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Vast niet in de Trump-tower. En ook niet in één van de 
paleizen op het Rode Plein. Maar evenmin, denkelijk, in 
Huis ten Bosch zouden we vandaag de dag het kindje 
Jezus moeten zoeken. 

Marije Klijnsma roerde de kwestie aan in een collegiaal 
overleg: waar zou je de geboorte van Jezus in de huidige 
tijd kunnen verwachten? Het was niet meteen de bedoeling 
om erop uit te trekken met kistjes met onze gaven (goud, 
wierook en mirre hadden we zo niet bij de hand), maar 
meer om eens na te denken hoe de maatschappelijke 
verhoudingen van vandaag zich zouden spiegelen aan 
die in de tijd van Jezus. 

Want het is wel overduidelijk dat de geboorte van de Zoon 
van God niet zomaar in lijn ligt met de machtsverhoudingen 
in de samenleving. 
De wijzen uit het Oosten 
klopten begrijpelijkerwijze
maar vergeefs aan bij 
Herodes. Het bleek niet 
de vorst met politieke 
macht waar God zich mee 
verbond. 

Wel wordt Jezus geplaatst 
in een koninklijke afstam-
mingslijn. ‘Zoon van David’ 
is Hij immers, zoals te 
lezen is bij de profeten 
uit het Oude Testament 
(Ez. 37:24, Jer. 23:5-6). 
Maar het gezin waar Hij 
uiteindelijk in zal worden 
geboren, kent niet meer de 
grandeur van een konink-
lijk huis. Als timmerman 
stond Jozef weliswaar niet 
onder aan de maatschappelijke ladder, maar zeker ook niet 
bovenaan. Maria is een deugdzame vrouw maar of zij van 
hoge, welgestelde komaf was, is zeker niet zomaar te be-
amen. Uit het ‘armenoffer’ van twee duiven bij de zogeheten 
‘opdracht in de tempel’ (de besnijdenis van Jezus) blijkt het 
in ieder geval niet; Maria en Jozef hadden het kennelijke 
niet breed. 

De afstamming van koning David speelt theologisch zeker 
een rol, en zorgt er voor dat de evangelisten Mattheüs en 
Lucas Bethlehem noemen als geboorteplaats van Jezus. 
Volgens Lucas omdat bij de volkstelling onder keizer Augus-
tus, Jozef naar Bethlehem reisde ‘aangezien hij van David 
afstamde’, en de inschrijving diende te gebeuren ‘in de 
plaats waar hij (de inschrijver) vandaan kwam’. 
Maar de omstandigheden van de geboorte waren bepaald 
bescheiden te noemen. De herberg was vol en het kind 
zou ter wereld komen in een dierenverblijf: een stal. In de 
oosterse traditie is het ook wel een grot, maar fris zal het er 
in ieder geval niet geroken hebben.

Hoe zou dat er dan vandaag de dag uitzien? Opnieuw in een 
smoezelig gebouwtje nabij Bethlehem? Maar dan: in een 
Joods gezin of in een Palestijns huishouden? Zou het er-
gens in een schuilkelder in Kiev of Marioepol te zoeken zijn? 
Of in Afrika, Zuid-Amerika, Azie; in één van de vele sloppen-
wijken? Misschien op het strand van een Grieks eiland, als
vluchteling net uit een wrak bootje aangespoeld? Of ergens 
in een kraakpand, aan de zelfkant van een westerse samen-
leving? Of misschien moeten we het wel op al deze plaatsen 
verwachten.

In Jezus is God mens geworden. En heeft zich in alle 
kwetsbaarheid aan de wereld overgegeven. Bij het goddelijk 
kind denken we al snel aan bovennatuurlijke pracht. Niet 
zelden is de stal waar het over hadden afgebeeld als een 
suikerzoete bekoorlijkheid. Maar dat doet het verhaal geen 

recht. En ook het idee van 
de vleeswording niet. Want 
in Christus toont God zich 
niet in Almachtige Groot-
heid, maar juist in volkomen 
afhankelijkheid. In Christus 
legt God de Almacht af en 
wordt als ‘een knecht’. 
‘Ontlediging’ noemt de 
theologie dat met Paulus 
(Fil 2:7), maar dat is eigen-
lijk een wat te duur en te 
ingewikkeld woord. Want 
het draait er op uit dat er 
aan dit goddelijk kind weinig 
goddelijks is te ontdekken. 
Althans niet in de zin van 
een dwingende overmach-
tigheid. Maar wel, mogelijk, 
in de zin van een appèl van 
liefde. 

Als God zich in de gestalte van een mensenkind laat ken-
nen, dan niet om mensen te overbluffen, maar om Zich aan 
ons over te geven. En dan blijkt dat dit kind beschermd moet 
worden; tegen de machten die zich door hem bedreigd voe-
len. Tegen de machten die het moeten hebben van geweld, 
intimidatie en manipulatie. Want die machten zijn tegen 
liefde niet opgewassen.

Volgens Mattheüs kwamen de drie wijzen met goud, mirre 
en wierrook; in feite gaat het om de aanbidding van de vol-
ken aan deze Zoon van God. Maar wat we zouden moeten 
brengen aan het goddelijk kind zijn niet zozeer de schatten 
van de wereld, maar eerder de schatten van ons hart: aan-
bidding, liefde en bescherming van het kwetsbare. En daar 
hoeven we mogelijk niet ver en lang naar te zoeken, want in 
de wereld is dat volop te vinden. 
Kijk om je heen en ga, zoals de herders, met eigen ogen 
zien wat er gebeurd is, en wat ons bekend is gemaakt.

Ds Wouter Slob
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Zondag 25 december
1e Kerstdag 

Bartholomeuskerk 10.00 uur drs. Thomas van Heerde
Maranathakerk  09.30 uur ds. Reijer de Bruijn
Ontmoetingskerk  09.30 uur  ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds.Henk Gols
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur  ds. S. Freytag (HA)

Collecte voor:     1.  Vluchtelingenkinderen in Griekenland
  2.  Wijkkas

Kerkdiensten

Zaterdag 24 december
Kerstnacht

Maranathakerk  19.00 uur kinderkerstspel & zang 
Stevenskerk O.C.P. 18.30 uur kinderkerstfeest
   22.30 uur kerstnachtdienst
Studentenkerk  21.30 uur John Hacking

Zaterdag 31 december
Oudjaar

Gezamenlijke viering voor alle PGN-kerken:
Maranathakerk  19.00 uur ds. Wouter Slob

Zondag 1 januari
Maranathakerk  geen dienst
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. Hetty de Reus
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Perla Akerboom
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  17.00 uur fr. Joseph Geelen

Collecte voor:     1.  Algemeen diaconaal werk
  2.  PGN

Zondag 8 januari
Maranathakerk  09.30 uur ds. Jan ter Avest
Ontmoetingskerk  10.30 uur Ontmoetingsviering (HA)
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Henk Gols
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  17.00 uur fr. Joseph Geelen

Collecte voor:     1.  SchuldWegWijzer
  2.  PGN: GO

Zondag 18 december
Maranathakerk  09.30 uur ds. Wouter Slob
Ontmoetingskerk  09.30 uur Marije Klijnsma
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Pieter Endedijk
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. M. Luijk
Studentenkerk  11.00 uur John Hacking

Collecte voor:     1.  Jong Protestant: jongerenwerk
  2.  PGN

Wij wensen u fijne 
Kerstdagen en een 
heel gezond 2023!
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zaterdag  17 december Matteüs 1:1-17zaterdag  17 december Matteüs 1:1-17
zondag 18 december Matteüs 1:18-25zondag 18 december Matteüs 1:18-25
maandag 19 december Romeinen 1:1-15maandag 19 december Romeinen 1:1-15
dinsdag 20 december Romeinen 1:16-32dinsdag 20 december Romeinen 1:16-32
woensdag 21 december Romeinen 2:1-16woensdag 21 december Romeinen 2:1-16
donderdag 22 december Psalm 14donderdag 22 december Psalm 14
vrijdag 23 december Titus 1:1-16vrijdag 23 december Titus 1:1-16
zaterdag 24 december Titus 2:1-15zaterdag 24 december Titus 2:1-15
zondag 25 december Titus 3:1-14zondag 25 december Titus 3:1-14
maandag 26 december Romeinen 2:17-29maandag 26 december Romeinen 2:17-29
dinsdag 27 december Romeinen 3:1-8dinsdag 27 december Romeinen 3:1-8
woensdag 28 december Romeinen 3:9-20woensdag 28 december Romeinen 3:9-20
donderdag 29 december Romeinen 3:21-31donderdag 29 december Romeinen 3:21-31
vrijdag 30 december Romeinen 4:1-12vrijdag 30 december Romeinen 4:1-12

zaterdag 31 december Romeinen 4:13-25zaterdag 31 december Romeinen 4:13-25
zondag 1 januari Numeri 6:22-27zondag 1 januari Numeri 6:22-27
maandag 2 januari Psalm 89:1-19maandag 2 januari Psalm 89:1-19
dinsdag 3 januari Psalm 89:20-38dinsdag 3 januari Psalm 89:20-38
woensdag 4 januari Psalm 89:39-53woensdag 4 januari Psalm 89:39-53
donderdag 5 januari Numeri 9:15-23donderdag 5 januari Numeri 9:15-23
vrijdag 6 januari Matteüs 2:1-12vrijdag 6 januari Matteüs 2:1-12
zaterdag 7 januari Matteüs 2:13-23zaterdag 7 januari Matteüs 2:13-23
zondag 8 januari Matteüs 3:1-12zondag 8 januari Matteüs 3:1-12
maandag 9 januari Matteüs 3:13–4:11maandag 9 januari Matteüs 3:13–4:11
dinsdag 10 januari Psalm 20dinsdag 10 januari Psalm 20
woensdag 11 januari Spreuken 16:1-9woensdag 11 januari Spreuken 16:1-9
donderdag 12 januari Spreuken 16:10-22donderdag 12 januari Spreuken 16:10-22
vrijdag 13 januari Spreuken 16:23-33vrijdag 13 januari Spreuken 16:23-33

BijbelleesroosterBijbelleesrooster

Andere tijden

Enkele dagen geleden durfde ik er voor uit te komen: soms 
verlang ik terug naar de periode van de (gedeeltelijke) lock-
downs en de avondklok. 
Natuurlijk bedoel ik dan niet de ellende van mensen die in 
het ziekenhuis terecht komen of eenzaam wegkwijnen in een 
verpleeghuis. Maar de rust van die dagen beleefde ik als een 
weldaad. Nooit eerder had ik zoveel gewandeld als in die tijd. 
Zelfs in de anders zo drukke winkelstraat was het rustig. De 
horeca werd niet bezocht voor de luxe van de zoveelste hap 
buiten de deur, maar om hen te steunen haalde je graag iets 
op om thuis te nuttigen. En toen het koud werd genoten we 
van de koffie, warme chocolade en glühwein die op straat bij 
een vuurkorf werden aangeboden.
De zondagochtenden waren relaxed met een mooie viering 
op televisie, waar ik dankzij de sociale media veel contacten, 
zelfs in het buitenland, aan heb overgehouden. Met einde-
loos geduld werden legpuzzels gemaakt met het hele gezin. 
Dochterlief was vaak thuis en het kijken naar het journaal ’s 
avonds of het volgen van de persconferenties werd een vast 
ritueel. En niet eerder wist ik dat ik zulke fijne buren in de 
straat had.  

De waardering was overigens groot toen alles gedeeltelijk 
weer openging. Van het eerste weekeinde in een bijna leeg 
hotel en het eerste diner in een bijna leeg restaurant leken we 
wel meer te genieten dan voorheen. 
Er kwamen prachtige tentoonstellingen die we op ons gemak 
konden bekijken, dankzij het tijdslot, dat het aantal bezoekers 
beperkte.
Na de lockdown waren de wegen en het openbaar vervoer 
binnen korte tijd weer net zo druk als voorheen. Vergader-
afspraken worden alweer maanden van tevoren gemaakt, 
de agenda loopt weer zo vol. En het is eigenlijk alweer de 
gewoonste zaak van de wereld om ergens een kopje koffie te 
kunnen drinken of te lunchen. 

Zo gewoon dat je bijna 
vergeet dat daar een 
andere tijd aan vooraf is 
gegaan.

De coronacrisis bepaalde 
ons bij de vraag wat van 
waarde is in het leven. 
We ontdekten dat ook zonder 
fysiek vergaderen veel zaken gewoon doorgingen 
en de kerk gewoon bleef bestaan. Gelaten accepteerden 
we dat we nu eenmaal in een lastige tijd waren terecht 
gekomen, maar tegelijkertijd was er een stil vertrouwen 
dat het allemaal wel weer goed zou komen.  

In de politiek horen we spreken over de ene na de andere 
crisis en we lijken in de kerk die taal wel over te nemen, 
alsof we zelf de hoop op betere tijden een beetje hebben 
opgegeven. 
Houd moed, heb lief, zo wapperde de vlag tijdens de corona 
aan onze kerkgebouwen. Misschien moeten we die vlag niet 
alleen aan onze kerkgebouwen hangen maar ook in onze 
vergaderzalen plaatsen. En daarbij de goede raad van een 
collega opvolgen: minder praten en meer bidden. 

Houd moed, heb lief, ik wens het ons allen van harte toe 
als we op weg gaan naar andere tijden. Onze tijd is in Gods 
hand, ook in 2023. 

Zalig Nieuwjaar gewenst!

Theo van Driel, diaconaal werker
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Deze keer heeft de berichtgeving vanuit het kerkbestuur 
betrekking op twee vergaderingen, die werden gehouden na 
het verschijnen van de voorlaatste Over & Weer: 25 oktober 
en 16 november. 

Bijzondere KR-vergadering
De eerste vergadering betrof een extra belegde bijeenkomst 
van de Kerkenraad, helemaal in het teken van de bestuurs-
problemen. Hierbij waren ook de classispredikant Van Bee-
len en CCBB-bestuurslid Van den Broek aanwezig (CCBB = 
Classicaal College voor de Behandeling van Beheerzaken). 
Uitgebreid werd stilgestaan bij de zware onderbezetting van 
het College van Diakenen. Op dit moment zijn de functies 
van voorzitter, secretaris en penningmeester vacant. Een 
groot probleem, omdat daardoor het CvD geen rechts-
geldige handelingen kan uitvoeren, én er ontbreekt een 
aanspreekpunt voor het in dienst zijnde personeel. Immers, 
het CvD is ook werkgever. Deze situatie werd door allen 
als zeer zorgelijk bestempeld en vraagt per direct om een 
oplossing. Geconstateerd werd dat ook bij het College van 
Kerkrentmeesters de bezetting zeer mager is. De huidige 
db-leden worden overvraagd en ook hier wordt specifieke 
deskundigheid gemist. Binnen afzienbare tijd (einde jaar) zal 
hier de functie van voorzitter vacant worden. 

Tijdens de vergadering werd een oplossing voor het CvD 
gevonden voor de korte termijn. Mw. Loes Hogeweg – se-
cretaris van het CvK – zal tijdelijk ook als secretaris gaan 
fungeren van het College van Diakenen. Officieel kan dat 
niet, maar met toestemming van de Classis kan van die 
regel tijdelijk worden afgeweken (inmiddels is er toestem-
ming verleend tot en met 31 mei 2023). Voor de vereiste 
tekeningsbevoegdheid voor de financiële, diaconale zaken 
is mw. Anja Ros tijdelijk beschikbaar. De financiële admi-
nistratie zal worden neergelegd bij administratiekantoor 
Haasjes. Daarmee kan, weliswaar tijdelijk, worden voldaan 
aan de minimale eisen om rechtsgeldig te kunnen opereren 
als college. 
Op structurele basis zal naar een andere oplossing moeten 
worden gezocht en daarmee zal vanuit de Classis met ons 
worden meegedacht. 

                     Blik op de Kerkenraad (49)

Ook werd op deze avond besloten tot het organiseren van 
de gemeenteavond op 6 december. Bij besluitvorming over 
dergelijke majeure zaken moet de gemeente uiteraard wor-
den ‘meegenomen’.      

Vergadering KKR
Op 16 november jl. vergaderde de (nieuwe) Kleine Kerken-
raad (KKR) voor de tweede keer. Deze bijeenkomst stond 
voor een belangrijk deel in het licht van de thematische 
werkgroepen. Tijdens de informatieronde passeerden al 
afgeronde en nog te gebeuren activiteiten de revue. Als 
belangrijk aandachtspunt kwam het fotograferen tijdens 
bijzondere vieringen of evenementen naar voren. Met het 
oog op de zogeheten Privacywet zal hiermee prudent moe-
ten worden omgegaan, zeker als mensen duidelijk in beeld 
komen.  
De KKR stelde vervolgens het Collecterooster 2023 vast. 
Ook de Begroting 2023 voor onze gemeente werd vastge-
steld.  

   
Tot slot werd in deze vergadering de gang van zaken rond-
om de te houden gemeenteavond op 6 december bespro-
ken. In de eerste Over & Weer van het nieuwe jaar zal een 
korte impressie van deze avond worden gegeven. 

Vergadering KR
De laatste (grote) Kerkenraadsvergadering van dit jaar 
zal gehouden worden op 14 december. 
Naast een aantal zakelijke onderwerpen (o.a. project Veilige 
Gemeente, Jaarverslag Diaconie 2021) zal het resultaat van 
de gemeenteavond van 6 december worden besproken en 
hoe nu verder. 

Ook hoopt de Kerkenraad dan dhr. Evert Wasch te verkie-
zen als diaken en na een eerste ambtstermijn als diaken 
mw. Rian Boorsma te verkiezen voor een tweede termijn. 
In de zondagse dienst van 18 december hoopt zij dan 
opnieuw aan de gemeente verbonden te kunnen worden 
(de zgn. ‘herbevestiging’). 
Tevens zal in die dienst (Maranathakerk) officieel afscheid 
worden genomen van  mw. Hetty Jongepier, die dan drie 
ambtstermijnen met volle inzet als diaken heeft gefungeerd.

Gerbrand Hoek, scriba

Vanaf verschijning van deze Over & Weer ligt dit finan-
ciële document tot en met 23 december ter inzage voor 
de gemeente op het kerkelijk bureau en in het diaconaal 
centrum De Haard.

Kerkdienst online (terug)kijken

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en 
Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken.

Ga hiervoor naar: www.pkn-nijmegen.nl
Onderaan de pagina staan linkjes naar de kerkdiensten.
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U kent het spel wel: Jenga. Een bouwsel, opgebouwd uit 
langwerpige blokjes, dat in het begin een stevige toren is. 
De bedoeling is er telkens met één hand een blokje uit te 
halen zonder dat de toren valt. Dat blokje moet bovenop 
gelegd worden. Wie de toren laat vallen is de verliezer.

Onze kerken begonnen sterk en ze waren vol. Maar gaande-
weg vielen er gaten (de vergelijking gaat hier wat mank, 
want de gaten ontstaan niet door een ingrijpen van hoger-
hand of van God); mensen verlieten de kerk, kerkleden 
stierven en de aanwas had steviger fundamenten nodig. 

Net als in het spel, gaan wij heel voorzichtig met ons bouw-
sel om. We doen er een schepje bovenop om het niet om te 
laten vallen. Veel actieve gemeenteleden en ambtsdragers 
raken daardoor gaandeweg overbelast. 
Op de drukbezochte gemeenteavond werd heel duidelijk dat 
we de toren niet willen laten omvallen, ofwel de Protestantse 
Kerk Nijmegen/Landwijk niet willen opheffen. Hoe krijgen wij 
dan weer een stevige toren?

Laten we de blokjes, die over zijn, bij elkaar voegen en er 
een nieuwe, wat kleinere, maar sterke toren van maken. 
De overgebleven blokjes staan voor onze actieve gemeente-
leden en ambtsdragers. Dan kunnen we samen, in een 
goede verbondenheid, de toekomst in.
En zoals plezier bij een spel hoort, zo hoort plezier ook bij 
het bouwen aan een nieuwe kerk.
Een lichtere kerk, een kerk vol licht. 

Michèle van der Steenstraten

GO en de toren van Jenga

Toelichting begroting 2023 PGN

Voor een goede verhuur van de Maranathakerk zijn we 
momenteel bezig met opknappen van de diverse ruimtes 
en zijn we van plan op korte termijn de toiletten te moder-
niseren. Een actief verhuurbeleid zorgt voor meer inkom-
sten. We zullen de tarieven moeten verhogen. De mate van 
verhoging is afhankelijk van de nieuwe tarieven voor gas en 
licht, die we moeten gaan doorberekenen.

Het betalen van negatieve rente op ons vermogen is vol-
gend jaar gelukkig weer voorbij. De beleggingen (zo’n 15 % 
van ons vermogen) zijn onzeker.

Hoewel de inkomsten uit vrijwillige bijdragen, kerkblad, 
solidariteitskas en collecten enigszins dalen, nemen de 
uitgaven daarentegen toe. De aandacht voor Kerkbalans 
blijft belangrijk!

In 2023 kunnen we weer € 40.000 uit de bestemmings-
reserves halen ten behoeve van het pastorale werk.

De uitgaven aan energie en water hebben we anticiperend 
op de huidige ontwikkelingen verhoogd in onze begroting. 

De afgelopen jaren is er geen geld gegaan naar de 
onderhoudsvoorzieningen van de Maranathakerk. 
Deze voorziening stond per 1-1-2022 op € 305.905,-. 
Voor het komende jaar doteren we € 45.000. 
Ondertussen zijn we aan de slag gegaan met onderhoud. 
Het buitenschilderwerk is gedaan, er is een nieuw kozijn ge-
plaatst, de grote zaal en ruimten zijn opgeknapt en er is een 
mengpaneel met toebehoren aangeschaft voor de geluids-
installatie. Bij elkaar rond € 100.000,-. 

Voor de Ontmoetingskerk is de dotatie € 15.000,-. 
De stand per 1-1-2022 was € 110.981,-. 
De PGN is voor 2/3 deel eigenaar van de Ontmoetingskerk.  

De huur van de ruimte voor het kerkelijk bureau (kantoor en 
archieven) gaat van € 6700,- naar € 7500,-.

De personeelskosten gaan met ongeveer 4 % omhoog. 
De koster heeft zijn werkzaamheden met 2 uur uitgebreid en 
de kosten voor vrijwilligers is wat omhoog gegaan. Hiermee 
wordt wat bespaard op commerciële uitbesteding.

De exploitatie van de Ontmoetingskerk is begroot op 
€ 37.413,-. 

College van Kerkrentmeesters pg Nijmegen

Vanuit het College van Kerkrentmeesters
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     Nieuws vanuit de  

         vierplekken

   Bij de diensten

Contactadressen pastores

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. Wouter Slob:  
tel. 06 - 191 778 44  
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl  
 
- Marije Klijnsma:  
tel. 06 - 190 474 40 
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl 

- diaken Theo van Driel:
tel: 06 - 181 936 12 
diaconie@pkn-nijmegen.nl 

Ontmoetingsviering met doop
Op 8 januari is er in Ontmoetingskerk 
een oecumenische ontmoetingsviering 
met als thema de Doop. Het blijft niet bij 
woorden; we dopen ook! 
Ruben Johannes van Dijk, zoontje 
van Arjen en Brenda van Dijk zal in de 
dienst worden gedoopt. 

Voorgangers zijn pastor Joska van 
der Meer, ds Wouter Slob en ds Johan 
Dorst. Medewerking wordt verleend 
door o.a. de cantorij en het kinderkoor. 
De dienst begint om 10.30 uur.

Preken over vragen 
Op 18 december hernemen we de serie 
vragen die in de diensten dit seizoen 
centraal staan. Een vraag die een rol 
mag spelen bij advent, in de zin dat het 
een voorbereiding is op de komst van 
Christus in het denken van mensen: 
‘Hoe kun je een opening vinden voor 
een gesprek over geloof en God met 
mensen zonder gelovige achtergrond 
of zelfs een aversie tegen het geloof of 
(het instituut) kerk? Hoe kun je geloof 
hoe belangrijk het is aan ongelovigen?’. 
Ds Slob preekt hierover in Maranatha-
kerk.

Kerstnachtdienst
Op 24 december is er de traditionele 
kerstnachtdienst in de Stevenskerk. 

De PGN app komt eraan

Direct Communiceren

Collecteren

Gemeentegids

Agenda voor Kerkactiviteiten

Kijk op www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/actueel
Of mail naar Communicatie@pkn-nijmegen.nl 

voor meer informatie

Jouw kerk altijd binnen handbereik!

Onze eigen 
PGN app is er!

Zoek in de Play Store 
of App Store op 
PGNijmegen

De PGN verleent medewerking aan de 
dienst en ds Slob gaat samen met ds 
Wilma Hartogsveld voor in de dienst. 
Het koor Capella Cumerana olv Jetty 
Podt luistert de dienst op met liederen 
uit de Engelse koortraditie. De dienst 
begint om 22.30 uur.

Kerstfeest in alle kerken
Op 25 december vieren we in alle drie 
de kerken het kerstfeest. In de Ont-
moetingskerk houdt ds Slob daarbij ook 
rekening met de vraag: ‘Hoe kun je de 
taal in de kerk begrijpelijk houden voor 
iedereen?’. De taal van de kerk klink 
niet zelden als geheimtaal. Kan dat 
anders, of verlies je dan juist het typisch 
religieuze? Is ‘voerbak’ bijvoorbeeld 
veel begrijpelijker als ‘kribbe’? 

Oudjaarsdienst
In de vroege avond van 31 december 
(aanvang 19.00 uur) sluit ds Slob het 
jaar af met een dienst in de Maranatha-
kerk. 
Ongetwijfeld blikken we terug. Maar 
ook vooruit: ‘moeten we 40 jaar dwalen 
voordat we weten waarheen we gaan?’, 
klinkt één van de vragen uit de 
gemeente.
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   Protestantse Vrouwendienst

PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert
Op dinsdag 20 december houden we 
vanaf kwart over drie met onze oudere 
gemeenteleden een kerstviering. We 
ontvangen u eerst met koffie of thee 
met iets lekkers. Om vier uur starten we 
met de dienst, waarin Marije Klijnsma 
voorgaat. Het thema is: ‘Verlangen’.

Medewerking zal worden verleend door 
een koortje onder leiding van Jannie 
Oostdijk. Organist Lolle Wynia zal hen 
begeleiden. Na de kerstviering gaan 
we aan tafel voor een gezamenlijke 
broodmaaltijd. Het is wel gewenst dat 
u zich van tevoren even aanmeldt. Dat 
kan via het gebruikelijke strookje op de 
uitnodiging. 

Als u niet op eigen gelegenheid of met 
openbaar vervoer naar de kerk kunt 
komen, kunt u dat eventueel ook op dit 
strookje aangeven. Vervoer wordt dan 
geregeld.
We hopen u allen te zien op dinsdag 
20 december.  

Indien u niet in de gelegenheid bent om 
naar de kerstviering te komen, dan kunt 
u de dienst thuis volgen. Er wordt een 
livestream van de dienst uitgezonden 
en deze is te volgen op uw pc of laptop 
via www.ontmoetingskerk.net en klik 
op: beelduitzendingen. Ook kunt u de 
livestream volgen op uw tv-toestel. Ga 
hiervoor in het menu van uw afstands-
bediening naar You Tube en zoek of tik 
in “Ontmoetingskerk Nijmegen”.

Wij willen u allen alvast fijne Kerstdagen 
en een goede jaarwisseling toewensen. 

We hebben een gift van €10 ontvangen, 
hartelijk bedankt hiervoor.

De eerstvolgende bijeenkomst in het 
nieuwe jaar staat gepland voor donder-
dag 26 januari. 

De dames van de Vrouwendienst

PVD Maranathakerk

Bijeenkomst 15 november
Een terugblik op de bijeenkomst van 15 
november. Die dag genoten we van een 
interessante lezing van de ons bekende 
kunsthistoricus en museumconservator 
Peter Schipper, die ons boeide met 
historische en folkloristische verhalen 
over het meten van de tijd: ‘Klokken 
door de eeuwen heen’, gelardeerd met 
beelden op het grote p.c.-scherm.

Hij komt graag nog een keer terug met 
een van zijn vele andere onderwerpen.

Kerstviering
Nu zijn we ons aan het voorbereiden 
op de Kerstviering. Deze zal zijn op 
dinsdag 20 december om half 3.
Van harte welkom!  
Neemt u gerust een introducé mee.

Het thema is ‘Verlangen’, verlangen 
naar …. Vult u zelf maar in.
Kerst is het feest van de hoop. Hoop 
geeft grond onder de voeten. Dat we 
dat weer mogen ervaren het komende 
Kerstfeest.

   Tussen de aarde van onze daden
   en de hemel van onze dromen
   waait de mist zijn draden
   vrede, de zachte
   universele gedachte
   van verwachten.
 
   Herman de Coninck

Kerstgroet
Ook dit jaar gaan we naar ‘onze mensen’ 
toe met een kerstgroet als blijk van per-
soonlijke aandacht en verbondenheid.

Onze mensen; dat zijn niet alleen de-
genen, die elk jaar naar de kerstviering 
kwamen, maar juist diegenen, waarvoor 
dat niet meer mogelijk is.
Het zijn ook de mensen die bijeenkomen 
in buurtgroepen of gesprekskringen 
èn natuurlijk zij, die steeds weer hun 
onbaatzuchtige medewerking verlenen 
bij welke klus van de kerk dan ook.
Mede dankzij de laatste groep kunt u de 
kerstgroet aan huis bezorgd krijgen.

Daarmee wenst de Vrouwen (èn Man-
nen) dienst u allen een Gezegend Kerst-
feest. Dat het Licht u mag verlichten, 
dankzij de geboorte van Jezus.
Hij, die ons bemoedigt en ons leven 
richting geeft.

Wie niet naar onze Kerstviering kan 
komen, wens ik, namens alle medewerk-
sters heel goede kerstdagen toe en een 
zegenrijk jaar 2023.

Met een hartelijke groet,
Addie Wanders: 

telefoon: 024- 355 8471

Geloven nu: 20/30

Hoe doe je dat? Geloven 
in een tijd dat dat zeker 
niet vanzelfsprekend is? 
Is het vechten tegen de 
bierkaai, juist een enorme 
bak rust of een glibberige 
uitdaging? 

Afgelopen seizoen zijn we met een aantal mensen 
enkele avonden bij elkaar geweest en hadden mooie 
inspirerende ontmoetingen. Daarom gaan we door. 
Belangstellenden welkom om aan te sluiten. 

De data zijn woensdag 21 december, 18 januari, 
15 februari, 22 maart, 26 april en 24 mei. We komen van 
20.00 tot 22.00 uur samen in de Ontmoetingskerk. 

Info en aanmelding: Joska van der Meer 
(joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net)
en Wouter Slob (wouter.slob@pkn-nijmegen.nl)

Bijbelkring Landwijk/Beek

We zien elkaar te weinig 
in de Landwijk. Daarom 
is er een Bijbelgroep 
gestart. We komen op 
donderdagochtenden 
in huiskamers bij elkaar 
van 10.00 tot 11.30 uur.  

De komende data zijn 
22 december 2022 en in het nieuwe jaar: 19 januari, 
23 februari, 23 maart, en 4 mei. 

We praten bij en delen wat we belangrijk vinden.  
Aan de hand van een Bijbeltekst of een lied komen  
we te spreken over onze eigen levens. 

Info en aanmelding: 
ds Wouter Slob (wouter.slob@pkn-nijmegen.nl)

Activiteiten
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Diaconale collecten van deze maand

18 december Jong protestant: Jongeren doorleven het 
kerstverhaal
Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en 
Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders 
toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de 
Wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge - 
een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van 
de Protestantse Kerk - kruipen jongeren in de huid van de 
personages uit het kerstverhaal. De KerstChallenge is een 
uitdaging om het kerstverhaal op een nieuw manier te
beleven. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en 
verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst zesduizend 
jongeren doen hier elk jaar aan mee.

25 december Kerk in Actie: Kinderen in de knel
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Grieken-
land
Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland 
weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoop-
ten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootge-
steld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze 
wachten, soms wel jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken en 
organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen 
in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie 
eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt 
bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en 
jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en 
kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onder-
dak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderja-
rige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen 
medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt 
kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.

1 januari Plaatselijke diaconie
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de alge-
mene onkosten van de diaconie van onze gemeente. Dat 
geld is hard nodig in een tijd waarin geen rente - inkomsten 
meer zijn en we dus afhankelijk zijn van de bijdragen uit de 
gemeente. 

8 januari Schuldwegwijzer
SchuldWegWijzer biedt kosteloos praktische ondersteuning 
aan mensen in de regio Nijmegen die in financiële proble-
men zijn geraakt. Door omstandigheden kunnen rekenin-
gen zich opstapelen en schulden ontstaan en dat kan veel 
problemen opleveren. Een doos vol ongeopende post, 
onbetaalde rekeningen en verder oplopende schulden. Wan-
neer men het gevoel heeft dat de financiële situatie boven 
het hoofd groeit of als het niet lukt om de administratie op 
orde te houden, kan het tijd zijn om hulp te zoeken. Schuld-
WegWijzer beschikt over een groep vrijwilligers die men-
sen helpen weer grip te krijgen op hun situatie. Ze worden 
begeleid door professionals die wekelijks spreekuur houden 
in de Haard.

Vanuit de diaconie
15 januari Plaatselijke Diaconie
De opbrengst van deze collecten zijn bestemd voor de al-
gemene onkosten van de diaconie van onze gemeente. Dat 
geld is hard nodig in een tijd waarin geen rente - inkomsten 
meer zijn en we dus afhankelijk zijn van de bijdragen uit de 
gemeente. 

Gespreksbijeenkomsten over geloof en  
duurzaamheid: thuis op aarde

Na de eerste avond over het thema “Thuis bij God”, de twee-
de over “Thuis op Gods aarde” en de derde over “Een huis 
vol dieren” zijn we aan de vierde avond toe. Deze keer gaat 
het over de vraag waarom er lijden is op aarde.

Deze avond is op 10 januari. De overige data in 2023
 worden in overleg met de groep vastgesteld. 

Opgave via: diaconie@pkn-nijmegen.nl 
Bent u er niet aan toe gekomen om zich aan te melden? 
Geen punt, dan schuift u gewoon aan. 
En natuurlijk is jong en oud van harte welkom!

Soepie Doen van de Groene Hof

Elke vrijdag staat om 13.00 uur een verse kop soep en 
brood klaar. Aanmelding is niet nodig, maar mag wel via 
schols@kerkinactie-nijmegen.nl of via ondergetekende. 

Theo van Driel, diaconaal werker, 
tel. 06 - 181 936 12

Diaconie gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar
Het diaconaal bureau is gesloten vanaf maandag 26 
december (Tweede Kerstdag) t/m vrijdag 30 december.
Maandag 2 januari 2023 zijn we weer geopend.
Heeft u dringend hulp nodig in de week dat de diaconie 
gesloten is? Neem dan telefonisch contact op met 
Theo van Driel via tel. 06 - 181 936 12.
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Ons hele leven staat in het teken van de ‘tijd’. Met het begrip 
tijd kan een bepaald moment, of tijdstip worden aangeduid, 
maar ook een tijdsduur.
Hoe bestaat tijd? De oudste zonnewijzers waren obelisken 
(3500 v Chr.). Deze werden vervaardigd door Egyptische 
en Babylonische astronomen.

Met behulp van de schaduw van de zon stelden zij de 
tijdstippen van de dag vast. Elke dag werd ingedeeld in 12 
delen, de uren. Het is mogelijk dat mensen zelfs al eerder 
primitieve zonnewijzers maakten m.b.v. houten stokken, 
maar hier is geen archeologisch bewijs voor.

Wij hebben in deze tijd klokken, horloges, telefoons etc. 
waarmee wij de tijd kunnen waarnemen. De eerste klokken, 
die enkel in staat waren om uren aan te geven, werden in 
kloosters geplaatst zodat monniken op gezette tijden konden 
bidden. Er wordt verondersteld dat de klok in de kathedraal 
van Salisbury uit 1386 de oudste nog tikkende klok ter 
wereld is. Als wij naar de kerk gaan luiden ook de klokken 
met als bedoeling om mensen bijeen te brengen en ze naar 
de kerk te halen. Het is een extra herinnering dat de kerk zo 
begint en is een onderdeel van de Nederlandse cultuur.

Het is dus best belangrijk hoe je je tijd gebruikt. Wat doe ik 
met die tijd, vul ik de hele dag- week- maand in, wat “moet” 
en wat doe ik met mijn vrije tijd? Iedereen kan dit invullen. 
Wat wel van belang is dat we niet alle tijd gaan invullen. 
Neem ook tijd voor familie- vrienden-de kerk en voor jezelf. 
Het gebeurt maar al te vaak dat we heel snel in tijdnood 
komen en vastlopen.

Ik heb dit zelf zo ervaren nadat mijn man Frans ernstig ziek 
werd. Er werd gezegd “U heeft niet zoveel tijd meer” en 
binnen een veel te korte tijd is hij overleden. In die korte tijd 
hebben wij de tijd, die we nog hadden, gebruikt om elkaar te 
zeggen, en te laten voelen wat er gezegd moest worden.

Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. 
Want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer 
de tijd daarvoor gekomen is!

Hierbij wil ik U allen bedanken voor de belangstelling op 
welke manier dan ook tijdens de ziekte, en ná het overlijden 
van Frans. We hebben ervaren hoe betrokken veel mensen 
waren en dat doet goed!

Ik wens u allen hele fijne kerstdagen toe en een gezond, 
gelukkig nieuwjaar!

Rian Boorsma

Tijd

Jozef 
 
Jozef speelt in de kersttijd altijd stilletjes zijn wat ondui-
delijke rol. Hij mag zichzelf zijn, maar heeft niet veel in te 
brengen. En ook hier schakelen we direct door naar zijn 
oudtestamentische naamgenoot, de zoon van Jakob en 
Rachel, om eens te kijken naar diens naam. 
 
In het Hebreeuws klinkt Jozef - joseef - precies als een 
werkwoord dat betekent ‘moge hij toevoegen’. En dat is 
wat Rachel in Genesis 30:24 zegt in haar toelichting op de 
naam. Leuk zo’n joch, ze wil er graag nóg een. 
 
Dat de naam Jozef dus ‘moge hij toevoegen’ betekent, 
zoals de NBV21 in een noot bij dit vers stelt, is een te rap-
pe conclusie. Je kunt in het deel jo ook de verkorte naam 
van God lezen. Dan komt er een heel ander werkwoord 
in beeld en wordt de betekenis juist iets als ‘JHWH neemt 
weg’ - bijvoorbeeld Rachels kinderloosheid, zoals ze een 
vers eerder zegt.

Arian Verheij 
Lees alle miniaturen op  

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

     Hebreeuwse miniaturen

Met ‘Samen tegen armoede’ helpt Kerk in Actie, in samen-
werking met de Voedselbank en SchuldHulpmaatje, mensen 
die in armoede leven. En dat zijn er steeds meer. Volgens 
schattingen leven ruim 800.000 in ons land onder de armoe-
degrens, onder wie ruim 200.000 kinderen. Tijd om in actie 
te komen! 

Rond deze tijd ontvangt u voor de tweede keer een bedrag 
van € 190 als tegemoetkoming in uw energiekosten. 
Misschien heeft u dit zelf hard nodig. Maar misschien kunt 
u ‘t ook missen. In dat geval vragen we u vrijmoedig om 
het bedrag in te zetten voor mensen die niet langer kunnen 
rondkomen. 
U kunt uiteraard zelf de hoogte van het bedrag bepalen. 
U kunt bijvoorbeeld ook een tiende (= € 38) of een kwart 
(= € 94) van uw energiecompensatie doneren.

Uw gift kunt u overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA 
0457 457 457 o.v.v. Samen tegen armoede.

Doneer uw energiecompensatie
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Je hoort het zo vaak tegenwoordig: Waar is God?
En toch... toch is God er, maar vaak op een andere manier 
dan wij zien. Dit is een waargebeurd verhaal. 

Mijn dochter Ilse en ik werkten beiden op het AZC in Zee-
wolde. Ik deed vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk en 
Ilse liep er stage.  Door dit werk was er een vriendschap 
ontstaan met een Iraakse vrouw met een dochtertje van een 
jaar of 10. We konden elkaar goed verstaan, want zij had 
gestudeerd voor arts en haar studie gedeeltelijk in Berlijn 
gedaan, waardoor ze goed Duits sprak. Op dat moment was 
ik weduwe en zij liet mij zien hoe rijk ik was. Zij had slechts 
1 foto van haar doodgeschoten man en ik had boeken vol. 
Banden vol videomateriaal kon ik uit de kast halen en ik kon 
zijn stem horen en zijn bewegingen zien. Vakanties, bruilof-
ten en optredens van zijn koor en bands. 
Suad had niets, slechts een dochtertje en die ene foto, 
die ze met zo veel liefde koesterde dat het mij raakte, we 
huilden samen, maar zij zat niet bij de pakken neer. Toen ze 
een driekamer flatje in Arnhem toegewezen kreeg was ze 
de koning te rijk. Een eigen onderkomen!

Weer sloeg het noodlot toe, ze kreeg kanker, ze werd ziek, 
heel erg ziek. Ik voelde me verslagen. Raakte ik weer 
iemand kwijt die me lief was? Maar hoe moest het met haar 
dochter. Ilse was net 20 en beloofde dat ze de voogdij op 
zich zou nemen. Kan dat wel en hoe gaat dat dan. God 
alleen wist het. Ondertussen was Ilse niet stil blijven zitten, 
ze was op zoek gegaan naar de zus van Suad via het Rode 
Kruis. Dat heeft tijd nodig en zo zagen we Suad achteruit 
gaan. 

Op een dag liep ik met een stapel dossiers tegen iemand 
aan. “Pardon,  mijnheer A...,” zei ik en ik liep verder. 
Wat later werd ik naar de balie geroepen. 

Daar stond een vreemde 
man en hij vroeg mij: “Waar-
om noemde u mij mijnheer 
A....?” Ik keek hem aan, ik 
kende hem niet, maar die 
ogen, die waren mij zo ver-
trouwd. Misschien, “Misschien 
zijn het uw ogen, uw ogen die 
mij op die naam brachten.” 

We gingen naar de spreekkamer en hij vertelde me dat zijn 
ware naam A... was. Zo bleek ineens de broer van Suad 
tegenover mij te zitten, want na doorvragen was hij het echt.  
Het gesprek was niet makkelijk, want ik moest hem vertellen 
over zijn doodzieke zuster en zijn vrolijke, maar verdrietige 
nichtje. We maakten een afspraak en vlak daarna kwam er 
bericht van het Rode Kruis. De zus was gevonden en we 
haalden haar naar Nederland. 
Zo kon Suad sterven in de armen van haar familie, werd 
haar dochtertje opgevangen door haar broer en zus,  want 
zij allen kregen een verblijfsvergunning.  

Suad ligt begraven op Moskva in Arnhem en Ilse en ik 
denken nog vaak aan haar. Want waar was God? God was 
er toen zij in de armen van haar familie het leven los moest 
laten. Dat sprak zij zelf uit en ik geloof het. Wij geloven het. 
Waar wij het soms door onze tranen niet kunnen zien is Hij 
er wel, zijn warmte en Liefde is er voor ons op momenten 
van verdriet en vreugde. Altijd en overal. 

En daarom kunnen we ook dit jaar, net als elk jaar, Zijn 
geboorte vieren. Gezegende kerstdagen!

Een hartelijke groet, 
Loes Hogeweg 

Waar is God?
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Bijbel lunch

Wij nodigen u van harte 
uit één keer per maand 
met ons te lunchen. Dit 
is altijd op een dinsdag 
van 12.00 tot uiterlijk 
13.30 uur. 

Je hebt alleen je brood en een Bijbel nodig. Voor thee 
en koffie wordt gezorgd. We lezen het gedeelte uit de 
Bijbel dat in de zondagse dienst aan bod zal komen. 

Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven op: 

•    dinsdag 24 januari, 28 maart en 23 mei 2023  
      in de Maranathakerk
•    dinsdag 21 februari en 25 april 2023
      in de Ontmoetingskerk

Hartelijke groet,
ds. Wouter Slob en Marije Klijnsma

Activiteiten

Dinsdagochtendgroep

Sinds lange tijd bestaat de ‘Dinsdagochtendgroep’, een 
gesprekskring die over allerlei onderwerpen spreekt. 
Aan de hand van het gesprek wordt afgesproken wat 
er de opvolgende keer aan bod komt. 
Vaak wordt vantevoren 
een tekst(je) rondge-
stuurd om als aanlei-
ding van het gesprek te 
functioneren. 

Tijd van samenkomst is 
van 10.00 tot 11.30 uur 
en we komen bij elkaar 
in de Maranathakerk.

De data voor de rest van dit seizoen zijn: 
10 januari, 7 februari, 14 maart, 4 april en 9 mei 2023. 

Info en aanmelding bij ds Wouter Slob:
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl
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Kerkenraad
Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,  
06 - 163 003 28 
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) 323 48 54
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

Algemene adressen

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, 6531 HW Nijmegen

Kopij voor het volgende nummer dient 
uiterlijk op 3 januari binnen te zijn. 
Een nummer voor 5 weken. 

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/
over-en-weer

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

Medewerkers:
Loes Hogeweg, Sabine Schols 
en Franz van Vlaanderen (redactie)
Cor Sikkens (fotografie)

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 2023

 nummer 1  -  3 januari  
 nummer 2  -  7 februari
 nummer 3  -  21 maart  
 nummer 4  -  2 mei
 nummer 5  -  20 juni  
 nummer 6  -  22 augustus
 nummer 7  -  26 september 
 nummer 8  -  31 oktober  
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10 dagen na kopijdatum

Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk Colofon

Correspondentie: bij voorkeur per 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, di, 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

Maranathakerk
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.maranathakerk-nijmegen.nl 

Koster: Willem van Tilburg,  
tel: (024) 355 45 20, e-mail: 
koster@maranathakerk-nijmegen.nl 
Sectiekas: rekening NL16 RABO 0373 
7260 23 t.n.v Sectiekas PGN-Stad
Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 
57 39 of H. Wiedhaup - 360 21 32 / 06 - 
25 024 667
Bereikbaarheid pastoraat
Hendrik Jan Bosman,  
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27 
e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Ontmoetingskerk
Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:  
via de website (zoek op ‘zaalbeheer’) 
Rekeningnummer sectiekas:  
NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v.  
Sectiekas Duk/Lin PGN Nijmegen)
Bereikbaarheid pastoraat
De contactgegevens van onze pastores 
kunt u vinden op de pagina ‘Nieuws 
vanuit de vierplekken’.

Bartholomeuskerk
Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat
Jeanette van der Zande
e-mail: jvanderzande8@upcmail.nl 
tel. 06-253 073 69.

Oecumenische Studentenkerk
kerkgebouw: Erasmuslaan 9a
ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91 
88 (algemeen) mobiel: 06 - 23 43 66 53
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk

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

Pro Persona
mw. Stefien Jansen 
tel. (024) 328 39 11 of 06 - 13 16 06 83

Pompestichting
ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 / 
mobiel: 06 - 229 875 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc
ds. Anneke de Vries, 
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen, 
e-mail: anneke.devries@radboudumc.nl 
tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis
ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69 
e-mail: andrea.visser@cwz.nl 
 
Stichting Kalorama
ds. Berber Overdijk / Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

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

Het valt me geregeld op dat de 
‘bloemen van de kerk’ een soort 
eigen leven zijn gaan leiden. 
Het gaat immers om een blijk van 
medeleven, en dan wil je mensen 
toch plezier doen?

Het werd me weer eens duidelijk 
toen de bloemen aan één van 
de kinderen uit de gemeente was 
bestemd. Zat zo’n kind nu te wachten 
op een bos bloemen? Zou een speel-
goedje niet meer op z’n plaats zijn? 
Een interessante discussie, op zichzelf. 
Maar een speelgoedje zou wat mij betreft niet 
beter zijn. Want bij de bloemen van de kerk gaat het niet 
in de eerste plaats om iemand een plezier te doen. Maar 
gaat het in de eerste plaats om de kerkdienst op te fleuren. 
Dat is ook de reden waarom de bos uit het cellofaan moet 
worden gehaald. Het podium is geen bloemenkraam, 
maar een liturgisch centrum, en de tafel van de Heer 
wordt gesierd omdat het feest is. Wat er overblijft van dat 
feest wordt uitgedeeld aan wie het nodig hebben. 

In de vroege kerk functioneerde 
de diaconie zo. De gaven werden 
in natura verzameld en dan 
gedeeld door de gemeente. 
Van het ingebrachte brood, wijn en 
andere soorten voedsel werd eerst 
gegeten en wat er overschoot werd 
uitgedeeld aan de behoeftigen. 

De tastbare giften hebben inmiddels 
vaak plaatsgemaakt voor geld. 

Behalve juist bij de bloemen. 

De blijk van medeleven die we als 
gemeente delen komt rechtstreeks van de 

tafel van God. En dan doet een bos bloemen 
het toch beter dan een speelgoedje, lijkt me. 

Het kind in kwestie leek het overigens ook te begrijpen: 
het wenste de bos bloemen niet in de huis-, maar in zijn 
eigen kamer.

  Ds Wouter Slob
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