. 

Beslispunten via de schriftelijke ronde
De Kerkenraad verkoos kerkelijk werker Marije Klijnsma 
tot ouderling. Marije had eerder te kennen gegeven om 
voortaan haar kerkelijk werk vanuit het ambt van ouderling 
te willen gaan vervullen. 

Overigens kan u gemeld worden dat Marije Klijnsma vanaf 
1 maart een vast contract krijgt om als kerkelijk werker voor 
een halve werkweek (0,5 fte) binnen onze kerkgemeen-
schap werkzaam te zijn, in principe voor onbepaalde tijd. 
Fijn dat een inmiddels bekend gezicht in onze gemeenschap 
kan blijven werken. 

Verder benoemde de Kerkenraad zowel ambulant-predikant 
Marieke Fernhout, als kerkrentmeester Jan Hertgers tot ad-
viseur van de Kerkenraad. Marieke heeft haar werk binnen 
onze gemeente vanaf januari van dit jaar ter hand genomen. 
Zij zal zich met name bezighouden met het vormings- en 
toerustingswerk. Zij zal deze functie bekleden tot 1 juli 
van dit jaar. Jan Hertgers vervult tot de zomer binnen het 
College van Kerkrentmeesters de functie van waarnemend 
voorzitter. Beiden zullen hun kennis gedurende dit halfjaar 
als adviseur de Kerkenraad ter beschikking stellen. 

Bespreekpunten via de Zoom-Meeting

Ambtsdragers
Andere zaken op het niveau van ambtsdragers was de 
melding, dat Paul van Woerkom met ingang van 1 februari 
zijn werkzaamheden zou gaan beëindigen na jarenlang een 
ambt te hebben vervuld, eerst als ouderling en de laatste 
tijd als diaken. Paul blijft nog wel als vrijwilliger actief bij 
de diensten in de Kl. Bartholomeüskerk en voor de Sectie 
Landwijk bij de Actie Kerkbalans. Zowel tijdens de eredienst 
op 24 januari jl. in de Kl. Bartholomeüskerk, als op 26 janua-
ri tijdens de Zoom-Meeting werd Paul veel dankgezegd voor 
zijn jarenlange inzet voor onze kerk. 

Helaas moest ook afscheid worden genomen van ouderling 
Mieke van den Brandt en diaken Désirée Schalk. Beiden 
werd veel dankgezegd voor hun grote betrokkenheid binnen 
het kerkelijk werk; Désirée vooral ook voor haar jarenlange 
inzet. 

Met het vertrek van drie ambtsdragers in korte tijd – en eind 
vorig jaar ook al van diaken Marja Theunis – moest de Ker-
kenraad helaas van het hart dat de bestuurskracht van de 
PGN onder zware druk is komen te staan. Immers, opvol-
gers voor de vertrokken ambtsdragers staan niet in rijen te 
dringen, nóg problematischer: ze zijn er (nog) niet. 

Herstructurering PGN
De zeven thematische werkgroepen, waarover de Commis-
sie GO (Gemeenteopbouw) de coördinatie voert, hebben 
alle hun eerste bijeenkomst gehad. Gebleken is dat de 
werkgroepen elk een eigen dynamiek hebben – er zijn er 
die voortvarend aan de slag willen, andere hadden een wat 
stroeve start en zijn nog wat zoekende op welke wijze zij 
hun activiteiten op stedelijk niveau kunnen gaan opzetten. 
Het blijkt in de praktijk toch niet zo simpel om de eigen en 
misschien wel vertrouwde sectie te verlaten en zich te gaan 
richten op een meer stedelijk niveau. Toch zal het daar 
naartoe moeten gaan. 

Voor de helderheid nog even het totale plaatje van de 
thematische werkgroepen, met trekkers:
- Liturgie en eredienst: Liesbeth Smallegange;
- Pastoraat: Michèle van der Steenstraten;
- Inspiratie: Regina van Uffelen;
- Jeugd en jongeren: Marlies van Esschoten;
- Diaconaat: Theo van Driel;
- Beheer: Tjeu Corbeij;
- Communicatie: Thessa Koorenhof. 

De werkgroepen die nu met voortvarendheid aan de slag 
willen, zullen hiervoor de mogelijkheden krijgen. Al wer-
kende weg zullen de werkgroepen aan hun activiteitenplan 
concreet gestalte gaan geven. Op geregelde tijden zal over 
de voortgang ervan aan Kerkenraad en gemeente melding 
worden gedaan. 
In de loop van februari/maart zal er een bijeenkomst voor 
alle werkgroepen tezamen worden georganiseerd door de 
Commissie GO. 

Beroepingswerk nieuwe predikant
De reactietermijn voor belangstellende predikanten is inmid-
dels gesloten. Vanuit de gemeente werd een aantal pre-
dikanten voorgedragen. Verder is een aantal sollicitaties bin-
nengekomen en wordt gewerkt met een lijst van beroepbare 
predikanten – een lijst die verkregen werd van de landelijke 
PKN. De Beroepingscommissie is momenteel drukdoende 
met het organiseren van de selectie- en ‘hoor’-procedure. 
Zodra er meer te melden is, wordt de gemeente hiervan in 
kennis gesteld. 

Tot zover de actuele berichtgeving uit de Kerkenraad.
 

Gerbrand Hoek, 
scriba

Mocht u over deze verkiezing bemerkingen hebben, dan 
kunt u die tot uiterlijk 26 februari a.s. schriftelijk en met 
motivatie richten aan scriba Gerbrand Hoek. 

De Kerkenraad doet daarom op alle gemeenteleden een 
stevig beroep om naar potentiële ambtsdragers (ouderlin-
gen én diakenen) te gaan zoeken en deze bij de Kerken-
raad voor te dragen voor verkiezing. 
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Over & Weer

Op Pad met de GO-groep

Misschien loop je ook wel eens een Lange AfstandsWan-
deling  (LAW) of een korte wandelroute, die uitgezet is. Er 
staan rood-witte streepjes op bomen, muren en paaltjes 
of paaltjes hebben een gekleurde kop en leiden je rond 
door een mooi natuurgebied. Het is fijn en overzichtelijk om 
een uitgezette wandeling te maken. Je weet hoe lang die 
ongeveer is en kunt niet verdwalen en je komt gegarandeerd 
veel mooie plekken tegen. Maar je kunt ook zelf kiezen 
welke paadjes je eens wilt proberen en zo jouw eigen tocht 
samenstellen en daarbij voor mooie verrassingen komen te 
staan.

Dat laatste wil de GO-groep samen met jullie doen. Als we 
ons kerkelijk leven, beleven en geloof zien als een groot 
waardevol natuurlandschap, waarin we ons bewegen, dan 
worden bepaalde uitgezette wandelingen graag gemaakt. 
En dat is een groot goed. De GO-groep wil daarnaast 
samen met jullie nieuwe routes uitzetten en nieuwe paden 
kiezen. Dat is niet zomaar te doen. Je kunt doodlopen of in 
een kringetje draaien; de omgeving kan tegenvallen of het 
lopen kan zwaar zijn, maar vast en zeker ontdekken we ook 
verrassende uitzichten en doorkijkjes en komen we bijzon-
dere bomen en bloemen tegen. De kerk is een levende kerk, 
een kerk, die altijd in beweging is en daarom dagen we jullie 
uit: loop mee, wees padvinder of pionier met ons!
De werkgroepen beginnen voorzichtig op te starten. De 
leden van onze groep hebben zich verdeeld over deze werk-
groepen en zullen het proces bewaken en samen met de 
leden ervan ideeën uitwisselen, liever dan de kar te trekken 
(hoewel dat soms even nodig kan zijn).  De pastores zullen 
in een aantal groepen zitting nemen en anders is er een 
levendige uitwisseling van ideeën met hen. De kerkenraad 
krijgt geregeld info van de voortgang en er zal mogelijk ook 
eens in de zoveel tijd een samenkomen en samen denken 
van Kerkenraad, Pastores en GO-groep georganiseerd 
worden.

En nu de praktijk. De werkgroep Communicatie is voor de 
tweede maal bij elkaar geweest (via ZOOM) en is enthousi-
ast bezig met de diverse vormen om met alle gemeentele-
den in contact te zijn. Denk aan nieuwsbrief, Over & Weer, 
Website, die je wel kent. Het gaat dan over vormgeving, 
inhoud en nog veel meer.

De werkgroep Pastoraat vraagt nog mensen erbij. Nu zijn 
het er drie terwijl het terrein groot is. Er is een start  gemaakt 
maar we zoeken dus nog uitbreiding. Wie wil meedoen?
De belangstellenden voor het Huis van Inspiratie en Liturgie 
en Eredienst krijgen binnenkort een uitnodiging.

De groepen Beheer en Diaconie zijn eerst met vaste  
mensen aan een opzet bezig.

De werkgroep Jeugd en Jongeren stapt wat later in. Het 
jeugdwerk draait voorlopig op de bekende wijze door maar 
met meer contact tussen de vierplekken.
Ga je mee op pad ? En als je niet in een werkgroep kunt of 
wilt zitten, maar wel suggesties hebt, mail die dan naar ons. 
Ieders stem mag gehoord worden. Dus… we nemen jullie 
mee.

go@pkn-nijmegen.nl
Namens de GO-groep

Michèle van der Steenstraten

In de afgelopen zomerperiode hebben we in de verschillen-
de kerken een keer het Heilig Avondmaal kunnen vieren. Op 
een aangepaste wijze en met in achtneming van de op dat 
moment geldende maatregelen, zoals het maximum van 30 
kerkgangers. Een bijzonder moment om, ondanks alles, dat 
toch samen te doen. Pijnlijk is het om te weten dat er ook 
mensen niet aanwezig waren, die het vieren van het Heilig 
Avondmaal wel degelijk missen. 

Een echtpaar waar Marije Klijnsma pastoraal contact 
mee heeft, had al langer de wens om nog eens het Heilig 
Avondmaal te vieren. Vanwege problemen met de gezond-
heid werd deze wens steeds sterker. Onderling in het team 
hebben we hier over gesproken en kwam de mogelijkheid 
ter tafel om het Heilig Avondmaal aan huis te vieren. Als 
pastores zijn we heel voorzichtig met het fysiek bezoeken 
van mensen. In principe niet, tenzij… Gezien de situatie en 
de wens van deze mensen hebben we dat in deze situatie
toch wel willen doen. 

Koster Willem van Tilburg wist te vertellen dat in de 
Maranathakerk een koffertje ligt met een reisset voor het 
Avondmaal, speciaal voor het vieren aan huis. In overleg 
met dit echtpaar heeft Marije Klijnsma een kleine liturgie 
gemaakt. En samen zijn we; Marije Klijnsma en Marije 
Soethout op pad gegaan. Misschien wel juist ook vanwege 
de maatregelen was het een heel bijzonder moment, over 
iedere stap was nagedacht. Hoe we zo veilig mogelijk en 
fysiek op afstand, toch zo nabij konden zijn met elkaar. 
Het was heel intiem zo in een huiskamer en toch was er 
ook het gevoel van het grotere geheel van de kerk. 

De woorden die klinken uit de traditie en de handelingen 
die betekenis hebben, maakten het een heel bijzondere 
ervaring. Zowel voor het echtpaar waar we op bezoek waren 
als voor ons als pastores. Mooi om dat samen te kunnen 
beleven. Een kostbaar cadeautje in deze vreemde tijd.

Hartelijke groet,
Marije Klijnsma en Marije Soethout

Heilig Avondmaal aan huis
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Diaconale collecten

Zondag 21 februari:  
De zieken bezoeken - Moldavië
Door de economische situatie zien 
veel mensen in Moldavië geen 
andere mogelijkheid dan voor korte 
of langere tijd in het buitenland te 
gaan werken. 
Dat betekent dat veel kinderen 
en ouderen alleen achterblijven. 
Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, 
willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. Moldovan 
Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij 
hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij oude-
ren kunnen helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren 
en plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
 
Zondag 28 februari:  
De dorstigen laven - Missionair werk
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. 
Dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. 
Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk 
zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit 
bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in 
Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd 
in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en 
nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 
160 pioniersplekken ontstaan.
 
Zondag 7 maart:  
De vreemdelingen onderdak bieden - Libanon
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belang-
rijk land. Christelijke instellingen als Near East School of 
Theology hebben een regionale functie. Dit opleidingsin-
stituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, 
Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er 
namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in 
systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren 
de kersverse predikanten terug naar huis om hun kennis toe 
te passen.

Zondag 14 maart:  
De naakten kleden - Binnenlands diaconaat
Armoede: ook in ons land komt het voor. In Oost-Groningen 
en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie 
op generatie. Er is weinig werk en er zijn minder voorzienin-
gen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze 
weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets 
doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun 
je bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die opgroei-
en in armoede? Kerk in Actie ondersteunt kerken in deze 
regio’s in hun diaconale taak.

Zondag 21 maart:  
Hongerigen te eten geven - Indonesië
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezin-
nen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk 
in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöpe-
ratie op te zetten waardoor ze minder afhankelijk zijn van 
tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten 
krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer 
betere landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert 
hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met 
biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.

Behoefte aan diaconale zorg?

Komt u in deze crisistijd op een of 
andere manier in acute financiële 
nood en is er geen alternatieve 
voorziening, dan kunt u een beroep 
doen op de Diaconie voor hulp. 
Dat kan bijvoorbeeld zijn in de 
vorm van een renteloze lening.  

Neemt u daarvoor contact op met het secretariaat van de 
Diaconie (maandag t/m donderdag van 09.00 tot 13.00 
uur bereikbaar via tel. 024 - 322 8480) of met één van de 
diakenen: 
  -  Hetty Jongepier: hjongepier@chello.nl 
     telefoon: 024-3231509 (Centrum) 
  -  Anja Ros: j.a.ros@hotmail.com 
     telefoon: 024- 3451316 (Dukenburg) 
  -  Paul van Woerkom: elsenpaul@ziggo.nl 
     telefoon: 024 3245411 (Landwijk)

In het vorige nummer van Over & Weer schreef ik over het 
thema “Thuis op aarde”, in de hoop dat de maatregelen 
rond corona dan versoepeld zouden zijn. Nu De Haard nog 
gesloten blijft leek het ons geen goed idee daar nu al mee 
aan de slag te gaan. We wachten daarmee op betere tijden. 
Ondertussen zijn wel een aantal contacten gelegd om te 
werken aan duurzaamheid. Zo is er een overleg geweest 
met de verschillende groepen, die de moestuin beheren en 
zetten we de eerste stappen om meer aandacht te besteden 
aan Fairtrade. Zodra de maatregelen versoepelen leest u 
daar meer over.

De bijeenkomst op Aswoensdag zal ook niet door kunnen 
gaan. U kunt zich deze dag richten op het thema van Kerk 
in Actie: “gevangenen bezoeken”. Via de website van Kerk 
in Actie kunt u Nederlandstalige kaarten bestellen voor 
gevangenen in ons land (de Engelstalige kaarten zijn helaas 
uitverkocht). Mocht dat een probleem voor u zijn, maar wilt 
u wel meedoen, dan mag u ook contact met mij opnemen 
en overleggen we hoe de kaarten bij u komen. Laat dan wel 
even weten hoeveel kaarten u wilt schrijven.

Vanaf deze dag tot Pasen staan we via de collecte stil bij de 
veertigdagentijd. Thuis is alvast een filmpje te bekijken via: 
https://vimeo.com/475893836
De collecten zijn voor de doelen die hiernaast beschreven 
zijn.
Doet u allen mee?
Een goede veertigdagentijd gewenst en dank voor uw 
bijdrage!

Theo van Driel, diaconaal werker
Email: theodoor52@live.nl en tel. 06 18193612 

De diaconie in de veertigdagentijd
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Kunt u zich nog de actie 
‘Gast aan tafel’ van (toen nog) Novib herinneren?  
Ik zie nog zó voor me hoe bij elke warme maaltijd die we 
als gezin hadden bovenstaand spaarpotje op tafel stond. 
Er werd dan een bepaald bedrag in het spaarpotje gestopt 
dat bedoeld was voor een symbolische gast uit de zoge-
naamde ‘Derde Wereld’, waar dagelijkse maaltijden nooit 
vanzelfsprekend waren – en nog steeds niet zijn. Als het 
potje vol was, maakte mijn moeder het totaalbedrag over op 
de rekening van de Novib. En als ik hieraan terugdenk, was 
deze actie (die van 1963 tot 1992 heeft gelopen, dus bijna 
30 jaar!) niet alleen een manier om, hoe bescheiden ook, 
mensen aan de andere kant van de wereld een beetje bij 
te staan in hun dagelijkse strijd om te overleven, de wereld 
werd er ook letterlijk groter van. Dat je met elkaar praat 
over de verdeling van welvaart, dat je je realiseert dat je 
enerzijds een geluksvogel bent dat je in het ‘rijke westen’ 
geboren bent, en anderzijds dat het domme pech is als je 
geboren wordt in een arm land ‘onder de evenaar’ (zoals 
Kinderen voor Kinderen zong – ook een programma dat in 
mijn kindertijd ontstond).

De vastenactie van Kerk in Actie van 2021, ‘Ik ben er voor 
jou’, deed mij terugdenken aan ‘Gast aan tafel’. Op een heel 
concrete en praktische manier kunnen we een beetje bijdra-
gen aan hoop en verwachting voor mensen die het minder 
goed getroffen hebben dan wij – vaak door niets anders dan 
diezelfde domme pech. ‘Ik ben er voor jou’ is geïnspireerd 
op de zogenaamde zeven werken van barmhartigheid, een 
van de oudste christelijke tradities die ook een bron van 
inspiratie is geweest in de kunst en cultuur.

Zes van deze werken zijn gebaseerd op Jezus’ woorden 
volgens Mattheus 25: 31-46: de hongerigen eten geven, 
de dorstigen drinken geven, de vreemdelingen onderdak 
bieden, de naakten kleden, de gevangenen bezoeken en 
de zieken verzorgen. In het jaar 1207 voegde de toenmalige 
paus Innocentius III hier nog een zevende werk aan toe: 
de doden begraven (naar Tobith 1: 17), en de huidige paus 
Franciscus heeft er in zijn encycliek ‘Laudato si’ uit 2015 
nog een achtste werk aan toegevoegd: de barmhartigheid 
jegens ons gemeenschappelijke huis, de aarde – dat wij 
samen zorg dragen voor onze schepping.

Op de pagina hiernaast vindt u de Vastenkalender die 
Kerk in Actie heeft gemaakt om de vastenactie ‘Ik ben er 
voor jou’ handen en voeten te geven. U kunt de kalender uit 
Over & Weer halen om hem in de Veertigdagentijd van 2021 
te gebruiken. In deze kalender is per week een werk van 
barmhartigheid verwerkt met de concrete actie die daarbij 
wordt aanbevolen. Bijvoorbeeld bij ‘de dorstigen te drinken 
geven’: een week geen alcohol drinken en voor elke dag dat 
u geen wijntje drinkt €2,- apart zetten. 

De Vastenkalender wijst zich verder vanzelf; hopelijk nodigt 
hij velen uit om mee te doen om van de Veertigdagentijd 
van 2021 een bijzondere periode van inkeer en bezinning 
te maken – in barmhartige verbondenheid met heel onze 
aarde en alles wat daarop leeft!

Met een hartelijke groet,
Ds. Marieke Fernhout

Christus en de kat

We kijken naar Christus die in overgave Zijn 
handen in Zijn schoot heeft. Deze handen 
vormen als het ware een beschermende  
kom, alsof ze willen zeggen ‘Kom maar!’  
En wat zien we? Een Siameesje dat zich in  
die beschermende kom genesteld heeft.  
Volkomen onbevangen ligt het beestje daar,  
zich helemaal veilig voelend.
Daar komt nog bij de wat gebogen houding van Christus: 
zeer liefdevol kijkt Hij naar de kat in Zijn veilige armen.
De afbeelding raakte me en ik dacht: ‘Is dat met ons als 
mens ook niet zo?’

Er is een oud lied dat zegt: ‘Veilig in Jezus’ armen.’
Misschien kent niet iedereen dit lied. Ook zal niet iedereen 
dit lied waarderen (wellicht wat gedateerd?)
Zélf hoorde ik ook lange tijd bij ‘iedereen’. Maar als wij onze 
vooroordelen opzij (kunnen) zetten, blijft over de Christus,
hier in alle eenvoud, genade en liefde.  
Hij is er altijd en voor ons allemaal. Christus kent en maakt 
geen onderscheid. Hij kent geen klok in de zin van: Nu heb 
ik even geen tijd. Hij kent geen grenzen en Hij spreekt elke 
taal: de taal van het HART.

Zoals Hij daar zit nodigt Hij ons uit hetzelfde te doen, ook al 
is de praktijk vaak zo anders. Denk maar aan de dood van 
Floyd, de rellen in het Capitool, de recente plunderingen die 
niets met de avondklok te maken hebben.
Zet de televisie maar aan; we zien niets anders. Het is een 
opgave voor ons om daar dwars doorheen te bewaren en te 
handelen naar wat Christus hier ons laat zien: onvoorwaar-
delijke liefde en een houding vol zorg en barmhartigheid.
Herinnert u zich nog de stukjes over Hotel Pardon en Regels 
of compassie? Bij Christus valt dit allemaal samen waar wij 
nog onderscheid maken.
Dé slogan van de laatste tijd is: Laten we wat meer naar 
elkaar omkijken. Het gaat niet om MÉÉR, maar om het HÓE 
we naar elkaar omkijken!!

Een heel hartelijke groet van 
Mieke van den Brandt, Maranathakerk.

Mieke

Vastenactie 
Kerk in Actie:  

‘Ik ben er voor jou’
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Maak de opbrengst van uw Vastenactie over naar Kerk in Actie, rekening NL89 ABNA 0457 457 457 
o.v.v. Vastenactie 2021. Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl/vasten.

ASWOENSDAG 17 FEBRUARI - ZATERDAG 20 FEBRUARI | De gevangenen bezoeken
Doet uw gemeente mee met de Paasgroetenactie van Kerk in Actie? Stuur dan ook een kaartje naar gevangenen. 
Laat hen weten dat ze niet worden vergeten (protestantsekerk.nl/paasgroeten).

MAANDAG 22 FEBRUARI - ZATERDAG 27 FEBRUARI | De zieken verzorgen
Stuur een (zelfgemaakt) kaartje naar wie bemoediging nodig heeft. Geef € 1,- voor elk kaartje dat u verstuurt.

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG TOTAAL

MAANDAG 1 MAART - ZATERDAG 6 MAART | De dorstigen drinken geven 
Laat dat wijntje even staan, drink een week geen alcohol. Geef € 2,- voor elke dag waarop u geen alcohol drinkt.

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG TOTAAL

MAANDAG 8 MAART - ZATERDAG 13 MAART | De vreemdeling onderdak bieden
Geen huis is geen warmte. Zet de verwarming thuis eens wat lager. Geef € 2,- voor elke dag waarop u stookkosten bespaart.

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG TOTAAL

MAANDAG 22 MAART - ZATERDAG 27 MAART | De hongerigen eten geven
Eet een week geen vlees. Geef € 2,- voor elke dag waarop u geen of minder vlees eet.

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG TOTAAL

TOTAAL

MAANDAG 15 MAART - ZATERDAG 20 MAART | De naakten kleden
Koop deze week geen nieuwe kleding of luxe-artikelen. Geef € 3,- voor elke dag waarop dit lukt.

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

TOTAAL

MAANDAG 29 MAART - ZATERDAG 3 APRIL | De doden begraven
Steek een kaarsje aan voor een bekende overledenen of voor mensen die wereldwijd zijn omgekomen door honger of geweld. Geef € 1,- voor elk kaarsje.

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

ZONDAG 4 APRIL | Pasen
Het is feest. De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! Hij zegt: “Alles wat jullie hebben gedaan voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en 
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

Totale opbrengst vastenactie €                      

KIA-Mailingkaart Vastentijd 2021.indd   2KIA-Mailingkaart Vastentijd 2021.indd   2 27-11-2020   09:5927-11-2020   09:59
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Over & Weer Wijknieuws

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
Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39
of H. Wiedhaup - 360 21 32 of b.g.g. 06 25 
024 667
Bereikbaarheid pastoraat
Coördinator: vacant. Voorlopig kunt u voor  
pastorale vragen direct contact opnemen met 
de pastores (zie Contactadressen op p. 10).

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen
Bereikbaarheid pastoraat
Coördinator: Jeanette van der Zande
jvanderzande8@upcmail.nl; 06-25307369.
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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
Bespreking kerkruimtes:  
via de website (zoek op ‘zaalbeheer’) 
Rekeningnummer sectiekas:  
NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas 
sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)
Bereikbaarheid pastoraat
Secretariaat: 024 - 344 14 46 (bereikbaar op 
werkdagen van 7.00–23.00u) of mail naar:  
secretariaat@ontmoetingskerk.net

In het centrum zijn activiteiten van het 
Oecumenisch Citypastoraat in de  
- Stevenskerk: www.stadskerknijmegen.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 
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Jan van Doorn
Op maandag 18 januari overleed Jan 
van Doorn. Hij was 86 jaar. Wij kennen 
hem als actief betrokken bij de kerk, als 
diaken en voorzitter in de Landwijk, en 
al evenzeer betrokken bij de Stichting 
“Het kleine Bartholmeuskerkje”. En hij 
was, sociaal bewogen, bestuurslid van 
meerdere verenigingen. Tegelijk heel 
praktisch ingesteld en wat zijn ogen 
zagen konden zijn handen maken. 
Jan heeft de laatste jaren van zijn leven 
gewoond in Kalorama-’t Höfke, afdeling 
de Terp. Hij mocht in vrede gaan, in 
geloof dat hem zijn leven lang gedragen 
heeft.

Jan Waagmeester
 
Corrie Brunt
18 januari overleed Corrie Brunt, 90 jaar 
jong. Jong, omdat zij ook nog op hoge 
leeftijd veel belangstelling bleef houden 
voor wat er met de wereld, de kerk en 
de groep om haar heen gebeurde. In de 
Petruskerk ging zij niet alleen naar de 
diensten, maar kwam ook op middagen 
van de Protestantse Vrouwendienst 
en deed mee met het truien breien 
en handwerken voor de bazar van de 
Petruskerk, waar het allemaal werd ver-
kocht voor het goede doel. Ze zong als 
alt in het koor Pniël-Hees en bleef dat 
heerlijk vinden om te doen. Haar man 
Piet vergezelde haar bij de optredens 
en tal van activiteiten. Daarna werd het 
de Maranathakerk en Corrie en Piet 
pakten de draad daar weer op. 

Een groot verdriet voor Corrie was het 
overlijden van Piet. In diezelfde periode 
overleed ook Lydia, de vrouw van Carl 
Kros. Beiden kenden elkaar wel, maar 
werden nu een steun voor elkaar in een 
tijd van gemis en eenzaamheid. En nu 
ging Carl met Corrie mee naar de kerk, 
het koor, de middagen. Ze meldden zich 
aan bij de buurtcontactgroep Neerbosch
Oost en vonden het geweldig om iedere 
maand even bij te praten over uiteenlo-
pende onderwerpen, maar met name 
ook over wat ieder bezig hield. 

   In memoriam
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   Protestantse Vrouwendienst

Wijknieuws

PVD Dukenburg/Lindenholt/Hatert
Beste bezoek(st)er(s) van de PVD-
middagen, 
Hoe gaat het met jullie? Wat hebben we 
een rare tijd met een avondklok, waarin 
je niet naar buiten mag en waar maar 
één persoon per dag op visite mag 
komen en dit alles om het coronavirus 
er onder te krijgen. Er liggen gelukkig 
minder mensen in de ziekenhuizen, 
waar nog heel hard wordt gewerkt om 
de zieken te verplegen en te helpen 
opknappen. 
Gelukkig zijn er ook al ouderen gevacci-
neerd tegen het coronavirus en hopelijk 
volgen er snel meer mensen.
 
We gaan nu het voorjaar tegemoet en 
de dagen gaan weer lengen en het blijft 
langer licht. We zien de voorjaars- 
bolletjes weer boven de grond komen 
en de bomen weer uitlopen.    
 
Hieronder nog een hoopvolle gedachte:
 
Omdat de duisternis zo zichtbaar is,
omdat er steeds weer donkere wolken 
zijn
omdat onvrede en onrust hun 
schaduwen vooruitwerpen.
Een licht om te ontsteken
een vlam die warmte geeft
om de moed niet te verliezen
om de hoop die dooft weer aan te 
wakkeren
om te blijven geloven in wat komt.
Een wereld waarin het Licht iedereen 
omstraalt.
 
Daar mogen we in geloven en naar 
uitkijken! Doe voorzichtig en houd vol!

Hartelijke groeten,  
de Vrouwendienst

Lief en leed werd gedeeld en de groep 
hield van Corrie, die ondanks allerlei 
lichamelijke ongemakken, operaties en 
doofheid, toch steeds positief gericht op 
de anderen bleef.
Corrie en Carl hielden van het koffie-
drinken na de dienst en mistten dat erg 
toen Corona om zich heen begon te 
grijpen. Corrie kon niet meer thuisblij-
ven en kwam in de Vijverberg terecht, 
waar Carl later ook naar toe verhuisde. 
In januari was Corrie aan het eind van 
haar krachten. Een paar weken na Carl 
(wonderlijk hoe het leven en de dood 
kunnen gaan) overleed zij. We zullen 
haar missen als de buurtcontactgroep 
weer mag draaien en als er weer kerk-
diensten met koffie na kunnen zijn.  

Michèle van der Steenstraten  

Pleun Reedijk
Op 7 februari overleed de heer Pleun 
Reedijk in de leeftijd van 98 jaar.
Zijn familie omschreef hem op het be-
richt van zijn overlijden als een eigen-
zinnige vader, schoonvader, grootvader 
en overgrootvader.
Hij werd geboren op 31 mei 1922. 
Hij woonde samen met zijn vrouw Ineke 
aan de Postweg te Nijmegen. Toen  
Ineke in maart 2004 overleed bleef hij 
daar nog een aantal jaren alleen wonen.
Toen dat niet meer mogelijk bleek werd 
hij opgenomen in ’t Hofke in Beek- 
Ubbergen.
Voor zijn werkzaamheden voor de kerk 
en de samenleving werd hij onderschei-
den als Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau.
Hij “verhuisde” van de Opstandingskerk 
(waar hij ook lid van de kerkenraad was) 
mee naar de Opstandingskapel en de 
Maranathakerk.

Op zijn fiets, waarmee hij naar eigen 
zeggen wel eens tegen een stilstaande
auto aanreed, kwam hij trouw en altijd 
opgewekt naar de diensten in de 
Maranthakerk  en was hij regelmatig 
aanwezig op de ouderenmiddagen van 
de PVD-Oost. Daarvoor moest hij, sinds 
hij in ’t Hofke woonde, wel opgehaald 
worden.
Ook was hij jaren lid van de Cantorij. 
Toen hij daar ook niet meer zelfstandig 
naar toe kon werd hij regelmatig door 
leden van de cantorij opgehaald voor 
de repetities en om de diensten bij te 
kunnen wonen en daarin met de cantorij 
mee te kunnen zingen.
De uitvaart vond plaats op zaterdag 13 
februari 2021.
Wij zullen zijn markante persoonlijkheid 
missen en wensen de familie sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

Ans te Kiefte

Korte viering vanuit de kleine  
Bartholomeuskerk
Voor 21 februari maken we weer een 
korte viering vanuit de kleine Bartholo-
meuskerk in Beek. 
De viering wordt gemaakt in samen-
werking met gemeenteleden uit Beek. 
U ontvangt voorafgaand aan de viering 
een mail met de link zodat u de viering 
kunt meemaken.
De viering is op de eerste zondag van 
de veertigdagentijd. We lezen hoe 
Jezus veertig dagen in de woestijn 
doorbracht. Hij werd beproeft en voor 
keuzes gesteld. Wat heeft dit verhaal 
ons te zeggen?

Marije Klijnsma

Wereldgebedsdag
In verband met het coronavirus gaat de 
viering van de Wereldgebedsdag op 5 
maart in de Ontmoetingskerk niet door. 

Wat deze eerste vrijdag in 
maart tot een speciale dag 
van gebed maakt, is dat 
gedurende 24 uur ergens 
in de wereld bijeenkomsten 
plaatsvinden, waar dezelf-
de noden voor God gebracht worden, 
dezelfde gebeden worden gebeden 
en dezelfde schriftgedeelten worden 
gelezen. Als de zon in het verre oosten 
opgaat over de eilanden in de Stille 
Oceaan, dan worden daar al de eerste 
diensten gehouden. Ieder jaar wordt 
door vrouwen uit een ander land een 
orde van dienst opgesteld. 
Dit jaar is de viering voorbereid door 
vrouwen vanuit Vanuatu met als thema 
‘Rotsvast’, gebaseerd op de bijbeltekst 
uit Matteus 7: 24-27.

Jezus vertelt een verhaal over het 
koninkrijk van de hemel met behulp van 
de afbeelding van een huis en het land 
waarop het huis is gebouwd. Het kiezen 
van het land waarop het huis wordt 
gebouwd, is een belangrijke beslissing 
voor mensen in Vanuatu. De combinatie 
van het overwegen van het terrein en 
het klimaat is cruciaal in een tropische 
archipel in de Stille Zuidzee die ge-
voelig is voor aardbevingen, cyclonen, 
vulkaanuitbarstingen en stijgende 
zeespiegel.

Voor uitgebreidere informatie en of 
de viering via een mediakanaal wordt 
uitgezonden verwijzen we u naar 
www.wereldgebedsdag.nl. 

Werkgroep WGD Ontmoetingskerk

   Algemene berichten

Contactadressen pastoraat 

Neem contact op met een van de 
pastores als u behoefte heeft aan 
een pastoraal gesprek of als u 
praktische hulp nodig heeft. Voelt 
u niet bezwaard, daar zijn onze 
pastores voor. 

- Ds. Marije Soethout: 
  tel. 06 - 306 464 39 /  
  m.soethout@protestantsekerk.nl 
- Marije Klijnsma: 
  tel. 06 - 190 474 40 /  
  m.klijnsma@protestantsekerk.nl 
- Ds. Rainer Wahl: 
  tel. 06 - 272 226 93 /  
  rama.wahl@gmail.com
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Water 
Laatst zag ik op YouTube de Canadese rabbijn Michael 
Skobac college geven over de Hebreeuwse taal en het 
Hebreeuwse alfabet. Die zijn uniek, zegt hij, heel anders 
dan alle andere talen en alfabetten zoals bijvoorbeeld het 
Engels.  In die talen, ook in het Nederlands, is er geen en-
kel verband tussen bijvoorbeeld het woord ‘water’ en de stof 
water. Water is toeval, het had net zo goed brood kunnen 
heten. Of boter. 
 
Hoe anders, volgens Skobac, is dat in het Hebreeuws. In 
die taal luidt het woord voor water màjim, wat je schrijft 
met de letters mjm. Dat zijn twee meems en een jod. Geen 
toeval, volgens Skobac. Denk maar aan H2O, de chemische 
formule voor water: twee atomen waterstof en een atoom 
zuurstof. De formule is een soort plaatje van de stof, en 
hetzelfde geldt voor het Hebreeuwse woord. Majim kan 
gewoon niet anders heten dan majim. 
 
Het Hebreeuws wist dus al hoe water in elkaar steekt lang 
voordat de scheikunde daar achter kwam. En Skobac  
vertelt het allemaal in volle ernst.

Arian Verheij   
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

     Hebreeuwse miniaturen

Over boeken gesproken!

Als U dit leest is het alweer februari. Ik had u in december
gevraagd om een lijstje aan mij te sturen 
met de boeken die u zou gaan lezen met de 
Kerstdagen in deze toch al onaangename 
tijd. Ook vroeg ik U om een lijstje te sturen 
met de boeken die U in 2020 belangrijk 
vond. Een top 5.

In beide gevallen heeft iemand mij toch een lijstje gestuurd. 
Een persoonlijke top 3 voor de kerstdagen en een top 5 over 
2020. U ziet de lijstjes hier rechtsonder.
Hartelijk dank voor het meedoen aan mijn vraag.

Hier schrijf ik nog een paar aanraders, het komt een beetje 
overeen met de pandemie, het gaat over, eenzaamheid, 
alleen zijn! Misschien vindt U het niks, maar U kunt onder-
staande boeken bestellen bij Uw boekhandel ter plaatse 
uiteraard via internet.
Het eerste boek is van Antonio Moresco en het heet 
“Het lichtje in de verte”. Een kenmerk van grootse literatuur.
Dan een boek van Marjan Slob en het heet: “De lege hemel 
– Over eenzaamheid!”. Alles komt er in voor, Bowie, Rachel 
Cusk, films, literatuur!
Tot slot “De eenzaamheid in het leven van Lydia Erneman” 
geschreven door Rune Christiansen. Het gaat over een 
dierenarts kan ik U verklappen.

We gaan weer naar het licht toe en dat doet wonderen, maar 
de koude maanden blijven nog even en U zit thuis heerlijk bij 
de verwarming, wat te doen? Boeken lezen, doen hoor!

Als U toch nog een top 3 in gedachten heeft voor het blad 
Over & Weer, dan mag U mij best wel even mailen op:  
f.g.boors587@ziggo.nl  
Ik kijk ernaar uit. Goede dagen gewenst.

Nog geen halve eeuw geleden was het zo vanzelfsprekend: 
je ouders hielden je als baby ten doop, als tiener ging je naar 
catechisatie en zo rond je twintigste deed je belijdenis. 
Die belijdenis was een soort initiatierite, je sloot er als het 
ware je jeugd mee af en begon aan je volwassen leven. 
Bij die ‘openbare belijdenis des geloofs’ kwam die volwas-
senheid op een paar manieren aan de orde: je nam bij je 
belijdenis de verantwoordelijkheid voor je doop over van je 
ouders, én je werd toegelaten tot het heilig Avondmaal. 

Tegenwoordig hoef je in het brede midden van de PKN geen 
belijdenis meer te doen om deel te hebben aan de Maaltijd 
van de Heer. Gelukkig maar, want die belijdenis zou toch wel 
wat meer en anders moeten zijn dan alleen een toegangs-
kaartje tot het Avondmaal - wat het toch vaak werd. Maar 
meer en anders: hoe dan? Hoe zit dat nu met die Bijbel, 
kunnen we daar nog wel wat mee in deze tijd waarin de we-
tenschap zoveel andere inzichten geeft? En hoe zit het dan 
met het geloof, met dat besef dat er toch echt iets meer en 
anders moet zijn? Een besef, een intuïtie, iets van vertrou-
wen, dat zoveel mensen moed en steun geeft op hun weg 
door het leven?

Binnenkort gaat er op verzoek van jongvolwassenen een 
‘(belijdenis)gespreksgroep’ van start, waarin deze en andere 
vragen aan de orde komen. Ik heb het woord ‘belijdenis’ 
bewust tussen haakjes gezet, omdat het in deze groep eerst 
en vooral om het onderlinge gesprek zal gaan – over geloof 
en twijfel, over vragen en vertrouwen, over de bibliotheek 
die de Bijbel is en welke boeken je in deze tijd wat te melden 
hebben. En op dit gesprekstraject zal er de mogelijkheid zijn 
om belijdenis te doen, maar dat is zeker niet verplicht!
Als ik dit zo opschrijf, zie ik opeens de vaste rondleider in 
de synagoge in Arnhem voor me. Ik had zijn mooie verhaal 
over alles in en om de synagoge wel vaker gehoord, omdat 
ik jaarlijks bij hem terugkwam met weer een nieuwe school-
klas waar ik catechese voor verzorgde. Maar altijd weer wist 
hij me te verrassen als hij zich met luide stem tot weer een 
nieuwe groep kinderen richtte: ‘Er is hier maar één ding ver-
boden! En dat is: géén vragen stellen! Begrepen?’ En óf ze 
het begrepen – allemaal armpjes in de lucht….

Dat dus – daar wil deze (belijdenis)gespreksgroep over 
gaan. Over de vragen, en over hoe je samen tot, al dan niet 
voorlopige, antwoorden komt. En dan weer nieuwe vragen 
stelt.

Meer informatie en aanmelden bij ds. Marieke Fernhout, 
tel. 06-23436653, mgfernhout@upcmail.nl 

Van harte uitgenodigd en welkom! 

Belijdenis

Persoonlijke TOP 3 boeken tijdens kerstdagen
1.   De zeven zussen - Lucinda Riley
2.   Bevrijd door liefde - Jan Geurtz
3.   The book of queer prophets - Ruth Hunt

Persoonlijke TOP 5 boeken van 2020
1.   Rutger Bregman - De meeste mensen deugen
2.   Charlie Macesy - De jongen, de mol, de vos en het paard
3.   Hinke van Abbema - Door jouw ben ik mij
4.   Lorna Cook - Het vergeten dorp
5.   Christine van der Hove - Columbe



11

Over & Weer

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

College van Kerkrentmeesters
Aanwezig in het Kerkelijk bureau op 
dinsdag 10-12 uur: tel. 024 - 3234854
Secretaris: Loes Hogeweg, Valkenaerhof 
111, 6538TG Nijmegen, tel 06-36070007
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Collectebonnen door overmaking van 
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v. 
Prot. Gemeente te Nijmegen in 
Nijmegen, o.v.v. ‘Collectebonnen’

Diaconaal centrum ‘de Haard’
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen 
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl 
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39 
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker
Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
theodoor52@live.nl

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

Pro Persona
mw. Stefien 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. Anneke de Vries / ds. Richart Huijzer /
ds. Marianne Winters-Karels / mw. Jocelyn 
van Nieuwenhuijzen, tel. (024) 3613320

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

Luthers Zuid Nederland
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283, 
mail ds.freytag@ lutherszuidnederland.nl

Oecumenisch Citypastoraat
mw. Louise Otte-Weening
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

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

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

Algemene adressen Colofon

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

Wilt u kopij aanleveren? 
Stuur uw kopij bij voorkeur per mail:  
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Per post kunt u uw kopij sturen naar:
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen

Kopij voor het volgende nummer dient 
uiterlijk op 16 maart binnen te zijn. 
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 5 weken. 

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus 
nu op 14 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:
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 2021
 

 
 nummer 3  -   16 maart
 nummer 4  -   20 april
 nummer 5  -   15 juni
 nummer 6  -   17 augustus
 nummer 7  -   21 september
 nummer 8  -   26 oktober
 nummer 9  -   7 december

 
Verschijning: 

10 dagen na kopijdatum

Adressen en redactie

Protestantse Gemeente 
Nijmegen
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Over & Weer                  Kerkdiensten 

Uitsluitend online kerkdiensten
De erediensten in onze kerken zijn tijdens de lockdown 
(in ieder geval t/m 2 maart) uitsluitend online te volgen 
(livestreaming en als YouTube-filmpje via de website van  
de PGN). Er zijn dus geen fysieke bezoeken aan de kerk-
diensten mogelijk, ook niet voor 30 mensen.
Mochten er weer fysieke diensten mogelijk zijn, dan leest  
u dit in De Omroeper of op de website van de PGN
(en de sites van OCP/Stadskerk en Lutherse gemeente).

Zondag 21 maart
Bartholomeuskerk 10.00 uur ds. Jan Waagmeester 
Maranathakerk  09.30 uur ds. Marije Soethout
Ontmoetingskerk  10.30 uur Cobi Voskuilen
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Jan van Hooijdonk
Ev. Lutherse Gem. video-viering: www.lutherszuiden.nl

Collecte voor: 1.   Collecte 40 dagentijd: Werelddiaconaat
  2.   Sectiekas

Zondag 21 februari
Bartholomeuskerk 10.00 uur Marije Klijnsma
Maranathakerk  09.30 uur ds. Marianne Winters
Ontmoetingskerk  10.30 uur Jacques Grubben
Stevenskerk O.C.P. liturgie via: stadskerknijmegen.nl
Ev. Lutherse Gem. video-viering: www.lutherszuiden.nl

Collecte voor: 1.   Collecte 40 dagentijd: Werelddiaconaat
  2.   PGN: plaatselijk jeugdwerk

Zondag 7 maart
Maranathakerk  09.30 uur ds. Hermen Kroesbergen
Ontmoetingskerk  10.30 uur pastor Joska v/dr Meer
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Ton Bun
Ev. Lutherse Gem. video-viering: www.lutherszuiden.nl

Collecte voor: 1.   Collecte 40 dagentijd: Zending
  2.   PGN

Zondag 28 februari
Maranathakerk  09.30 uur ds. Rainer Wahl
Ontmoetingskerk  10.30 uur ds. Marije Soethout
Stevenskerk O.C.P. liturgie via: stadskerknijmegen.nl
Ev. Lutherse Gem. video-viering: www.lutherszuiden.nl

Collecte voor: 1.   Collecte 40 dagentijd: Missionair werk
  2.   PGN

Zondag 14 maart
Maranathakerk  09.30 uur eigen invulling
Ontmoetingskerk  10.30 uur ds. Marije Soethout
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Toine van den Hoogen
Ev. Lutherse Gem. video-viering: www.lutherszuiden.nl

Collecte voor: 1.   Collecte 40 dagentijd: Binnenlands diac.
  2.   PGN

Er is veel in beweging bij de diaconie. De bedoeling is dat  
het diaconaat meer een zaak van de hele gemeente gaat 
worden, liefst in samenwerking met andere kerken.  
Daarnaast gaan we nadenken over een nieuwe invulling van 
ons diaconale centrum ‘de Haard’. In het halve jaar dat ik 
als diaconale werker aan de diaconie verbonden ben heb ik 
veel prachtige mensen ontmoet, die zich vol enthousiasme 
inzetten. Maar naast die diaconale handen zijn er ook men-
sen nodig die besturen, die samen beleidslijnen uitzetten, op 
een verantwoorde manier het diaconale geld beheren en als 
secretaris zorgen voor een goede communicatie. 

We bieden jou een inspirerende werkomgeving voor deze 
onbetaalbare taken. Kom jij ons college van diakenen  
versterken? Meld je dan bij Hetty of bij ondergetekende.  
En als je twijfelt, bedenk dan: wie ben ik om ‘nee’ te zeggen? 

Theo van Driel, diaconaal werker 

Ik kan me nog goed herinneren dat mij voor het eerst gevraagd 
werd of ik diaken wilde worden. De vraag kwam er recht-
streeks en zonder omwegen uit bij Johannes, mijn gespreks-
partner: waarom ben je nog geen diaken? We hadden nog 
maar net met elkaar kennis gemaakt en na een half uur kwam 
die vraag al op tafel. En voor ik allerlei redenen kon bedenken 
waarom ik ‘nee’ zou zeggen, vertelde Johannes wat hem in-
spireerde om zich in te zetten voor de mensen aan de zelfkant 
van het leven. 

Na zijn bezoek hoefde ik niet lang meer na te denken over zijn 
vraag. Een aantal jaren zijn we met elkaar opgetrokken, heb-
ben ons ingezet op het terrein van diaconaat en oecumene tot 
Johannes ernstig ziek werd en op 57-jarige leeftijd overleed. 
Hulpverlener voor hen die de weg kwijt waren, zo stond op zijn 
rouwkaart. 

De belangrijkste les die ik van hem leerde was: vraag jezelf  
niet af: wie ben ik dat ik ‘ja’ mag zeggen, maar vraag jezelf af: 
wie ben ik om ‘nee’ te zeggen. Die les kwam bij me boven toen 
ik vorige maand maar liefst drie vacatures zag staan van de 
diaconie. Eigenlijk zijn het er maar twee, omdat Hetty bereid is 
haar huidige functie van secretaris voort te zetten óf voorzitter 
te worden, al naar gelang wie zich aandient. 
Na het vertrek van Paul, onze penningmeester, die het 
vanwege zijn leeftijd welverdiend rustiger aan gaat doen, is 
voor hem ook een opvolger nodig. 

Voel jij jezelf geroepen?


