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Je dacht alles goed voor elkaar te hebben. En je leven staat 
ineens volledig op z’n kop. Van Jozef weten we eigenlijk 
maar weinig uit de Bijbel. Hij speelt rondom de geboorte van 
Jezus in de evangeliën maar een marginale rol. We weten 
van Matteus dat Jozef een rechtschapen mens was, een 
tzadiek. Een term die in de bijbel een grote lading heeft. Een 
rechtvaardige, en dat is het hoogste doel voor een mens. 
Een rechtvaardige leeft in goede verbondenheid met God en 
zijn omgeving. Jozef had het in moeilijke omstandigheden 
best aardig voor elkaar. Hij was verloofd met die mooie 
en godvrezende Maria. Te midden van alle ellende van de 
overheersing door de romeinen, kon hij zich toch ook wel 
een gelukkig man noemen. En dan verandert alles van het 
ene op het andere moment. Zijn verloofde is ongeveer drie 
maanden bij haar nicht op 
bezoek geweest en komt, 
misschien al een beetje 
zichtbaar, zwanger terug. 
Daar sta je dan met je 
goede gedrag. Wat zal er 
zich allemaal in zijn hoofd 
hebben rondgespookt. Wat 
een vragen en twijfels zal hij 
doorstaan hebben. Wat nu??

In de film ‘The Nativity story’ 
vond ik dit mooi uitgebeeld: 
dat Jozef tegen Maria zegt: 
a“als ik het kind aanneem 
als het mijne, dan lieg ik”. 
Hij probeert altijd een eerlijk 
man te zijn en wil niet bewust 
de waarheid geweld aan 
doen. Maar Maria openlijk 
beschuldigen van overspel, 
met alle mogelijke gevolgen 
van dien, wil hij ook niet. 
Hij had het allemaal zo mooi 
voor elkaar en nu staat hij voor een zwaar dilemma, met 
grote consequenties. Als rechtschapen mens zal hij proberen 
de wil van God te verstaan in deze situatie. Wat vraagt God 
van mij dat ik doe? 

De ervaring dat je vrouw, zonder jou toedoen, zwanger is 
van de Messias, is natuurlijk nogal uniek. De ervaring dat je 
leven van de een op de andere dag totaal op zijn kop kan 
staan, is een stuk minder uniek. Dat je leven ineens heel 
anders gaat dan je gepland hebt is heel herkenbaar. Als het 
niet direct uit eigen ervaring is, dan wel voor de mensen 
om ons heen. Dat was het al voordat we te maken kregen 
met corona en maatregelen. En in deze tijd hangt het voor 
velen als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Een 
simpele verkoudheid heeft in deze tijd al enige consequentie. 
En wat als voor jezelf of in je directe omgeving een 
coronatest positief blijkt te zijn? Soms zijn het ook positieve 
ontwikkelingen in je leven die plotseling zijn, of zodanig 
ingrijpend, dat alles anders loopt dan je had gedacht. 

Soms weet je misschien niet meteen of je, wat er gebeurt 
als positief of negatief moet bestempelen, of loopt het één in 
het ander door. Maar het gooit alles waar je zeker van was, 
even goed door elkaar. Je kan niet vanzelfsprekend op de 
oude voet verder en wordt voor belangrijke en lastige keuzes 
gesteld.

Jozef staat voor de grote keuze of hij Maria verlaat, uit liefde 
voor haar stilletjes en zonder er al te veel ruchtbaarheid 
aan te geven, of Maria zwanger en al aan te nemen als 
zijn vrouw. Hij laat zich in een droom overtuigen door een 
engel. Hij weet wat hem te doen staat en waagt de stap om 
Maria te vertrouwen. Hij neemt de stap om zich helemaal 
als echtgenoot en vader op te werpen. Het is zeker niet 

de makkelijkste weg 
die hij genomen heeft. 
Dat kunnen wel eens 
de beste beslissingen 
zijn die je in je leven kan 
nemen, beslissingen die 
je wat kosten of waar 
consequenties aan zijn 
verbonden. 

Hoe vaak zal Jozef nog 
getwijfeld hebben tijdens 
zijn leven? Waar ben ik 
in ’s hemelsnaam aan 
begonnen? Toch kan je 
zeggen, het is niet voor niets 
geweest dat Maria en Jozef 
uitverkoren waren de aardse 
ouders te zijn van Jezus. 
Jozef in de familielijn van 
koning David. 
Een rechtschapen man. 
Hij zal er alles aan gedaan 
hebben om Jezus als kleine 

jongen een goede opvoeding mee te geven. 

In tegenstelling tot zijn idee om in stilte te vertrekken 
toen bleek dat Maria zwanger was, is hij die stille kracht 
geworden die Jezus in zijn vroege leven heeft beschermd en 
grootgebracht.

In de droom die Jozef had spreekt een engel hem aan en 
zegt oa de woorden: “Dit alles is gebeurd opdat in vervulling 
zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is 
gezegd: de maagd, zal zwanger zijn en een zoon baren, en 
men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal 
betekent: God met ons”. Daarmee verwijst de engel naar 
woorden van de profeet Jesaja (Jesaja 7: 14). 

In de Adventstijd worden veel teksten van Jesaja gelezen. 
Mooie hoopvolle teksten, maar als je daar omheen leest ook 
teksten die niet mals zijn. 
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Over & Weer Denken en Doen

zaterdag 12 december 1 Tessalonicenzen 5:1-11zaterdag 12 december 1 Tessalonicenzen 5:1-11
zondag 13 december 1 Tessalonicenzen 5:12-28zondag 13 december 1 Tessalonicenzen 5:12-28
maandag 14 december Haggai 1:1-15maandag 14 december Haggai 1:1-15
dinsdag 15 december Haggai 2:1-9dinsdag 15 december Haggai 2:1-9
woensdag 16 december Haggai 2:10-23woensdag 16 december Haggai 2:10-23
donderdag 17 december Jesaja 50:1-3donderdag 17 december Jesaja 50:1-3
vrijdag 18 december Jesaja 50:4-11vrijdag 18 december Jesaja 50:4-11
zaterdag 19 december Psalm 132zaterdag 19 december Psalm 132
zondag 20 december Jesaja 51:1-8zondag 20 december Jesaja 51:1-8
maandag 21 december Jesaja 51:9-16maandag 21 december Jesaja 51:9-16
dinsdag 22 december Jesaja 51:17-23dinsdag 22 december Jesaja 51:17-23
woensdag 23 december Jesaja 52:1-6woensdag 23 december Jesaja 52:1-6
donderdag 24 december Psalm 2donderdag 24 december Psalm 2
vrijdag 25 december Jesaja 52:7-12vrijdag 25 december Jesaja 52:7-12
zaterdag 26 december Jesaja 52:13-15zaterdag 26 december Jesaja 52:13-15
zondag 27 december Jesaja 53:1-6zondag 27 december Jesaja 53:1-6
maandag 28 december Jesaja 53:7-12maandag 28 december Jesaja 53:7-12
dinsdag 29 december Jesaja 54:1-5dinsdag 29 december Jesaja 54:1-5

woensdag 30 december Jesaja 54:6-10woensdag 30 december Jesaja 54:6-10
donderdag 31 december Jesaja 54:11-17donderdag 31 december Jesaja 54:11-17
vrijdag 1 januari Psalm 8vrijdag 1 januari Psalm 8
zaterdag 2 januari Genesis 11:10-32zaterdag 2 januari Genesis 11:10-32
zondag 3 januari Genesis 12:1-9zondag 3 januari Genesis 12:1-9
maandag 4 januari Genesis 12:10-20maandag 4 januari Genesis 12:10-20
dinsdag 5 januari Genesis 13:1-18dinsdag 5 januari Genesis 13:1-18
woensdag 6 januari Genesis 14:1-12woensdag 6 januari Genesis 14:1-12
donderdag 7 januari Genesis 14:13-24donderdag 7 januari Genesis 14:13-24
vrijdag 8 januari Genesis 15:1-11vrijdag 8 januari Genesis 15:1-11
zaterdag 9 januari Genesis 15:12-21zaterdag 9 januari Genesis 15:12-21
zondag 10 januari Psalm 71zondag 10 januari Psalm 71
maandag 11 januari Romeinen 12:1-8maandag 11 januari Romeinen 12:1-8
dinsdag 12 januari Romeinen 12:9-21dinsdag 12 januari Romeinen 12:9-21
woensdag 13 januari Romeinen 13:1-7woensdag 13 januari Romeinen 13:1-7
donderdag 14 januari Romeinen 13:8-14donderdag 14 januari Romeinen 13:8-14
vrijdag 15 januari Genesis 16:1-16vrijdag 15 januari Genesis 16:1-16
zaterdag 16 januari Genesis 17:1-14zaterdag 16 januari Genesis 17:1-14

Decembermaand: de kunst van geven en ontvangen

Midden in adventstijd is het een goed moment om even 
te mijmeren over een thema dat voor mij thuis hoort in de 
decembermaand. De kunst van geven en ontvangen. 
Het is een thema dat ik graag in gespreksgroepen laat 
terugkomen op de PG (psycho-geriatrische) afdelingen 
waar ik als geestelijk verzorger mag werken. Meestal voor 
het Sinterklaasfeest. Geven en ontvangen, iets wat we op 
meerdere momenten in het jaar tegenkomen, maar zeker in 
de decembermaand. Wat betekent het om iets te geven? 
Wat doet het met je wanneer je iets van een ander mag ont-
vangen? Vragen waar we niet vaak bij stil staan. 

Deze column is eigenlijk wat te kort om daar uitgebreid op in 
te gaan, daarom deze korte poging. Bij iedere groep stelde 
ik de vraag: wat doet u liever? Geeft u liever of ontvangt u 
liever? Er waren er een paar bewoners die er heel eerlijk 
vooruit kwamen dat ze het leuk vonden om iets te ontvangen. 
Prachtig. Waarom ook niet? Een enkeling gaf aan het beiden 
erg te waarderen maar op de meeste afdelingen had de 
meerderheid een voorkeur om te geven. Aan één kant begrij-
pelijk, want we krijgen allemaal een goed gevoel wanneer we 
iemand iets geven. Dat herken ik ook. Niets is zo leuk om het 
juiste cadeau voor iemand te vinden of een geweldig ontroe-
rend of grappig gedicht te schrijven… alleen de voorpret al!

Toen ik doorvroeg wat het dan maakte dat iemand niet voor 
het ontvangen koos, was dat velen aangaven zich te scha-
men wanneer ze iets mochten ontvangen. En dat is eigenlijk 
jammer. Want het mooie van het ontvangen is dat je de gever 
tegelijkertijd een prachtig cadeau kunt geven. 

Want ook de gever mag 
iets ontvangen. Namelijk 
de reactie van de ontvan-
ger. En wat is er mooier 
dan een heel blijde en 
gelukkige reactie van de 
ontvanger? Dat is toch 
het mooiste geschenk 
wat je aan de gever kunt 
schenken? Daar voelt 
de gever zich veel beter 
bij dan wanneer iemand 
verlegen, teleurgesteld of 
beschaamd reageert. Het 
is pas echt gegeven wanneer het ook oprecht ontvangen is. 

Als je het zo leest, bestaat er eigenlijk helemaal geen geven 
òf ontvangen. Sterker nog: het gebeurt eerder in een soort 
wisselwerking. Wie geeft, die ontvangt en wie ontvangt mag 
geven. 
Zo lezen we in het begin van de zin uit Kolossenzen 3, 23-24: 
“Wat u ook doet, doe het van harte.”

Ik wens u een heerlijke decembermaand toe. Of dit nu in 
groot of klein gezelschap is vanwege corona. Dat het gevuld 
mag zijn van geven en ontvangen en dat u beiden naar 
hartenlust mag doen. 

Daniëlla Martina 
Geestelijk verzorger, Stichting Kalorama 

BijbelleesroosterBijbelleesrooster



Over & Weer Kerk en samenleving

Jesaja spreekt over hoop en vertrouwen op God, te midden 
van de grote ellende die het koningshuis van David en het 
volk meemaakt en boven het hoofd hangt. Hij ziet visioenen 
van het volk dat in ballingschap wordt weggevoerd en noemt 
zijn zoon Sear-Jasub, wat kan worden vertaald als “een rest 
zal terugkeren”. En ten gunste van die rest geeft God een 
teken: “De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon 
baren en hem Immanuël noemen.” 

Voor ons een tekst die we zo gewend zijn te koppelen 
aan kerst, aan Maria en Jezus. Wat betekende het voor 
Jesaja toen hij het uitsprak? Het kan best zijn dat het toen 
om een concrete zwangere vrouw ging, die tot voorbeeld 
werd gesteld. Zoals de namen van de kinderen van Jesaja 
een boodschap in zich droegen. Een geboorte als het 
voorbeeld van de toekomst die besloten ligt in een kind, 
een nieuw begin. Een nieuw begin waarin God met ons 
zal zijn; Immanuel. Zelfs als het toen in eerste instantie om 
een concrete vrouw is gegaan, dan reikt de betekenis van 
de naam verder dan de dagen van Jesaja. In de volgende 
hoofdstukken schetst hij toekomstvisioenen: “Een kind is 
ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust 
op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: wonderbare 
raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot 
is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. 
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in 
recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid.”

Woorden die Jozef als Godvrezend man en kenner van 
de oude teksten moet hebben horen meeklinken met die 
woorden van de engel. Woorden waar een groot verlangen 
in meekomt, zeker voor Jozef als afstammeling van de lijn 
van het koningshuis van David. Een verlangen wat steeds 
sterker wordt onder het volk, nu het zo gebukt gaat onder de 
overheersing van de romeinen.

Het is dat teken van een zwangerschap en het ‘teken van 
Immanuel’ wat Jozef de moed geeft om Maria tot vrouw te 
nemen, om de moed er in te houden, nieuwe hoop te krijgen. 
Er is een nieuw begin, er is toekomst. Waar de weg eindig 
leek voor het koningshuis van David, de stad belegerd, 
ballingschap, daar zal het huis van David een nieuw begin 
vinden in de geboorte van een kind. 

Waar de weg eindig lijkt onder de heerschappij van de 
romeinen, daar wordt een nieuwe toekomst zichtbaar in de 
geboorte van een kind, de voortzetting van het koningshuis 
van David. Waar een heleboel misschien wel eindig lijkt in 
onze tijd, waar ons bestaan misschien op de grondvesten 
schudt, daar is de herinnering aan de geboorte van dat 
speciale kind. Daar is de herinnering dat het koningshuis 
van David, de heerschappij van God zelf, altijd doorgang zal 
vinden. God met ons zal zijn. Hoe minimaal het misschien 
wel eens lijkt. Zo klein als een pasgeboren kind. Hoezeer 
het zelfs met Jezus in de dood lijkt te eindigen. Zoals Jezus 
zelf, in de woorden van Jesaja, “het teken uit de diepte van 
het dodenrijk en uit de hoge hemel” blijkt te zijn. Zo mogen 
wij er moed uit putten dat er letterlijk en figuurlijk leven komt 
na de dood. Paasmorgen na Goede Vrijdag. Dat er altijd een 
rest zal zijn, dragers van de beloften. Dat we hoop mogen 
houden dat uiteindelijk Jezus zelf op de troon van David zal 
zitten, “en aan de vrede zal geen einde komen”.

Moge we door deze beloften gesterkt onze weg vinden 
in het hier en nu van ons leven. Een hele vreemde tijd is 
het waar we in leven. Voor sommigen onder ons zullen de 
Kerstdagen extra donker zijn. Laten we elkaar juist in deze 
tijd bemoedigen en hoop geven. Het licht van Christus dat we 
in ons dragen, uitstralen naar wie het maar zien wil.

Goede en gezegende Kerstdagen gewenst en laten we 
goede hoop houden voor 2021. Houd moed en blijf gezond.

dominee Marije Soethout

vervolg van voorpagina

Prettige kerstdagen 

en een gelukkig nieuwjaar
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Over & Weer

Op 1 december vergaderde de Kerkenraad voor de laatste 
keer in dit jaar. De eerstvolgende bijeenkomst zal pas weer 
26 januari 2021 zijn. Zo op het eind van een jaar moet de 
Kerkenraad altijd een aantal ieder jaar terugkerende zaken 
vaststellen. Voor nu was dat de Begroting 2021 van zowel 
de PGN, als die van de Diaconie. Deze belangrijke docu-
menten werden zonder wijzigingen vastgesteld. 
Het is goed om te weten dat er voor volgend jaar voor de 
PGN een tekort wordt geraamd van 
(-) 45.061 euro. Door verwachte ontwikkelingen in opbreng-
sten (minder) en kosten (hoger) wordt voor 2021 daarom 
een deficit voorzien. De grootste opbrengstposten zijn de 
Kerkbalansbaten en de verhuur van gebouwen. De meest 
opvallende uitgaven behelzen kosten van ons gebouwenbe-
zit, de salarissen van de pastores en overige salarissen en 
vergoedingen (kosters, organisten, overig personeel). 
 
De Begroting 2021 van de Diaconie laat eveneens een 
tekort voor het nieuwe jaar zien, en wel van 
(-) 75.100 euro. Grootste opbrengstposten zijn de subsi-
dies en bijdragen van andere organisaties, de verhuur van 
gebouwen en de opbrengsten levend geld (m.n. giften). De 
grootste uitgavenposten betreffen kosten van gebouwenbe-
zit, salarissen/vergoedingen van personeel en het plaatselij-
ke diaconale werk. 
Zowel het voorziene tekort van de PGN als dat van de 
Diaconie worden ten laste gebracht van respectievelijk de 
Algemene Reserve van de PGN en van de Diaconie.

Pastoraatszaken 
In de vergadering kwam ook aan de orde de stand van 
zaken rondom het net aangevangen beroepingswerk. Op 4 
november werd de Beroepingscommissie geïnstalleerd en 
heeft daarna inmiddels haar eerste vergadering gehad. Als 
voorzitter van deze zevenhoofdige commissie werd Liesbeth 
Smallegange verkozen, als secretaris Anja Smit. Inte-
rim-predikant Rainer Wahl is adviseur van de commissie, 
die nu ‘full speed’ aan de slag gaat. 
De Beroepingscommissie zal nu eerst een advertentie 
gaan opstellen, die zij op korte termijn met de gemeente 
zal delen. Hierbij zal de gemeente worden uitgenodigd om 
zelf ook met namen van predikanten te komen die aan het 
profiel voldoen. Daarnaast heeft de KR een lijst van mogelijk 
geschikte predikanten opgevraagd bij de landelijke Mobi-
liteitspool van de PKN – een verplichting die ons door de 
kerkorde wordt opgelegd. Die lijst is inmiddels ontvangen 
en vormt ook een bron voor de Beroepingscommissie. De 
commissie is uiteraard vrij om ook zelf predikanten te gaan 
zoeken.  
Het streven is om met ingang van juni 2021 weer een eigen 
predikant op de kansel te hebben staan. 

Verder is de KR akkoord gegaan met de benoeming van 
een vaste parttime (0,5 fte) kerkelijk werker, mits het CCBB 
(Classicaal College voor Behandeling van Beheerzaken) dit 
financieel verantwoord vindt en toestemming geeft. Hierop 
is het nog wachten. 

Herstructurering PGN
Ds. Rainer Wahl deed voorts in de vergadering verslag van 
de startbijeenkomsten van de zeven thematische werkgroe-
pen in het kader van de gemeenteopbouw (herstructurering 
PGN).
Op 10 december zal de overkoepelende Werkgroep Ge-
meenteopbouw (GO) – die van dat filmpje – een evalua-
tieavond houden. Vragen als ‘wat is de oogst tot nu toe’ en 
‘hoe nu verder met het proces’ komen hierbij dan aan de 
orde. Helaas moet geconstateerd worden dat de belang-
stelling vanuit de gemeente tot nu toe bescheiden genoemd 
moet worden. Per groep waren 8 à 10 mensen aanwezig. 
Mogelijk dat corona ons hier parten speelde. Over deze 
belangwekkende kwestie zal in Over & Weer en/of in De 
Omroeper regelmatig gecommuniceerd gaan worden. 

Herverkiezing en benoeming
Vervolgens verkoos de Kerkenraad voor een tweede ambts-
termijn Ellen de Feijter als ouderling. Ellen had aangegeven 
graag nog een tweede periode van vier jaar dit ambt te 
willen bekleden. 
Ook kon met genoegen kennis worden genomen van de 
wens van Jan Hertgers om als kerkrentmeester (dus zonder 
ambt) tot het College van Kerkrentmeesters toe te treden. 
De KR wenst dhr. Hertgers unaniem te benoemen tot 
kerkrentmeester. Met deze toetreding tot het College van 
Kerkrentmeesters voldoet genoemd college weer aan de 
minimale bezetting zoals de kerkorde vereist. De huidige 
waarnemend voorzitter, de heer Roelof van den Broek, zal 
terugtreden in deze rol en voor de komende tijd uitsluitend 
fungeren als adviseur voor de verkoop van de Petruskerk. 

Blik op de Kerkenraad (34)

De gemeente wordt gedurende vijf dagen na ontvangst 
van deze Over & Weer, dan wel van de eerstkomende 
Zondagsbrief/Nieuwsbrief in de gelegenheid gesteld 
beide Begrotingen in te zien en daar vragen over te 
stellen. De Begroting PGN ligt ter inzage in het Kerkelijk 
Bureau (dinsdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur en op 
andere dagen in De Haard), de Begroting Diaconie is in 
te zien in het diaconaal centrum De Haard. U kunt beide 
Begrotingen ook digitaal opvragen bij de scriba van de 
Kerkenraad. 

Via deze Over & Weer en in de komende Zondagsbrief/
Nieuwsbrief wordt aan de gemeente de herverkiezing van 
mw. De Feijter en de voorgenomen benoeming van dhr. 
Hertgers bekend gemaakt. 
In geval van de herverkiezing volstaat de bekendmaking 
(bij dezen) aan de gemeente. In geval van de voorgeno-
men benoeming van dhr. Hertgers heeft de gemeente vijf 
dagen na ontvangst van hiervoor genoemde media de 
gelegenheid om eventuele bemerkingen over de benoe-
mingsprocedure schriftelijk in te dienen bij de scriba. 
Indien er geen bemerkingen worden ingediend, wordt 
direct na genoemde termijn van vijf dagen de daadwerke-
lijke benoeming van dhr. Hertgers een feit. 
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Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente on-
der bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. 
Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal 60 euro) en 
tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar 
weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf 
jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaco-
nie) schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een 
notaris. Dat hoeft inmiddels al lang niet meer. U kunt een 
periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook 
onze gemeente biedt die mogelijkheid. Periodieke giften 
zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of 
maximum. 

Steun uw kerk met een periodieke gift

Kerstviering Stevenskerk
Nog enkele andere zaken kwamen aan de orde. Zoals het 
voornemen om de komende Kerstnachtdienst in de Ste-
venskerk, die onder verantwoordelijkheid valt van de PGN, 
niet fysiek te laten plaatsvinden. Dat zou dan voor slechts 
30 mensen mogelijk zijn, terwijl er honderden mensen altijd 
op af komen. Een selectie is ondoenlijk. Daarom besloot de 
KR akkoord te gaan met het voorstel van het Moderamen 
om een alternatieve en creatieve Kerstviering op film vast te 
leggen en die op 24 december uit te zenden via de regio-
nale omroep Nijmegen (RN7), en verder aan te bieden op 
YouTube en de website PGN. Emeritus-predikant Derk Jan 
Deunk (Heumen) heeft zijn medewerking toegezegd en is 
intensief betrokken bij de voorbereidingen. Bekendmakin-
gen volgen nog.  

Andere zaken
Gewag werd gemaakt van het feit dat de Petruskerk binnen-
kort officieel in de verkoop gaat. Er wordt momenteel aan 
een verkoopbrochure gewerkt en aan een verkoopadverten-
tie voor in de vakbladen. Het ons bekende bureau Reliplan 
is hiervoor gecontracteerd. De verwachting is dat de Petrus-
kerk in 2022 daadwerkelijk verkocht kan zijn. 

Tot slot van deze drukke KR-vergadering werd het Collec-
terooster 2021 vastgesteld. In dit rooster staan voor het 
komende jaar de Diaconale en PGN-collecten vermeld.   

Tot zover de actuele berichtgeving uit de Kerkenraad.
 

Gerbrand Hoek, scriba

Kiest u ervoor dit belastingvoordeel geheel of ten dele ten 
goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw 
bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer 
kost. 

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken via de Schenk-
calculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk 
bedrag u van de belastingdienst terugkrijgt bij een periodieke 
gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan 
de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost. 

Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die 
met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 
1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun 
verzamelinkomen. U kunt overwegen tot een periodieke gift 
via een overeenkomst over te gaan – mede gelet op wat 
administratief werk er omheen – bij een jaarlijkse schenking 
vanaf ca. 150 euro. 

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een over-
eenkomst met onze kerkelijke gemeente aangaan voor een 
periodieke gift? Neem dan contact op met de penningmees-
ter van het College van Kerkrentmeesters, Yvonne Sans. 
Bereikbaar op elke dinsdagochtend op het Kerkelijk Bureau, 
telefoon: 024 3234854, mobiel: 06 15484431. U kunt ook 
e-mailen naar: kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl. 

Werkgroep Geldwerving/Kerkbalans
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Het is kerstavond en de oude schoenmaker sluit zijn winkel. 
‘Panov’ staat er in mooie letters boven de deur, want zo 
heet hij. Maar iedereen noemt hem vadertje Panov, omdat 
hij altijd zo hartelijk en vrolijk is. 

Als vadertje Panov alleen in zijn winkel is, zucht hij diep. 
‘Ach’, mompelt hij, ik voel me vandaag zo verdrietig. 
Als ik al die kinderen op straat hoor lachen, moet ik steeds 
aan mijn eigen kinderen denken. Die zijn nu groot en wonen 
zo ver weg. Ik zie ze bijna nooit. En dan die moeders, die 
hun kinderen roepen. Net zoals mijn vrouw dat vroeger 
deed. Maar ze is er helaas niet meer. Ik ben met Kerstmis 
helemaal alleen’. 

Vadertje Panov pakt de Bijbel en gaat in zijn 
leunstoel zitten, bij het vuur. Dan leest hij het 
kerstverhaal. Over Jozef en Maria, die geen 
plaats konden vinden om te slapen. 
‘Ach,’ mompelt hij, ‘waren ze maar bij mij ge-
komen. Ze hadden in mijn bed kunnen slapen’. 
En even glimlacht hij. Dan leest hij verder. 
Over de koningen die met prachtige cadeaus 
bij het kindje Jezus komen. Vadertje Panov 
zucht weer eens diep. ‘Wat had ik het Kindje 
kunnen geven?’ 

Dan staat hij op. Hij schuifelt naar zijn werk-
plaats. Op de hoogste plank staat een kleine 
stoffige doos. Die haalt hij eraf. Als het deksel 
opengaat tilt hij er twee kleine leren schoen-
tjes uit. Jaren geleden heeft hij ze gemaakt 
voor zijn eigen zoon. Maar die heeft ze nooit 
gedragen, omdat ze pas klaar waren toen zijn 
voeten al weer groter waren. Met een glimlach 
bekijkt vadertje Panov de schoentjes. ‘Dit zijn 
de mooiste schoenen die ik ooit heb gemaakt. 
Ik zou ze aan het kindje Jezus kunnen geven’. 
Hij doet de doos weer dicht en gaat terug naar zijn stoel. 
Weer slaat hij de Bijbel open. Maar hij is zo slaperig 
geworden dat zijn ogen dichtvallen. 

En even later is hij diep in slaap. Hij droomt dat Jezus bij 
hem in de kamer is. Met zachte stem zegt Hij: ‘Ik weet dat je 
me graag zou willen zien. Let morgen goed op. Ik kom bij je 
langs.’ 

De volgende morgen wordt vadertje Panov wakker van het 
geluid van de kerkklokken. ‘Ach’, roept hij uit, ‘ik heb de hele 
nacht in mijn stoel gezeten. Het is al Kerstmorgen’. Terwijl hij 
zijn pap klaar maakt, herinnert vadertje Panov zich de stem. 
‘Het was een droom’, zegt hij tegen zichzelf. ‘En toch weet ik 
zeker dat hij zal uitkomen’. 
Na zijn ontbijt gaat hij op de uitkijk staan. Hij wil Jezus niet 
missen. Maar alles wat hij ziet in de lege straten, is de 
straatveger. Met zwiepende bezem veegt hij de sneeuw 
weg voor de mensen die straks naar de kerk gaan. 

‘Gelukkig Kerstfeest’ roept vadertje Panov. ‘Kom even bin-
nen om een kop koffie te drinken. Dan word je weer warm.’ 
De straatveger, die het inderdaad erg koud heeft, doet het 
maar al te graag. Hij warmt zich bij het vuur en drinkt koffie. 
Dan lacht hij naar vadertje Panov. ‘Bedankt hoor, vadertje.’ 
En hij gaat verder vegen. 

In de keuken zet vadertje Panov een pan koolsoep op het 
vuur. Daarna gaat hij snel weer bij de deur staan kijken of 
hij Jezus al ziet komen. Na een poosje komt er een meisje 
aan lopen. Ze loopt langzaam en heeft een baby onder haar 
omslagdoek. Ze ziet er koud en moe uit. 
‘Kom even binnen’, zegt vadertje Panov. ‘Ga daar maar 
zitten, bij het vuur. Dan word je weer warm. Hier, neem 
maar van deze lekkere koolsoep.’ Dan ziet hij de voetjes 
van de baby. Ze zijn blauw van de kou. ‘Maar dat kan toch 
niet’, roept hij uit, ‘hij heeft geen schoentjes’. ‘Ik kan ze niet 
betalen’, zucht het meisje, ‘mijn man is gestorven en nu ben 
ik op weg naar mijn neef. Ik hoop dat ik bij hem kan wonen, 
want geld heb ik niet’. 

Meteen schuifelt vadertje Panov naar zijn werkplaats. 
‘Wacht maar eens even’, mompelt hij en hij haalt de schoen-
tjes uit de doos. Vlug gaat hij weer terug en….de schoentjes 
passen precies. 

‘Nu nog wat lekkers voor de baby’, zegt vadertje Panov en 
handig voert hij warme melk met een lepel. Als het meisje 
even later weggaat, weet ze niet hoe ze hem moet bedan-
ken. ‘U bent zo goed voor mij geweest’, fluistert ze. ‘Ik hoop 
dat uw dromen uitkomen met Kerstmis’. 

Terwijl vadertje Panov het meisje en haar baby nakijkt, zucht 
hij ‘Ach ik ben bang dat mijn droom niet uitkomt. Het is bijna 
donker en ik heb Jezus nog niet gezien. Ik had zo gehoopt 
dat Hij langs zou komen’. 

Verdrietig slentert hij naar binnen en gaat weer in zijn 
leunstoel zitten, bij het vuur. Weer slaat hij de Bijbel open en 
leest het kerstverhaal nog eens. Wat is het toch een mooi 
verhaal. 
Dan ineens hoort hij dezelfde stem weer ‘Vadertje, heb je 
me gezien? Ik was de straatveger en het meisje met de 
baby. Je gaf Me eten en drinken en een warme plek. Ik was 
welkom bij jou’. Dan begrijpt vadertje Panov het. ‘Dus, Je 
bent toch gekomen’, fluistert hij zachtjes en zijn oude gezicht 
straalt. 

Een oud kerstverhaal uit Rusland
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In het laatste nummer in 2020 van Over & Weer wordt in dit 
artikel de gemeente er weer bij bepaald, dat de nieuwe Actie 
Kerkbalans aanstaande is. De nieuwe actie vindt van 16 tot 
en met 30 januari 2021 plaats, twee weken. In tegenstelling 
tot eerdere jaren is er voor een nieuw motto gekozen: “Geef 
vandaag voor de kerk van morgen”. Een veelzeggende zin.
En ondanks alle bizarre en vervelende omstandigheden in 
deze coronatijd hopen we met elkaar dat de actie toch goed 
gaat verlopen. 

Misschien anders dan anders
Houd u er rekening mee dat de actie mogelijk wat aange-
past zal moeten worden wegens die vermaledijde corona. 
Normaal gesproken gaan veel vrijwilligers op pad met Kerk-
balansenveloppen om ze bij u als gemeentelid te bezorgen. 
Vervolgens worden in enkele stadsdelen de toezeggingsfor-
mulieren weer persoonlijk opgehaald. In andere delen van 
onze gemeente gebeurt dat niet meer, omdat er onvoldoen-
de of helemaal geen ‘Kerkbalanslopers’ meer zijn.  
Gelet op de situatie dat we de onderlinge contacten en 
mobiliteit aanzienlijk hebben teruggeschroefd en ook door 
voorzichtigheid om besmetting te voorkomen, wordt er sterk 
rekening mee gehouden dat nogal wat vrijwilligers geen 
enveloppen willen rondbrengen. Zeker weten doen we dat 
nog niet, maar we moeten daar wel rekening mee houden. 
In dat geval moet er worden overgegaan tot bezorging via 
Post.nl. Dat dit een kostbaarder zaak is dan het persoonlijk 
rondbrengen zal u duidelijk zijn. Over enkele weken zullen 
wij als organisatie van de Kerkbalansactie, de Werkgroep 
Geldwerving/Kerkbalans, hier een besluit over nemen. We 
moeten de bereidheid eerst polsen onder onze vrijwilligers.  

Maar, als we inderdaad (in grotere omvang) tot postbezor-
ging moeten overgaan, wilt u dan a.u.b. in uw financiële 
bijdrage rekening houden met de benodigde dekking voor 
de meerkosten wegens de Post.nl-bezorging?  
Ook is het gevolg dat er wellicht minder dan andere jaren 
sprake zal zijn van het persoonlijk ophalen van de toezeg-
gingsformulieren, en dat u de antwoordenvelop zelf (zonder 
kosten) naar het Kerkelijk Bureau moet terugsturen. Overi-
gens gebeurt het persoonlijk ophalen in een groot deel van 
de stad al niet meer. Dit vergt voor veel ‘lopers’, zeker bij 
de wat oudere mensen en in de winterdag, net wat te veel 
inspanning en daar is uiteraard begrip voor.  

Maar, mocht ú zich ondanks alles geroepen voelen om een 
keer een stapeltje enveloppen rond te brengen, dan horen 
wij dit graag. Hiervoor kunt u contact opnemen met coördi-
nator Gerbrand Hoek (s.v.p. via e-mail van de scriba PGN: 
scriba.pgn@kpnmail.nl). 

Hoe staan de voorbereidingen er momenteel voor?
Gezegd kan worden dat die behoorlijk op orde zijn en goed 
verlopen, ondanks corona. Er komt weer een aparte katern 
Kerkbalans, die voor het grootste deel zal worden gevuld 

Actie Kerkbalans 2021: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”

met kleine stukjes van verschillende gemeenteleden – jong, 
ouder, zeer betrokken, volgend. Dát geeft juist een mooie 
variëteit aan de inhoud ervan. Alle stukjes zullen worden 
geïllustreerd met een foto of afbeelding. Verder zullen er 
stukjes in worden opgenomen die meer ingaan op het beleid 
van de kerkenraad en op een aantal concrete doelen waar-
voor het Kerkbalansgeld mede zal worden ingezet. 

Dus, alles tot nu toe overziende, gaat de katern er beslist 
weer mooi uitzien. 

Evenals eerdere jaren zien we dit jaar af van een aparte
 Kerkbalansfolder, die voorheen werd bijgesloten in de 
Kerkbalansenveloppe. In plaats daarvan hebben wij voor 
een door onszelf opgestelde brief gekozen. Wij denken dat 
wij met een ‘eigen’ brief en een kleurrijke Kerkbalanskatern 
de gemeenteleden méér kunnen aanspreken dan met een 
vluchtige folder. 

Kortom: alles loopt voorspoedig en we zijn er bijna klaar 
voor.  
Vergeet u alstublieft niet de slogan van de actie:

…….. morgen, ….. dát is nu juist onze kerkelijke toekomst!

Namens de Werkgroep Geldwerving/Kerkbalans,
Gerbrand Hoek   

Geef vandaag voor  
de kerk van morgen

kerkbalans.nl
2021
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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: Mieke van den Brandt, ouderling
tel. 024-6639584; mail: miekevandenbrandt@
gmail.com

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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Gert Labots
3 februari 1955 – 30 oktober 2020
Gert Labots was rond de eeuwwisseling 
enige jaren predikant in Landwijk en 
geestelijk verzorger in de Vijverhof. Hij 
was een zeer geziene pastor door zijn 
betrokken aandacht voor de bewoners 
en voor gemeenteleden. Terecht schrijft 
de familie op de rouwbrief dat hij “met 
passie voor het pastoraat” zijn werk 
deed. Hij was ook een goede collega, 
ik herinner me de rustige toon waarmee 
hij in de kring van de collega’s zijn visie 
onder woorden bracht, gewogen en 
bewogen analyserend.

Zelf kende ik hem vanaf de start van zijn 
werk als predikant. Gert werd dominee 
in Slootdorp toen ik in Hoorn werkte, 
en daardoor kwamen we elkaar in de 
classis tegen. Er bestonden toen nog 
avonddiensten waarvoor de predikanten 
in de classis vaak met elkaar ruilden. Ik 
was verrast hem in Nijmegen opnieuw 
als collega te mogen ontmoeten.

Herfst 2001 nam Gert een pauze als 
predikant, zijn vrouw Hettie kreeg een 
baan in het onderwijs. Hettie overleed in 
2010. Enige jaren daarna werd Gert 
predikant in Renswoude tot hij door 
ziekte met emeritaat moest gaan.

Gert laat twee kinderen met hun part-
ners na en zijn tweede vrouw Sandra 
Lagerweij met haar twee kinderen. 
Gert kon op volstrekt natuurlijke manier 
over zijn geloof spreken, een kracht in 
zijn leven, die we ook hen nu van harte 
toewensen.

Jan Waagmeester

   In memoriam

Dukenburg/Lindenholt/Hatert
Beste bezoek(st)er(s) van de PVD-
middagen, 
Gelukkig kunnen we weer wat meer on-
dernemen dan een paar weken geleden 
en kunnen we weer naar bijeenkomsten 
in de kerk, de bemoedigingsmomen-
ten, de Aanloop en naar een museum, 
bibliotheek enz.     
Helaas kunnen we dit jaar geen kerst-
viering voor u verzorgen met de geza-
menlijke broodmaaltijd. Dat vinden we 
heel erg jammer, want wij kijken er ook 
altijd naar uit om met u samen te zijn, te 
luisteren naar een meditatie, kerstliede-
ren te zingen en ons voor te bereiden 
op de kerstdagen. 
Wat zou het fijn zijn, als we meer met 
meer mensen / familieleden met kerst 

   Protestantse Vrouwendienst
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   Algemene berichten

Voedselbank Landwijk
Op 21 en 22 november is er in Landwijk 
voedsel ingezameld voor de voedsel-
bank in Millingen. Deze actie was te laat 
georganiseerd om berichtgeving in Over 
& Weer op tijd te regelen. Helaas kwam 
er ook geen vermelding met de Omroe-
per mee. Maar een aparte mailing naar 
de gemeenteleden heeft er toch voor 
gezorgd dat we een mooie opbrengst 
hadden.

Namens de medewerkers van de voed-
selbank en hun klanten wil ik iedereen 
heel hartelijk bedanken. De medewer-
ker vertelde me dat hij zo blij was met 
de goede kwaliteit van de producten die 
er uit Landwijk steeds komen. 
Het was eigenlijk al te lang geleden dat 
we een inzameling hebben gehouden. 
Bij leven en welzijn hoop ik in het voor-
jaar weer een beroep op u te mogen 
doen.

Nogmaals heel erg bedankt voor uw 
bijdrage!

Liesbeth van den Hof

Adventsbijeenkomst Lutherse kerk
De adventstijd is een tijd van bezinning 
op weg naar kerst. We nodigen u uit 
voor een gezellige en beschouwende 
bijeenkomst. De predikante zorgt voor 
een inbreng, met teksten in de advents-
sfeer met gespreksvragen waarmee we 
onderling in gesprek kunnen gaan.
De kerkzaal biedt voldoende ruimte 
om op een veilige afstand van elkaar te 
zitten en te genieten van koffie, thee of 
glühwein en lekkere, traditionele koek-
jes erbij. Ook zullen er adventsliederen 
klinken.
In een tijd waar we veel moeten missen 
is het fijn om op deze wijze bij elkaar te 
komen.
De bijeenkomst is zondag 13 december 
van 14:00-16:00 uur in de Lutherse 
kerk. U bent van harte uitgenodigd.
U kunt ook iemand meenemen.

Aanmelden bij ds. Susanne Freytag: 
ds.freytag@lutherszuidnederland.nl of 
telefonisch: 06-4395 5283.

Susanne Freytag

Kerstavond - Luthers Nijmegen zet 
kerk open
We stellen onze kerk op kerstavond 
open voor jong en oud uit de buurt, voor 
een ieder die even binnen komt wande-
len. De sfeervolle kerk met kerstboom 
en kerststal is een mooie ruimte om iets 
van kerstgevoel in deze tijd te beleven.
Kerst is het feest van het goddelijk licht 

bij elkaar mogen komen om samen het 
feest van de geboorte van Jezus Chris-
tus te vieren. 
 
Alle medewerksters van de Vrouwen-
dienst wensen u gezegende kerstdagen 
en een gezond en voorspoedig 2021 
toe en hopelijk zien we elkaar weer snel 
een keer in het nieuwe jaar! 
 
We hebben een gift van 20 euro ont-
vangen. Wij zijn hier erg blij mee en de 
gever heel hartelijk bedankt.
 
Hartelijke groeten, de Vrouwendienst

Zuid-West-Oost
Traditiegetrouw vierde de PVD jaarlijks 
de geboorte van Jezus op feestelijke 
wijze in de sfeervol aangeklede zaal 
van de Maranathakerk. Er werden 
kerstliederen gezongen, het kerstver-
haal werd met blijde eerbied gelezen en 
er werd een vrij verhaal verteld, waarin 
altijd een aspect van het grote verhaal 
doorklonk. Alles benadrukte een sfeer 
van verbondenheid.

“Dit jaar is alles anders”, horen we 
steeds weer klinken. Door de corona-
pandemie kunnen we niet meer op na-
tuurlijke wijze samenkomen. Alles moet 
op gepaste afstand, waardoor sociale 
verbanden afbrokkelen. U begrijpt het 
al: de PVD-viering gaat dit jaar niet 
door. 

Maar…. wij zitten niet bij de pakken 
neer. “Wat gaan we doen?”, was de 
vraag. Wij zijn elkaar niet vergeten en 
laten blijken dat, ondanks ons klooster-
achtig bestaan, onze kerkgemeenschap 
intact blijft om elkaar (zo nodig) te 
helpen en te bemoedigen. 
We gaan naar ‘onze mensen’ toe met 
een kerstattentie als blijk van persoon-
lijke aandacht. Onze mensen; dat zijn 
niet alleen degenen, die elk jaar naar de 
kerstviering kwamen, maar dat zijn ook 
de mensen die in betere tijden bijeen 
komen in buurtgroepen of gesprekskrin-
gen èn natuurlijk zij die steeds weer en 
zelfs in deze crisistijd hun onbaatzuchti-
ge medewerking verlenen bij welke klus 
van de kerk dan ook.

Mede dankzij de laatste groep kunt 
u een kerstattentie aan huis bezorgd 
krijgen. Daarmee wenst de Vrouwen-
dienst u allen een Gezegend Kerstfeest. 
Dat het Licht u mag verlichten, dankzij 
de geboorte van Jezus, Hij, die ons 
bemoedigt en ons leven richting geeft.

Namens alle medewerksters van de 
PVD,

Addie Wanders,
Telefoon 024-355 84 71

dat in het donker van de nacht komt schij-
nen. In de ruimte gevuld met kerstklanken 
kun je even verblijven, een kaarsje aan-
steken enkele teksten ter bezinning lezen. 
Voor de kinderen is er iets te doen voor 
verschillende leeftijden.

Loop even binnen! Op 24 december, op 
kerstavond van 18:30 uur – 21 uur.

Muziekdienst in Lutherse kerk
Zondag 20 december, de 4e advents-
zondag, musiceren de Speellieden van 
Gelre in de dienst. De Speellieden van 
Gelre is een Nijmeegs ensemble voor 
oude muziek, ontstaan in 1975. De musici 
leggen zich toe op muziek uit middeleeu-
wen en renaissance.Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van kopieën van instrumenten uit 
de tijd van de uitgevoerde muziek.

In de viering van 20 december voeren zij 
adventsmuziek uit:
- Rorate coeli (Intrede 4e zondag van de 
  advent) van Michael Praetorius
- Nun komm der Heiden Heiland  
  van Johann Walther
- Conditor alme siderum van Ludwig Senfl
- Veni redemptor gentium van Heinrich 
  Finck
- Adorámoste, Señor van Francesco  
  de la Torre

De Speellieden van Gelre zijn:
Annemarie van Dijk (viola da gamba,)
Karin Elkerbout (blokfluit, viola da gamba)
Hilde van Houdt (zang)
Leo Quaijtaal (zang, trombone)
Floris van der Voort (viola da gamba)

In deze dienst gaat ds. Susanne Freytag 
voor en wordt ook het Heilig avondmaal 
gevierd.
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Diaconale collecten

Zondag 13 december -  Zondag 13 december -  
Algemeen diaconaal werk Algemeen diaconaal werk 
Niet iedere zondag is er een speciaal Niet iedere zondag is er een speciaal 
doel benoemd. De wekelijkse collecte doel benoemd. De wekelijkse collecte 
is dan bestemd voor het algemeen is dan bestemd voor het algemeen 
diaconale werk in Nijmegen.diaconale werk in Nijmegen.

Zondag 20 december - Rode Kruis: Zondag 20 december - Rode Kruis: 
Wereldwijd in actie tegen coronaWereldwijd in actie tegen corona
Je baan kwijtraken in Bangkok, je huis Je baan kwijtraken in Bangkok, je huis 
niet mogen verlaten in Bogotá of zorgen niet mogen verlaten in Bogotá of zorgen 
om een zieke geliefde in Breda: het om een zieke geliefde in Breda: het 
coronavirus raakt mensen over de hele coronavirus raakt mensen over de hele 
wereld. Het Rode Kruis verleent daarom wereld. Het Rode Kruis verleent daarom 
hulp tijdens de coronacrisis in maar hulp tijdens de coronacrisis in maar 
liefst 153 landen. Het is daarmee hun liefst 153 landen. Het is daarmee hun 
grootste wereldwijde hulpoperatie ooit.  grootste wereldwijde hulpoperatie ooit.  
Hoewel de coronacrisis overal ter Hoewel de coronacrisis overal ter 
wereld mensen raakt, hebben sommige wereld mensen raakt, hebben sommige 
groepen het door de pandemie extra groepen het door de pandemie extra 
moeilijk. Zij hebben geen toegang tot moeilijk. Zij hebben geen toegang tot 
goede voorzieningen en honger ligt op goede voorzieningen en honger ligt op 
de loer. Volgens de VN zullen aan het de loer. Volgens de VN zullen aan het 
einde van dit jaar maar liefst 130 miljoen einde van dit jaar maar liefst 130 miljoen 
mensen extra honger lijden door de mensen extra honger lijden door de 
pandemie. Het Rode Kruis ondersteunt pandemie. Het Rode Kruis ondersteunt 
de meest kwetsbaren, bijvoorbeeld met de meest kwetsbaren, bijvoorbeeld met 
voedselpakketten en psychosociale voedselpakketten en psychosociale 
hulp. Helpt u ook mee? Doneer op giro hulp. Helpt u ook mee? Doneer op giro 
7244 of IBAN NL19 INGB 0000 0072 44. 7244 of IBAN NL19 INGB 0000 0072 44. 

Kerstmis 25 december -  Kerstmis 25 december -  
Kinderen in de knel (Kerk in Actie) Kinderen in de knel (Kerk in Actie) 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en Natte tenten, onvoldoende sanitair en 
te weinig eten. Zo wachten duizenden te weinig eten. Zo wachten duizenden 
vluchtelingen, waaronder veel kinde-vluchtelingen, waaronder veel kinde-
ren, in Griekse vluchtelingenkampen. ren, in Griekse vluchtelingenkampen. 
Ze zijn hier aangekomen uit landen als Ze zijn hier aangekomen uit landen als 
Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, 
op zoek naar warmte, veiligheid en een op zoek naar warmte, veiligheid en een 
betere toekomst. Is dit de plek waar ze betere toekomst. Is dit de plek waar ze 
eindigen? Hun situatie is urgenter dan eindigen? Hun situatie is urgenter dan 
ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland 
samen met 3 partnerorganisaties. We samen met 3 partnerorganisaties. We 
helpen met voedsel, kleding en onder-helpen met voedsel, kleding en onder-
wijs en proberen hen op een betere plek wijs en proberen hen op een betere plek 
te krijgen.te krijgen.

Zondag 27 december en 3 januari - Zondag 27 december en 3 januari - 
Algemeen diaconaal werkAlgemeen diaconaal werk (zie 13 dec) (zie 13 dec)

Zondag 10 januari - SchuldWegWijzerZondag 10 januari - SchuldWegWijzer
SchuldWegWijzer is een project vanuit SchuldWegWijzer is een project vanuit 
de diaconie, waarbij vrijwilligers gratis de diaconie, waarbij vrijwilligers gratis 
praktische ondersteuning bieden aan praktische ondersteuning bieden aan 
mensen die in financiële problemen zijn mensen die in financiële problemen zijn 
geraakt en er zelf niet uitkomen.geraakt en er zelf niet uitkomen.
Meer info: www.schuldwegwijzer.nl Meer info: www.schuldwegwijzer.nl 

In de dienst met veel kinderen in de Stevenskerk en later nog eens tijdens een 
preek in de Maranathakerk gebruikte dominee Marije Soethout een oud verhaal 
over gereedschappen.
Mij zette het in beweging, waardoor ik verder ging met het uitbreiden van deze 
metafoor en op zoek ging naar herkenningspunten in mijzelf en anderen. 
Zo ontwikkelde zich mijn versie van het verhaal:

De spijker op de kop
In een land, ver hiervandaan, waar gereedschappen nog kunnen praten en de tim-
merman hun taal verstaat, stond eens een schuurtje. Het zag er wat rommelig uit, 
maar je kon zien dat het van iemand was, die goed met zijn handen kon werken. 
Op een dag klonk er veel rumoer en verwijtend gepraat vanaf de werkbank, waar 
allerlei gereedschappen lagen. “Jij blijft maar doorzagen, steeds maar weer!” riep 
de hamer tegen de zaag. “En bankschroef, jij probeert iedereen klem te zetten! En 
jij, schuurpapier, met je alles steeds gladstrijken.” “Zeg,” zei de duimstok afgeme-
ten: jij weet ook geen maat te houden! Je bent geweldig aan het doorslaan. ” Ik 
ben tenminste rechtdoorzee”, zei de hamer. ”En dat is wel heel wat anders dan dat 
gedraai van die twee schroevendraaiers. En die meneer handboor blijft ook maar 
aan de gang omdat hij er geen gat in ziet. Wat doe jij, lantaarn, trouwens tussen 
gereedschappen? Ja je bent een licht hoor!” De nijptang begon nu pas echt nijdig 
te worden. “Niet normaal meer, die harde uitspraken van jou, hamer; ik krijg echt 
zin om jou te pakken te nemen.” Heel even was het stil en toe klonk er een zacht 
stemmetje: “waarom zien jullie alleen maar lelijke dingen van elkaar?”

Op dat moment stapte de timmerman naar binnen, die al een poosje had staan te 
luisteren naar al dat bekvechten, en zei: “spijkertje, je bent de kleinste van het stel, 
maar – grappig om het zo te zeggen – je slaat de spijker op zijn kop. Luister goed, 
stelletje ruziemakers, ik heb jullie allemaal nodig voor mijn karwei. Voor de deur, 
die ik ga maken, moet ik eerst 
de maat nemen van het hout en 
het precies afzagen, dus is het 
fijn dat ik een bankschroef heb.
Ik boor gaatjes in de planken 
en schroef er schroeven in en 
deels sla ik ze vast met spijkers. 
Met de nijptang kan ik ze er 
goed uittrekken als ik ze schuin 
sla. En natuurlijk moet het hout 
goed afgewerkt worden en glad 
geschuurd worden. Ja, en wat 
zou ik zijn zonder mijn lamp?!
Dan ging het vast niet goed.” 

De gereedschappen waren 
helemaal stilgevallen. Ze lieten zich oppakken door de timmerman en in zijn kist 
stoppen en voelden zich ongelofelijk trots, omdat ze wel begrepen dat niemand 
van hen kon achterblijven, omdat het dan met de deur niet zou lukken.

Beste mensen, in welk gereedschap hebben jullie je een beetje herkend? 
Mevrouw, mijnheer, jongen, meisje…. sla je wel eens door? Bedenk dan jouw 
andere kant: dat je ook goed er op kunt hameren om mooie zaken van de grond 
te krijgen. Draai jij wel eens om de zaken heen? Gebruik die mogelijkheid in jou 
als een gave om een kwestie van diverse kanten te kunnen bekijken.
Wil je graag oneffenheden gladstrijken? Dat kan en is mooi, maar geef anderen 
wel de kans eerst hun tegenstellingen te bespreken.
 
In onze kerk zijn we allemaal nodig en allemaal hebben we onze talenten, 
eigenaardigheden, kwaliteiten. En juist als mensen, die wat betreft het geloof 
en de kerk volgend, afwachtend, hard werkend of zoekend zijn, kijken naar hun 
heel verschillende vormen van mogelijke inbreng, ontdekken ze hoe fijn het is om 
samen die deur te kunnen maken, die open kan gaan.....naar het samen kerk zijn. 
Ben jij het lichtje of een spijkertje? Samen maken we er wat van.

Michèle van der Steenstraten

Waar pas jij in dit verhaal?
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Wijknieuws

Kerst 2020 zal gekenmerkt worden door vervelende be-
perkingen. Een Kerst anders dan anders. Maar ook met 
beperkingen kan Kerst gevierd worden, beperkt in de kerk-
diensten, maar volop online.
De sfeer is altijd zo bijzonder in deze periode, met mooie 
liederen, extra verlichting en kerstbomen thuis en in de kerk. 
De meesten zullen advent en Kerst thuis vieren, wellicht 
noodgedwongen achter een laptop of voor de televisie. 
Toch willen we zorgen voor een gevoel van verbondenheid.

Kerst begint in de nacht en overwint de duisternis. Dat is de 
goede boodschap van Kerst! God blijft niet verheven en ver 
weg, maar komt in onze harde, donkere werkelijkheid met 
zijn hemelse licht, zichtbaar in het kind in de voederbak. 
Kerst begint in de nacht en overwint de duisternis, ook al 
lijkt de duisternis in onze wereld vaak sterker dan het licht. 
Wij mogen het zeker weten: de duisternis heeft het licht niet 
in haar macht gekregen. Toen niet, nu niet, nooit niet!
 
Dat mogen wij samen gedenken en vieren deze kerst in 
coronatijd.

Kerst 2020 
Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerstnachtviering Stevenskerk  

24 december om 22.30 uur

De Kerstnachtviering in de Stevenskerk is traditioneel de 
Kerstnachtviering waar veel inwoners van Nijmegen de 
Kerstdagen mee beginnen.
Jaarlijks bezoeken honderden Nijmegenaren deze viering in 
de prachtige Stevenskerk in kerstsfeer.

De beperkingen van de coronavoorschriften hebben tot 
gevolg dat de Kerstnachtviering vanuit de Stevenskerk dit 
jaar online gehouden wordt en wordt uitgezonden op de 
regionale zender RN7.
Het is ondoenlijk om slechts 30 bezoekers toe te laten en 
dus een selectie te maken waarbij we honderden mensen 
niet kunnen toelaten.
Daarom is besloten de Kerstnachtviering uit te zenden op de 
televisie, in samenwerking met de regionale zender RN7.
De Kerstnachtviering met als Thema “Komt allen niet tesa-
men” wordt opgenomen door de professionals van RN7 en 
uitgezonden op Kerstavond om 22.30 uur.
U kunt afstemmen op RN7 op uw televisie of via www.rn7.nl 
om deze Kerstnachtviering mee te beleven.

Het thema “Komt allen niet tesamen” is ontleend aan de 
oproep van Diederik Gommers, de voorzitter van de Neder-
landse Vereniging voor Intensive Care.  
Volgens hem zou Nederland er goed aan doen om kerst 
maar een jaartje over te slaan.
Het is immers te vroeg om de coronamaatregelen nog dit 
jaar te versoepelen. 
Hij tekent daar wel bij aan dat mensen goed op elkaar 
moeten letten tijdens de kerst. “De kerstdagen worden vaak 
gebruikt om de eenzaamheid tegen te gaan. Het zijn de 
meest donkere dagen. We mogen ook geen oud en nieuw 
vieren en vuurwerk afsteken. We moeten zorgen dat we op 
elkaar letten”, aldus de arts.

Juist in deze donkere dagen is het goed om verbonden te 
zijn met elkaar en de Kerstnacht op deze aangepaste ma-
nier samen de geboorte van het kerstkind te vieren.

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen 
wenst u gezegende kerstdagen.

Barend de Gooyert,
voorzitter Kerkenraad PGN

Donderdag 24 december 2020

19.00 uur: kinder/gezinskerstviering  
  in de Maranathakerk (ook online)
  maximaal 30 bezoekers 
Aanmelden via koster@maranathakerk-nijmegen.nl  
of tel. 024 – 355 45 20

22.00 uur: kerstavondviering  
  in de Ontmoetingskerk (ook online)
  maximaal 30 bezoekers 
Aanmelden via aanmelden@ontmoetingskerk.net 
of bel. 024-3441446

22.30 uur: kerstnachtviering  
  online viering vanuit de Stevenskerk  
  zonder bezoekers
Te volgen via de regionale zender RN7 (www.rn7.nl) 
of YouTube (zie link op www.pkn-nijmegen.nl)

Vrijdag 25 december 2020

09.30 uur: kerstmorgenviering  
  in de Maranathakerk (ook online)
  maximaal 30 bezoekers 
Aanmelden via koster@maranathakerk-nijmegen.nl 
of tel. 024 – 355 45 20

10.00 uur: kerstmorgenviering 
  in de Bartholomeuskerk 
Maximaal 25 bezoekers, aanmelden via  
mm.moggre@gmail.com of bel : 06-25110141

10.30 uur: kerstmorgenviering  
  in de Ontmoetingskerk (ook online)
  maximaal 30 bezoekers 
Aanmelden via aanmelden@ontmoetingskerk.net  
of bel. 024-3441446
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Elke tweede zondag van de 
maand wordt om 19.30 uur in de 
Petruskerk (Schependomlaan 
85) een cantate van J.S. Bach 
uitgevoerd. Met solisten, koor 
en orkest. Het slotkoraal wordt 
vooraf kort ingestudeerd zodat 
iedereen dat (in deze tijd wel 
met gesloten mond) mee kan 
neuriën. 

De eerstvolgende cantate is op 
zondag 13 december, maar die is 
al volgeboekt (omdat we helaas maar 30 personen mogen 
ontvangen). Daarom nu alvast bericht over de cantate van 
zondag 10 januari. 
Dan bent U weer hartelijk welkom, de toegang is vrij. 
Voor meer informatie zie www.bach-cantates-nijmegen.nl

Zondag 10 januari om 19.30 uur:
Cantate BWV 154:  “Mein liebster Jesus ist verloren”
Deze cantate is gewijd aan het ontroerende verhaal over 
Jozef en Maria die naar Jerusalem gingen maar daar hun 
12-jarige zoon Jezus al drie dagen kwijt zijn. Uiteindelijk 

vinden ze hem terug in de tempel, 
waar hij zich thuisvoelt. Dit ver-
haal kan worden opgevat als een 
beeld voor alle mensen die hun 
geloof verloren zijn, maar soms 
na lange tijd toch weer terug 
kunnen vinden.

De cantate begint met een ver-
twijfeld “Mein liebster Jesus ist 
verloren” van de tenor (Jozef), en 
na een aanvullend recitatief sluit 

de gemeente zich met een koraal aan bij die klacht. Daarna 
zingt de alt (Maria) met twee mooie oboi d’amore partijen 
plus alle hoge strijkers unisono haar diepe bede om Jezus 
terug te mogen vinden. Maar dan komt de bas (Jezus), in 
canon met het continuo, uitleg van zaken geven: ik hoor 
daar toch te zijn, in de tempel? en slaat de stemming hele-
maal om. De tenor reageert dankbaar in een groot recitatief, 
en aansluitend horen we de tenor en de alt samen in een 
gelukzalig duet: “Wohl mir, Jesus ist gefunden!”  En zo kun-
nen we vervolgens ook met z’n allen blijmoedig meegaan in 
het slotkoraal. 

Bachcantates in de Petruskerk Wachten en verwachten

Wachten en verwachten, wat is dat? 
We kennen het allemaal: ‘Jeetje, ik wacht al 
zó lang op de bus!’ En dan lezen we op het 
busbord dat het (wachten) nog 14 minuten 
duurt. Maar...! Er staat óók iets hoopvols op 
datzelfde bord: VERWACHT over 14 minuten. 
Dat is toch mooi!? 

Van de week zei iemand tegen mij: “Nou, voor mij mag ‘die 
corona‘ voorbij zijn!” En juist díe dag had ik gelezen dat de 
coronaperiode wel eens tot maart zou kunnen duren. Ik telde 
4 maanden en dacht: “O, dat is nog best wel snel!” 
Maar laten we eens verder kijken naar wat wachten is. 
Dan herkennen we bijvoorbeeld dat een groep vol is en 
dat we op een WACHTLIJST worden geplaatst. Wat kent u 
terug in het volgende: Goh, wát een rij bij de kassa, dát 
wordt lang wachten! En ondertussen gaan we de wachttijd 
inkorten. Jongelui gaan gezellig een potje gamen op hun 
mobiel of een berichtje ‘appen’. Nou ja, gezellig?! 
Het is een teken van ons ongeduld: we kunnen en willen 
maar moeizaam wachten. 

En nu dan op weg naar Kerst, wachten op Kerstmis. Maar 
ja, dat is toch écht 4 weken wachten. Daarom vind ik het 
woord advent zo mooi. Advent komt van het Latijnse woord 
ADVENTUS en dat betekent: HIJ KOMT ERAAN! Maar dát is 
me toch even een hoopvolle boodschap! Dus laten we ons in 
deze vier weken op het hoopvolle richten. Wachten, met een 
klein woordje ervoor: ver. VERWACHTEN. Want aan het ein-
de van deze wachttijd verwachten we een groot geschenk: 
de komst van Christus. ADVENTUS: Christus komt eraan!! 
Dit is Zijn eerste komst, Zijn geboorte hier op aarde. 

Desmond Tutu schreef in zijn boek IN GODS HAND: God 
aan het begin, God aan het einde. Laten we uitkijken naar 
Zijn komst en jubelen: Eens als de bazuinen schallen! En, 
al zal deze Kerstmis anders zijn dan anders, ik wens u allen 
een mooi en gezegend Kerstfeest.

Een liefdevolle groet. 
Mieke van den Brandt, ouderling Maranathakerk

Mieke

Allereerst wil ik u als lezer van Over&Weer eens vragen wat 
u zoal met de Kerstdagen leest? U kunt uw reactie naar mij 
toesturen via e-mail: f.g.boors587@ziggo.nl  
U hoeft geen uitleg over de boeken te geven, dus ik vraag  
u alleen om de titel en de schrijver.
 
Dan wilde ik u vragen wat uw persoonlijke TOP-5 is, die u dit 
jaar hebt gelezen. Ook alleen maar de titel en de schrijver 
van de boeken vermelden.
In de volgende uitgave van Over & Weer in 2021 krijgt u een 
TOP-5 te zien, dat beloof ik u.

Ik groet U allen en wens u een pracht maand met, eventueel 
kinderen en familie in deze roerige dagen.
Het ga u goed en blijf gezond.

Vriendelijke groet
Frans Boorsma

Wat leest u met Kerst?

Rectificatie en excuses
In de laatste Over & Weer heb ik ten onrechte geschreven 
“onze twee Marije´s“ blijven. Dit was een voorbarige 
uitspraak en dit had ik niet mogen schrijven. 
De begroting was op dat moment nog niet goedgekeurd 
en we konden tot die tijd geen vaste plannen maken, laat 
staan uitvoeren. Ik hoop dat u mij vergeeft. De wens was 
hier de vader van de gedachte. Ook moet ik nog veel 
leren om een goede ouderling-kerkrentmeester te zijn.

Met vriendelijke groet,
Loes Hogeweg secretaris CvK

A Dieu!
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Zijn wie je bent
Naast de corona houdt ook identiteit - en het ‘vieren’ daar-
van - in het huidig tijdsgewricht veel mensen bezig. Een 
softwarebedrijf zag ik personeel werven met de belofte dat 
je bij hen kunt zijn wie je bent. Aan de Nierstichting moes-
ten we laatst geld geven, omdat een nierpatiënte anders 
niet kon zijn wie ze wilde zijn.

Maar hoe eigentijds dit allemaal ook klinkt, er gaat bij mij 
op kantoor toch een Bijbelbelletje rinkelen. Op de vraag van 
Mozes aan God hoe die eigenlijk heet komt in Exodus 3:14 
het antwoord, in het Hebreeuws: ehjè asjèr ehjè (lastig uit 
te spreken, je moet de h’s kunnen horen). En dat betekent, 
jawel, ‘Ik ben, die Ik ben’. Toen al!

Althans, volgens het Nederlands Bijbelgenootschap in 
1951. Maar helaas weet niemand wat de drie Hebreeuwse 
woorden precies betekenen en dus hebben geen twee 
Bijbelvertalingen hier exact hetzelfde. Een minibloemlezing: 
Ik ben die er zijn zal (NBV), Ik ben degene die er altijd is 
(Bijbel in Gewone Taal), Ik ben die er is (Willibrordverta-
ling). Je gaat denken dat in de modernere vertalingen Gods 
betrouwbaarheid belangrijker wordt gevonden dan zijn 
identiteit.

Arian Verheij   
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

     Hebreeuwse miniaturen

Contactadresen 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

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)

Geachte lezer van Over & Weer,

Naast de gedrukte versie van Over & Weer is het kerkblad 
ook (digitaal) te vinden op de website van onze Protestantse 
Gemeente te Nijmegen (PGN). Een aantal mensen heeft al-
weer enige tijd geleden te kennen gegeven om Over & Weer 
uitsluitend digitaal (via de mail) te willen ontvangen en deze 
wens is uiteraard ingewilligd. 

Het voordeel van de digitale versie is dat de gehele editie 
in kleur is te lezen. In de beleving van de lezer verkrijgt het 
kerkblad hierdoor een kwalitatieve impuls. Alle foto’s in kleur 
geeft een mooie en verzorgde indruk. 

De meeste lezers ontvangen Over & Weer echter in de pa-
pieren versie, en hierin zijn alleen het voorblad en achterblad 
in kleur weergegeven. Wilt u voortaan ook de digitale versie 
ontvangen, geef dit dan door aan het secretariaat van het 
College van Kerkrentmeesters (ledenadministratie). 

De contactgegevens zijn: 

• e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl 
• telefoon: 024 3234854 (uitsluitend dinsdagmorgen) 
• postbus: 31406, 6503 CK Nijmegen

Over & Weer digitaal ontvangen
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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

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-Jeening
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 5 januari 2021 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 3 januari 2021.
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 1  -   5 januari
 nummer 2  -   9 februari
 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 

Aanmelden kerkdiensten
Wilt u een kerkdienst bijwonen? Reserveer dan een plekje:

Ontmoetingskerk:   stuur een mail naar: 
aanmelden@ontmoetingskerk.net of bel. 024-3441446
Maranathakerk:       stuur een mail naar: 
koster@maranathakerk-nijmegen.nl of tel. 024 - 355 45 20 
Stevenskerk:           www.stevenskerk.nl/kerkdiensten

Zondag 13 december
Maranathakerk  09.30 uur eigen invulling
Ontmoetingskerk  10.30 uur ds. Marije Soethout
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Perla Akerboom
Ev. Lutherse Gem. geen dienst

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 20 december
Maranathakerk  09.30 uur ds. Conny v/d Berg
Ontmoetingskerk  10.30 uur pastor Trees Versteegen
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur pastor Joke Kolkman
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. S. Freytag

Collecte voor: 1.   Rode Kruis: strijd tegen corona
  2.   PGN

Donderdag 24 december
(Kerstavond)

Maranathakerk  19.00 uur Kinderkerstviering
Ontmoetingskerk  22.00 uur Kerstavondviering
Stevenskerk O.C.P. 21.30 uur Kinderkerstfeest*  
   22.30 uur Kerstnachtdienst*
Ev. Lutherse Gem. 18.30 uur  Open kerk (zie p. 9)

* De beide diensten in de Stevenskerk zijn uitsluitend 
  online te volgen. Wilt u live kijken of later terugkijken?

  - Kinderkerstfeest (21.30 uur):  www.kerkdienstgemist.nl
  - Kerstnachtdienst (22.30 uur): te volgen op televisie via   
    de regionale tv-zender RN7 of online via www.rn7.nl

Vrijdag 25 december
(1e Kerstdag)

Bartholomeuskerk 10.00 uur pastor Marije Klijnsma
Maranathakerk  09.30 uur ds. Jan Waagmeester
Ontmoetingskerk  10.30 uur ds. Conny v/d Berg
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Henk Gols
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. Perla Akerboom

Collecte voor: 1.   Kerk in Actie: Kinderen in de knel
  2.   Sectiekas

Zondag 3 januari
Maranathakerk  09.30 uur ds. Erik de Waard
Ontmoetingskerk  10.30 uur pastor Joska v/d Meer
    ds. Marieke Fernhout
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Henk Gols /  
    Johan Velema
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur  viering

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 27 december
Maranathakerk  09.30 uur ds. Peter v/d Vange
Ontmoetingskerk  10.30 uur pastor Trees Versteegen  
    pastor Joska v/d Meer
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Jan van Hooydonk
Ev. Lutherse Gem. geen dienst

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 10 januari
Maranathakerk  09.30 uur eigen invulling
Ontmoetingskerk  10.30 uur ds. Derk Jan Deunk
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Ed Metz
Ev. Lutherse Gem. geen viering

Collecte voor: 1.   SchuldWegWijzer
  2.   PGN


