
Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 28 december 18.00 uur inleveren bij Wilja 
Rodenburg, tel. 024-845 80 91 (na 18.00 uur), adres: redactie@ontmoetingskerk.net o.v.v. zondagsbrief. 
Als u de zondagsbrief van de PGN via e-mail wilt ontvangen, kunt u dit via e-mail aanvragen bij het kopij-adres. 

 

 

ZONDAG 25 december om 9.30 uur, 
1ste Kerstdag 

Voorganger Ds. J. Dorst 
Ouderling van dienst Mevr. M. van der 

Steenstraten 
Diaken Mevr. A. Ros 
Lector Mevr. A. Smit 
Organist  Dhr. L. Wynia 
Met medewerking van  De Cantorij o.l.v. Vivian 

Moffat  
Bediening beamer / 
camera 

Dhr. A. Grakist 

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

handen.  
 
Gebed van toenadering: 
Oud.: God van liefde,  

wij, die soms in duisternis wonen 
hebben een ster gezien.  
Wij, die soms vast zitten in strijd bidden 
om uw vrede op onze aarde.  
Wij, soms ver bij U vandaan, zoeken 
naar Immanuel, God met ons. 

Allen: Breng ons bij uw koningskind en geef 
ons vrede. Amen. 

 
 

GROET (voorganger) 
Vg:  De Heer zal bij u zijn 
Allen:  de Heer zal u bewaren. 
Vg: Laten we de Heer in ontferming 

aanroepen en zijn Naam prijzen 
Allen: want zijn barmhartigheid heeft geen 

einde 
 

 
 

Lezingen 
 

Jesaja 52: 7 - 10 
Johannes 1: 1 - 14 

  
Liederen Cantorij: Lied: 98g: Cantate  
 Lied: 489: 1, 2 en 3 
 Cantorij: Lied: 98g: Cantate 
 Lied: 477: 1, 2 en 3   
 Lied: 477: 4 en 5   
 Lied: 473: 1 en 2 
 Cantorij: Lied: 473b    
 Lied: 743: 3 
 Cantorij: Of the Father’s love 
 Cantorij: Gaudete! Gaudete! 
 Lied: 368c 
 Lied: 487: 1, 2 en 3 
 Ere zij God 

 
De diaconale collecte in de dienst is vandaag 
bestemd voor Vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. De tweede collecte is bestemd 
voor de Wijkkas.  
 
De bloemen uit deze dienst gaan met een 
hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw 
E. Heusinkveld. 
 
Kijk voor alle diensten tijdens de feestdagen 
verderop in deze Zondagsbrief. 
Alle diensten zijn live te volgen of later terug te 
kijken Via 
www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendingen 
of www.maranathakerk-nijmegen.nl 
 

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

Sluitingsdatum: 3 januari 2023 
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AGENDA In de Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld 
 
Elke Ma./din./don.  10 – 11.30 u.  Het Luisterbankje; iedereen is welkom in de kerk voor een praatje, 
  een kaarsje of even rust. 
Elke Woe./vrij.  10 – 11.30 u.  De Aanloop; voor een kopje koffie of thee en een praatje. 
Kijk voor meer informatie in de Zondagsbrief, op de website www.ontmoetingskerk.net of in de Over&Weer 
 
Kerst van donker naar licht 
De liturgische kleur is wit. 
Het thema: van donker naar licht. 
De bloembollen, die nog droog en dor waren, zijn in de loop van de tijd gaan bloeien, zij zijn ook tekenen 
van hoop en verwachting. De Amaryllis staat in bloei. 
De vier kaarsen branden allemaal. Het is licht geworden!  
Altijd bevindt zich klimop in de schikking, teken van Gods Trouw aan mensen en verbinding naar elkaar.  
 
**Kerstspel 
Dit jaar wordt er in de Maranathakerk een kerstspel uitgevoerd door de kinderen. Dit wordt uitgevoerd op 
24 december om 19.00 uur. U bent van harte uitgenodigd.  
 
**Warmteplek 
Op verzoek van de Gemeente Nijmegen stellen we de Ontmoetingskerk op een aantal momenten open als 
'Warmteplek'. Iedereen die thuis energie wil besparen of anderszins op zoek is naar warmte, is welkom op 
een warme plek met gratis koffie. In de wintermaanden kunt u op dinsdagmorgen en vrijdag de hele dag 
terecht in zaal A. Op woensdagmorgen wordt de Tuinkamer als warmteplek ingericht. Er is dan een 
koffietafel voor wie anderen wil ontmoeten, maar mensen kunnen ook een puzzel komen maken, een 
spelletje doen, handwerken of de krant en tijdschriften komen lezen. 
Extra op woensdagmorgen is er tussen half 12 en 13 uur soep (eigen bijdrage 0,50). 
We zijn hiervoor op zoek naar mensen die woensdagmorgen een grote pan soep (3-4 liter) willen 
aanleveren en/of tussen half 12 en 13 uur de soep willen uitdelen. Voorlopig zoeken we mensen voor 
woensdag 21 en 28 december, 4, 11, 18 en 25 januari, 1, 8, 15 en 22 februari. 
In januari is de kerk ook op enkele avonden open als 'Warmteplek' en wel op 10, 12, 17, 19, 24 en 26 
januari van 19.30-21.30 uur. Ook hiervoor zoeken we vrijwilligers. 
U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de hal van de kerk of via het secretariaat.  
 
**Energiebeperkende maatregelen 
Nu de energiekosten nog steeds erg hoog zijn en de winter voor de deur staat hebben, zoals eerder 
vermeld, de besturen samen met de beheercommissie besloten om energiebeperkende maatregelen in de 
Ontmoetingskerk te treffen. 
De kerkzaal zal, met uitzondering van de kerstvieringen maar tot 15 graden verwarmd worden. 
De thermostaat in de overige ruimten wordt overdag ingesteld op 18 graden en in de nachten op 15 
graden. U wordt geadviseerd hier bij uw bezoeken rekening mee te houden en uw kleding aan te passen. 
Wij hopen op uw begrip voor deze maatregelen. 
 
**Oliebollen, héérlijk! 
Op vrijdag 30 december gaan we weer onze beroemde bollen bakken. U heeft tot 19 december uw 
oliebollen kunnen bestellen, via de inschrijfformulieren, die in de hal lagen.    
Er stonden hierop 2 kolommen: 
- U haalt uw oliebollen vóór 13 uur; daarna gaan alle bollen in de vrije verkoop. 
- U haalt uw bollen op een later tijdstip op tijdens de openingsuren van de kerk. 
Afrekenen gaat met een Tikkie; daarvoor uw mailadres. 



Nieuw: er komen twee wachtrijen: een voor de vrije verkoop én een voor de inschrijvers, zodat die 
met voorrang hun bollen kunnen kopen. 
We gaan er weer een gezellig bakfeest van maken! 
Oliebollen, héérlijk! 
 
**Jongerentheaterweekend 28 & 29 januari 
Eind januari kunnen jongeren zich weer volop uitleven in het jongerentheaterweekend en krijgen 
bezoekers van de voorstelling op zondagmiddag een verrassende kijk op een Bijbelverhaal. 
Het thema dit jaar is: het levensverhaal van koning Salomo, Jezus doorbreekt de bubbels (hierbij gaan we 
met Jezus op pad en zien hoe hij omging met mensen van allerlei slag).  
Kom je als jongere meedoen om jouw talenten te ontdekken of komt u kijken naar het eindresultaat?  
Zaterdag 28 januari  
10.00 uur - 00.00 uur: workshops spel, muziek (koor en/of band), film, decor, klusteam + samen eten + 
feest. 
Zondag 29 januari  
12.00-17.30 uur: generale repetities 
17.00 uur: voorstelling - Gratis toegang, graag vrijwillige gift na afloop 
18.00 uur: opruimen. 
Het theaterweekend vindt plaats in de Ontmoetingskerk en is voor jongeren vanaf groep 8 tot 25 jaar. 
Info en aanmelden via theaterweekend@gmail.com. 
 
**Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus 
In de Ontmoetingskerk zijn er de volgende basismaatregelen: 
* algemene hygiënemaatregelen in acht nemen 
* niet naar de kerk komen als u klachten heeft 
* handen ontsmetten bij binnenkomst 
* (andermans) afstand respecteren, m.n. ook bij het koffiedrinken 
* zorg voor voldoende ventilatie 
 

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

 
 
 
 

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

met  Ds. J. Dorst  
   m.m.v. de Cantorij 
met  Ds. R. de Bruijn  
met  Drs. Th. van Heerde 

 Zat. 31 december, Oudjaar 
 
 

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

met  Ds. W. Slob  
 

        

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

Met Ds. H. de Reus 

Zon.  8 januari 2023 Ontmoetingsviering met HA om 10.30 u 
 
 

met Ds. W. Slob en Pastor J. 
v.d. Meer, m.m.v. 
kinderkoor. Daarna is er de 
Nieuwjaarsreceptie 

 
De makers van de Zondagsbrief 

wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2023 toe.  
Joan Dreessens en Wilja Rodenburg 


