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U hebt die waarschijnlijk wel eens gezien, een echte oude 
balans. In oude museumwinkels zie je ze nog wel op de 
toonbank staan. Zaak was om met tegengewicht de beide 
schalen van de balans in evenwicht te krijgen.  Pas als er 
evenwicht was, als de schalen in balans waren, was de 
kruidenier klaar met wegen en de klant tevreden.
Eigenlijk is dat met Kerkbalans niet anders. Uitgaven en 
inkomsten moeten in balans zijn. Maar dat zijn ze in onze 
Protestantse Gemeente Nijmegen al enige jaren niet meer. 
Dat zou niet erg zijn als de inkomsten groter waren dan de 
uitgaven, maar helaas is het al jaren andersom; er komt 
steeds minder binnen en er gaat in verhouding nog teveel  
uit.  Niet dat er per persoon minder wordt gegeven, maar 
het ledental loopt al jaren terug. Pijnlijke maatregelen 
zijn het gevolg: minder predikanten, minder gebouwen, 
minder... wat volgt er nog meer?

Maar somberen is niet de oplossing. De kerk verandert, 
minder mensen kiezen voor het lidmaatschap van een 
kerk, de gemeente vergrijst, maar dat alles betekent niet 
dat er minder geloof is.  De functie van de kerk is aan het 
veranderen, minder mensen komen op zondagochtend in 
de kerk en dat betekent dat wij het ook kunnen stellen met 
minder en kleinere gebouwen. De positie van het instituut 
‘kerk’ verschuift van midden in het centrum naar de rand. 
Maar misschien is die plek ook wel beter. 

Jezus deed zijn werk in de periferie, aan de randen van de 
samenleving, niet in het centrum. Niet in Jeruzalem, maar 
in Galilea. Naar die plek zijn we nu weer aan het zoeken. Er 
liggen kansen, mogelijkheden, uitdagingen.
Wat wij nodig hebben is een nieuw enthousiasme, nieuw 
elan in een kleinere, maar vitale geloofsgemeenschap. De 
kosten van een dergelijke gemeenschap zullen  kleiner zijn 
dan die van de huidige.  Geld blijven we natuurlijk nodig 
hebben, voor een plaats van samenkomst, waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten rond Woord en sacrament.  

Geld is er ook nodig voor professionele begeleiding en 
theologische onderbouwing. Geld is er nodig voor het 
kerk- zijn in de samenleving, pastoraat en diaconaat. En we 
moeten met minder mensen die balans in evenwicht zien te 
brengen.

De kerk heeft toekomst, ook in Nijmegen, maar we zullen 
flink moeten sleutelen om weer een financieel evenwicht 
te vinden. Het gaat niet om het behoud van gebouwen, of 
van een instituut, maar om een plek voor een duurzame 
geloofsgemeenschap. Die gemeenschap is van belang 
voor onze hele samenleving. Want zoals Dostojevski 
schrijft: ”Als God dood is, is alles geoorloofd.” Die 
geloofsgemeenschap hoort heilzaam voor de samenleving 
te zijn en dat mag ons best wat waard zijn, ook financieel.
Hoe de toekomst van de Protestantse Gemeente Nijmegen 
er uitziet weten we niet, maar het geloof in Gods toekomst 
blijft hetzelfde. De kerk, zo schreef Luther, heeft een 
schaalfunctie: ze moet het evangelie door de tijd dragen. 
Dan moet die kerk er dus wel zijn!

Misschien bent u niet tevreden met het beleid van de kerk 
ter plaatse, of misschien voel je je niet echt thuis in deze 
gemeente. Dan kun je natuurlijk beslissen je financiële 
bijdrage te beperken, maar veel beter is je in te zetten 
voor verandering en je bijdrage zowel financieel als met 
persoonlijk inzet juist te verhogen voor zover mogelijk. Dán 
geef je de gemeente van Christus toekomst.
Werkt u, werk jij mee aan een goede balans?                                                  

Ds. Johan Dorst
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Over & Weer Kerk en samenleving

vrijdag 19 januari 1 Korintiërs 5:1-13
zaterdag 20 januari 1 Korintiërs 6:1-11
zondag 21  januari 1 Korintiërs 6:12-20
maandag 22 januari Spreuken 17:1-15
dinsdag 23 januari Spreuken 17:16-28
woensdag 24 januari Spreuken 18:1-11
donderdag 25 januari Spreuken 18:12-24
vrijdag 26 januari Psalm 5
zaterdag 27 januari Marcus 1:1-15
zondag 28 januari Marcus 1:16-31
maandag 29 januari Marcus 1:32-45
dinsdag 30 januari Spreuken 19:1-12
woensdag 31 januari Spreuken 19:13-29
donderdag 1 februari Spreuken 20:1-9
vrijdag 2 februari Spreuken 20:10-21

zaterdag 3 februari Spreuken 20:22-30
zondag 4 februari Psalm 142
maandag 5 februari Jesaja 55:1-13
dinsdag 6 februari Jesaja 56:1-8
woensdag 7 februari Spreuken 21:1-12 
donderdag 8 februari Spreuken 21:13-21
vrijdag 9 februari Spreuken 21:22-31
zaterdag 10 februari Joël 1:1-14
zondag 11 februari Joël 1:15-20
maandag 12 februari Joël 2:1-11
dinsdag 13 februari Joël 2:12-17
woensdag 14 februari Psalm 57
donderdag 15 februari Jesaja 56:9-57:6
vrijdag 16 februari Jesaja 57:7-13

Bijbelleesrooster

Leid ons niet in verzoeking 

Wie het nieuwe jaar met goede voornemens is begonnen is 
vast en zeker ook de verleiding, de beproeving, de verzoeking 
tegengekomen die duwt, aan ons trekt, ons verleidt om iets 
anders te doen dan we ons hebben voorgenomen.

Wanneer ik op internet bij het woord ‘verleiding’ naar afbeel-
dingen zoek dan overheersen er de afbeeldingen van mooie, 
vaak schaars geklede, vrouwen. Regelmatig heeft de vrouw 
daarnaast een appel in de hand, een verwijzing naar Eva 
in het verhaal van de zondeval. In deze beelden  werkt nog 
steeds door, dat in het verleden bij de verzoeking met name 
gedacht werd aan het terrein van de seksualiteit. Dit heeft bij-
gedragen aan een beeld waarbij de vrouw verleidster en bron 
van alle kwaad is en de man slechts het gewillig slachtoffer.    

Ook Jezus werd verzocht. In het verhaal van de verzoeking 
in de woestijn wordt Jezus door de grote verleider, Satan, 
verzocht. De seksualiteit komt hierin niet eens voor. De Satan 
komt met veel grotere verleidingen op de proppen namelijk de 
verleiding om de macht die aan Jezus als de Zoon van God 
is gegeven voor eigen gewin, plezier en heerszucht te gebrui-
ken. Dit verhaal staat op de eerste zondag van de veertigda-
gentijd centraal. De veertigdagentijd begint met Aswoensdag, 
4 maart, en loopt tot Pasen als een tijd van bezinning, een tijd 
waarin we in de kerk met Jezus op weg gaan naar kruis en 
opstanding. Jezus - en dat maakt hem zo uitzonderlijk - kon 
alle verzoeking weerstaan.

De beloften die ons de verzoeking voorhoudt zijn vaak be-
drieglijk. Zij beloven genot en gewin maar uiteindelijk gaan 
ze op kosten van jezelf en van anderen. Een eenvoudig voor-
beeld hiervan is het roken het belooft een goed gevoel maar 
uiteindelijk kost het je gezondheid. “Ik kan alles weerstaan 
behalve de verleiding” heeft Oscar Wilde gezegd. 

Wij mensen zijn juist verleidbaar en leven in een wereld vol 
verleiding en laten ons soms graag verleiden. Reclame is de 
kunst ons te verleiden. En ieder mens heeft zijn eigen verlei-
dingen en beproevingen om ermee om te gaan.  

De verleidingen waarmee we te 
maken hebben zijn veelomvattend. 
Niet voor niets luid een van de beden 
van het Onze Vader ‘leid ons niet in 
verzoeking’. Luther schrijft hierbij dat 
wij in deze bede bidden ‘dat God ons 
wil bewaren en staande houden, opdat 
de duivel, de wereld en ons vlees ons 
niet bedriegen en verleiden tot ongeloof’ (kleine catechismus).

In de grote catechismus werkt hij dit uit. De verleiding van 
het vlees is volgens Luther de verleiding tot ‘ontucht, luiheid, 
vreten en zuipen, gierigheid en zwendel tot het bedriegen en 
benadelen van de naaste’, de verleiding van de wereld drijft 
ons tot ‘haat en nijd, vijandschap, geweld en onrecht, ontrouw, 
wraak, vloeken, schelden, kwaadspreken, hoogmoed en trots 
met overtollige pronk, eer, roem en geweld, omdat niemand 
de minste wil zijn, maar bovenaan wil zitten en door iedereen 
gezien wil worden’ en de verleiding van de duivel  is werkzaam 
‘op het gebied van het geweten en de geestelijke dingen, opdat 
men Gods Woord en werk in de wind slaat en veracht.’ 

Wanneer de verleiding vat op ons krijgt ontstaan er twee stem-
men in ons. In strips wordt dit vaak uitgebeeld met een ‘engel-
tje’ en een ‘duiveltje’ die beiden op de figuur inpraten. Dit beeldt 
mooi uit hoe door de verleiding een tweestrijd in de persoon 
ontstaat. Er ontstaat als het ware een gespleten ziel. Als een 
eenvoudig voorbeeld  noem ik de strijd over de verleiding van   
koekjes of chocola. 
Tegenover het goede voornemen ervan af te blijven komt het 
verlangen naar het lekkers en de sussende gedachte ‘een keer 
kan toch geen kwaad te staan’. Het gaat erom om één te wor-
den in onszelf. Daar hebben we hulp bij nodig. Je richten op het 
hogere doel helpt om de tweestrijd te overstijgen. ‘Leid ons niet 
in verzoeking’ die hulp van God hebben we vanwege de vele 
verleidingen in ons en om ons heen dagelijks nodig.   
     

Ds. Susanne Freytag
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Kerk en samenleving

Diaconale collecten

Zondag 21 januari - Sociale zorg 
Nog steeds vragen mensen onder-
steuning van de diaconie. Ondanks de 
rechten die we hebben opgebouwd in 
onze maatschappij, is hulp nodig. De 
diaconie probeert te helpen. Met uw 
bijdrage maken we het mogelijk.

Zondag 28 januari - Sectiekeuze
De diakenen in de sectie maken een 
eigen keuze voor het collectedoel. 
Let op de afkondigingen in de kerk.

Zondag 4 februari – Werelddiaconaat
James Kofi Annan uit Ghana moest als 
kind in de visserij werken en kon niet 
naar school. Na zijn bevrijding kwam 
hij gelukkig goed terecht. In 2007 begon 
hij een opvang voor kinderen die net 
als hijzelf destijds als kindslaaf in de 
visserij moeten werken op het giganti-
sche stuwmeer Lake Volta (8502 km2). 
Hier werken 49.000 kinderen, waarvan 
21.000 onder dwang. Tweederde van 
deze kinderen is 14 jaar of jonger. 
Met zijn organisatie Challenging Heights 
wil James Kofi Annan deze meest 
schadelijke vorm van kinderarbeid 
laten stoppen. En kinderen die hier 
slachtoffer van zijn een nieuwe 
toekomst bieden met familie en 
onderwijs.

Zondag 11 februari – Wereldvrouwen-
huis Mariam van Nijmegen
Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijme-
gen biedt tijdelijke opvang en begelei-
ding aan dakloze vrouwen met gezond-
heidsproblemen uit de regio Nijmegen, 
die geen verblijfspapieren hebben. 
Het Wereldvrouwenhuis vangt deze 
vrouwen tijdelijk op, biedt ze activiteiten 
en ondersteuning en helpt ze weer op 
krachten te komen.

Liturgische kalender (B-jaar) 

De Kerstkring wordt afgesloten met het lichtfeest van de Opdracht van Jezus in de tempel, veertig dagen na Kerstmis, 
op 2 februari. Als protestantse gemeente wijden we er geen kerkdienst aan, maar thuis mag het kaarslicht branden.
Vanaf 2 februari kantelt de tijd naar het voorjaar: de blik gaat richting de Veertigdagen, de christelijke Vasten, die begint 
op Aswoensdag, 14 februari.

zondag 21 januari:   3e zondag na Epifanie (Dienstboek p. 58, groen of wit)
zondag 28 januari:   4e zondag na Epifanie (Dienstboek p. 64, groen of wit)
vrijdag 2 februari:    Opdracht van de Heer in de tempel
zondag 4 februari:   2e zondag vóór de Veertigdagen (Dienstboek p. 68, groen)
zondag 11 februari: zondag vóór de Veertigdagen (Dienstboek p. 72, groen)
woensdag 14 februari: Aswoensdag (Dienstboek p. 88, paars)

Tijdens de 41e vakantieweek in het Rooseveltpaviljoen Nieuw Hydepark te Doorn 
hebben 35 gasten een fijne week beleefd van zaterdag 18 oktober tot 4 november. 
De gasten zijn door vijf PKN diaconieën van Nijmegen-Rijnstreek aangemeld. 

De 21 vrijwilligers zijn werkzaam in de 
verzorging en vormen een hechte groep 
verdeeld over de drie gangen  van het 
paviljoen. De gastenkamers zijn modern 
en op elke kamer is een douche en toilet 
aanwezig.
Elke dag waren er activiteiten ‘s morgens, 
’s middags en ’s avonds waar men vrijwillig 
aan kon deelnemen. Wij besteedden 
aandacht aan 500 jaar Luther en Dankdag. 
Een aantal activiteiten die opvielen waren 
de kerkdienst met Avondmaalsviering op 
zondagmorgen met het herdenken van 
overleden gasten en vrijwilliger. Met bussen zijn wij naar Terschuur gereden om een 
hele dag in het Oude Ambachtmuseum door te brengen inclusief een uitgebreide 
lunch. Op donderdag zijn de gasten met hun eigen vrijwilligers wezen shoppen in 
het winkelcentrum ‘de Corridor’ in Veenendaal. 
Het weer was redelijk, zodat men buiten op het terrein van Hydepark heerlijk kon 
wandelen en fietsen. Met elkaar zingen en naar koren luisteren was ook fijn.
Op vrijdagmorgen was de verwendag voor de dames door leerlingen voor 
schoonheidsspecialisme van ‘het Streek’ uit Ede. Tegelijkertijd vertelde preparateur 
Leendert Houweling uit Ede aan de heren over zijn vak. De maaltijden waren heerlijk 
en vooral het afscheidsdiner op vrijdagavond was een feest.
Voor de vrijwilligers die de zorg geven was het goed te doen en aangenaam. Elke 
vrijwilliger kon optimaal een hele week aandacht geven aan haar of zijn gast, 
waardoor een onderlinge band ontstond. 
Als 6 stafleden verantwoorden wij ons aan de diaconieën van de kerken en bereiden 
wij de vakantie van 27 oktober tot 3 november 2018 voor. Dit is elk jaar weer een 
hele klus.
Wanneer u dit leest en als gast met ons mee wilt, dan kun u dat de contactpersoon 
van uw diaconie kenbaar maken. De vakantieweek is bestemd voor mensen die met 
de nodige zorg niet op een andere manier met vakantie kunnen.
Door het verloop van onze vrijwilligers is ook dit jaar weer ruimte voor nieuwe
mensen met een zorgachtergrond. Zij kunnen zich aanmelden of informatie
opvragen bij onze secretaris: Gerda Breukelaar. U kunt haar mailen via:   
gerdachbreukelaar@kpnmail.nl of gchbreukelaar@gmail.com. Of tel. 06-29288919.

Ds. Peter ‘t Hoen

De Kerkenraad wenst u allen alsnog een goed en vooral gezond 2018 toe. 

Het afgelopen jaar is best een bewogen jaar geweest. Het jaar dat voor ons ligt 
wordt ook weer een belangrijk jaar, met uitvoering van moeilijke besluiten. Wij 
hopen dat u hiervoor begrip heeft en de Kerkenraad daarin wilt ondersteunen.  
                                                                                                                    

Mede namens de Kerkenraad, Gerbrand Hoek (scriba)        

Vakantieweek Rooseveltpaviljoen 2017
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Over & Weer

 Nieuws uit het Huis van Compassie

  Diaconaal centrum ´de Haard ,́ Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen

Zin om samen te lunchen met andere mensen uit Nijmegen-
Midden? Vrijwilligers uit de buurt maken een lekkere soep. 
Met wat brood en een kopje thee en koffie. Iedereen uit de 
buurt is welkom: jong en oud, in Nederland of ver weg gebo-
ren, net in Nijmegen of al heel lang… Kom langs!

We lunchen donderdag 25 januari van 12.30 tot 13.30 uur. 
Aanmelden is niet nodig. Een kleine bijdrage voor de soep 
wordt op prijs gesteld.

25 januari: Soepie Doen

Het verlangen om opnieuw te beginnen vormt dan door alle 
tijden heen een bron van vruchtbare culturele verhalen. 
Wees daarom van harte welkom bij de Verhalendag 2018 op 
zondag 28 januari, die plaatsvindt bij Jewel Heart. 
Vol verhalen over vallen. Over opstaan. En over: OPNIEUW 
BEGINNEN!

Het vormt soms de kern van ons verlangen: de behoefte om 
een nieuwe kans te krijgen, opnieuw te kunnen beginnen. En 
soms verzuchten we juist: “Oh nee, niet opnieuw. Niet weer.” 
Herhaling is door ons bestaan verweven. Misschien schuilt 
er juist in de opdracht om los te laten en opnieuw te begin-
nen ook een teken van hoop. Opnieuw beginnen betekent 
immers ook dat er altijd een toekomst zal zijn. 

Tijdens deze middag hoort u verhalen over dit thema en kunt 
u deelnemen aan workshops. Kijk voor het programma op: 
www.huisvancompassienijmegen.nl

Adres:    Jewel Heart, Hatertseveldweg 284
Entree:  5 euro

28 januari: Verhalendag 

21 januari: Proef de Compassie

Zondag 21 januari 
organiseert Nijmegen 
Stad van Compassie 
een kennismakingsdag 
met workshops door 
allerlei (vooral plaatse-
lijke) organisaties. 

Gekozen kan worden 
uit workshops als 
“Bouw jij mee aan een 
menselijke wereld?’, 
“Leven vanuit vrije wil”, 

“Zen uit het hart – meditatie die werkt”, “Creatief schrijven”, 
“Maak jij meer van je dag?” en “Geweldloze Communicatie”. 
Het volledige programma vindt u op: 
www.huisvancompassienijmegen.nl

Ook kunt u deze middag algemene informatie krijgen over 
trainingen en workshops op het gebied van compassie en 
over Nijmegen Stad van Compassie. 

Plaats:   Huis van Compassie Nijmegen, Groenestraat 170
Tijd:      vrije inloop tussen 11.00 – 17.00 uur 
 (ontvangst vanaf 10.30 uur)
Lunch:  Wilt u mee lunchen, dan uiterlijk 18 januari via mail 
 opgeven: post@nijmegenstadvancompassie.nl 
 (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld).

Kom langs bij Repaircafé Willemskwartier, 
van en in het Huis van Compassie.
Dé plek waar alle Nijmegenaren elke 3e 
vrijdag van de maand terecht kunnen
voor reparatie van o.a. apparaten, fietsen, 
kleding en gordijnen. U kunt deze middag 
ook het Kappers Café voor mannen bezoeken.

De eerstvolgende Repaircafés vinden plaats op vrijdag 19 
januari en 16 februari van 13 - 16 uur . De reparaties en het 
knippen zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

19 januari: Repair Café

We laten dit seizoen weer vier films zien die er volgens ons 
toe doen. Films met een hart en een ziel en met diepgang; 
films die uitnodigen tot uitwisseling van gedachten. Na de 
films is er daarom gelegenheid in een ontspannen sfeer met 
elkaar in gesprek te gaan o.l.v. Riekie Dunnewind. 

Op 26 januari vertonen we Stranger in Paradise (uit 2016,
documentaire van Guido Hendrikx). Europa krijgt gestalte 
in een leraar die zijn klas van migranten meezuigt in zijn 
vertwijfeling. Een aan het immorele grenzend pleidooi, een 
door schuldgevoel bewogen welkomstwoord en het in beleid 
gegoten compromis daartussen: Stranger in Paradise is een 
nietsontziend filmessay over de mechanismen waarmee Eu-
ropa het geluksverlangen van de vluchteling te lijf gaat.

Aanvang: 19.45 uur (inloop 19.30 uur), aanmelden niet nodig 
Toegangsprijs:  7,- of naar draagkracht 
              (inclusief koffie en drankje)

26 januari: Filmavond
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Eet & ontmoet: 29 januari en 5 februari

Op maandag 29 januari en 5 februari organiseren we een 
maaltijd voor mensen met weinig inkomen die het leuk vin-
den om met andere mensen te eten.  

Ons kookteam kookt elke keer 
een bijzondere maaltijd uit de 
internationale keuken. Het eten 
is in principe kosteloos, maar 
een vrijwillige bijdrage stellen wij 
indien mogelijk op prijs. 

Wilt u met ons mee eten, meld u dan aan via een mail aan: 
post@huisvancompassienijmegen.nl o.v.v. uw naam en tele-
foonnummer. U kunt ook bellen: 024 – 322 84 80.

Na de kerk

Verslag van kerstlunch door Jonge Honden Platform

Medewerkers van het Jonge Honden Platform van de 
Radboud Services verzorgden op 18 december samen met 
onze vrijwilligers een bijzondere kerstlunch in het Huis van 
Compassie. Voor ongeveer 50  mensen, met name mensen 
met weinig inkomen, die het leuk vinden om met andere 
mensen te eten.

Het eten was heerlijk en de tafels waren mooi voor de ge-
legenheid gedekt. De Jonge Honden hebben hun handen 
flink uit de mouwen gestoken bij de voorbereidingen en het 
opdienen. Daarna waren ze geanimeerd in gesprek met de 
overige deelnemers.

Meneer Hassan uit Syrië en Daoud uit Eritrea zongen ieder 
een mooi lied,  in het Arabisch en het Tigrinya. De Afghaan-
se kunstenares Fardiana Tabibzada vertelde op indringende 
wijze over haar in het Huis van Compassie geëxposeerde 
schilderijen gekoppeld aan de verschrikkingen van de oorlog 
in Afghanistan. Storay Ahmadi, voorzitster van de Afghaans 
Nijmeegse vereniging Goshamadeed, vertelde vervolgens 
over haar drive om in Nederland meer inzicht te geven over 
de oorlog in Afghanistan. Twee krachtige vrouwen, die zich 
sterk maken voor de mensen in het land dat zijzelf hebben 
moeten ontvluchten. Cora Oord, vrijwilligster van het Huis 
van Compassie, droeg vervolgens een tekst voor waarin zij 

Thema van de podiumgesprekken 2017/2018 is ‘Klimaatver-
andering en duurzaamheid’. Dinsdag 6 februari geven we 
het podium aan Dr. Annick de Witt. In deze dynamische 
lezing stelt zij dat diepgewortelde problemen als klimaat-
verandering een andere aanpak en een andere manier van 
denken vergen. Hoe komen we tot werkelijke “systeemveran-
dering”?

Door met elkaar in gesprek te gaan  worden we ons meer en 
meer bewust van de immense verandering op velerlei gebied 
die ons, onze kinderen en kleinkinderen te wachten staat.  
Een verandering die al is ingezet….Ook bij onszelf? 

Het podiumgesprek duurt van 20.00-22.00 uur en kost 5 euro 
(of naar draagkracht)

6 februari: Podiumgesprek

Donderdag 1 februari organiseert Nijmegen Stad van Com-
passie i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen in maart een 
inspiratieavond ‘Compassie en Politiek’. Genodigden uit de 
gemeentelijke politiek en vertegenwoordigers van organisa-
ties die bij Nijmegen Stad van Compassie zijn aangesloten 
wisselen aan de hand van stellingen met elkaar van gedach-
ten over de vraag hoe compassie een grotere plaats in de 
politiek te doen krijgen.

Plaats: Huis van Compassie, Groenestraat 170
Tijd:  1 februari, 19.30 uur (inloop vanaf 19 uur)

Het uitgebreide programma verschijnt binnenkort op 
www.nijmegenstadvancompassie.nl

1 februari: Inspiratieavond

vertelde wat de Advent voor 
haar betekent. Haar tekst is 
te lezen op de website van 
het Huis van Compassie.

Cora nodigde vervolgens alle 
aanwezigen uit om op een 
groot hart een toekomstwens 
te schrijven. Er stonden al 
snel veel wensen op de grote 
harten die aan de kerstboom 
werden gehangen. 
Enkele voorbeelden:

-  Ik wens een mooie relatie voor iedereen die dat wil en veel   
   tolerantie onder alle mensen
-  Laten we leren om meer verdraagzaam te zijn. 
   Eerst praten dan handelen
-  Doe geen mensen en dieren pijn
-  Een leven naar tevredenheid van de mensen
-  Ik wens iedereen gezondheid 
-  Verstilling, verwachting, verlichting
-  Laat vooral je eigen licht schijnen, dus zet vooral jezelf aan
-  Geen oorlog meer maar vrede voor iedereen
-  Vrijheid in de hele wereld en gezondheid
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Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen
Predikant: ds. Peter van der Vange, tel. 
024-3241596; pvandervange@gmail.com
Scriba: Else Schaberg, Esdoornplein 30
6522 HM Nijmegen, 024-3452470, 
cschaberg@kpnplanet.nl
Wijkkas: bankrek.nr. NL15ABNA0447964720 
kas wijkgemeente Landwijk
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Verder
Na alle drukte van de bazar (wat een 
leuk succes!) en de feestdagen gaan 
we wat rustiger het nieuwe jaar in. In de 
diensten gaan vertrouwde gasten voor: 
op 21 januari Hans Dirk van Hoogstraten 
en op 4 februari Paul Oosterhoff.  En dan 
is er natuurlijk nog de Taizédienst op 26 
januari met als thema ‘samen op weg’.                                                                                                                        
De gespreksgroep en de groothuisbe-
zoeken gaan ook gewoon verder en zo 
gaan we het nieuwe jaar in.

Drie avonden bijbellezen
Klinkt heel saai, is het zeker niet. Als je
de bijbel niet leest als een geschiedenis-
boek, maar meer als een bundel 
geloofsverhalen kan er veel gebeuren. 
Het is even wennen: eerst lijkt het even 
of alles wat vaststond op losse schroe-
ven wordt gezet, maar al gauw vind je 
een nieuwe kracht in deze verhalen die 
je echt verder kan helpen.
We ontdekten dat op een avond dat 
we de kerstverhalen lazen, niet als een 
verslag van wat er nu allemaal precies 
gebeurd is,  maar als een geloofsgetui-
genis van wie Christus nu eigenlijk is. 
En dan blijkt het ook allemaal niet zo 
schokkend en wel heel prettig te zijn. 
Denkt u ook maar aan de populariteit 
van het Oerboek een tijdje terug. 

We willen zo drie avonden organiseren 
en wel op: dinsdag 6 februari, woensdag 
7 maart en donderdag 19 april. Wat de 
onderwerpen betreft denken we aan 
de volgende: de Scheppingsverhalen, 

wonderen in de bijbel en nu, Wat wil Job 
ons nu zeggen. Maar als er in de groep 
nog andere dingen leven, passen we het 
programma aan.
Ik wil proberen of we een zaaltje in Spij-
ker kunnen krijgen, het kerkje blijkt toch 
telkens niet zo geschikt voor dit soort 
bijeenkomsten. Dat hoort u nog over de 
mail.
Zo is er, bij alle, nu even prettige, rust 
toch nog iets nieuws. Het is wel fijn als 
u zich voor deze activiteit, of voor één 
van de avonden, wilt aanmelden, dan 
weten we hoeveel mensen we kunnen 
verwachten. Aanmelden graag op de 
mail bij de scriba, Else Schaberg. Haar 
mailadres staat in het kopje van dit wijk-
bericht.

Tenslotte wens ik alle lezers een heel 
goed en gezegend 2018.

Peter van der Vange

Terugblikken en vooruitkijken
We kunnen terug kijken op prachtige 
kerstvieringen, kerstavond met z’n allen 
bijeen in ons sfeervolle kerkje op zo’n 
bijzondere avond. Een liturgie waarin 
veel zang en tot slot nog even napraten 
onder genot van warme chocolademelk 
en glühwein. 
Kerstochtend, een dienst met de kinde-
ren. Het was een echt geboortefeest-
jes, met babykleertjes hangend in de 
kerk, met originele en zelf gemaakte 
geboortekaartjes. Kinderen die gedicht 
voordroegen en samen een klein orkest 
vormden dat mooie muziek ten gehore 
bracht, een prachtig kerstverhaal van 
Jan waar de kinderen ademloos naar 
luisterden, beschuit met muisjes, kortom 
een echt geboortefeestje. 
Oudejaarsviering, ondanks het feit dat 
er maar weinig mensen waren gekomen 
werd het een mooie viering, met een 
liturgie waarin er werd terug gekeken op 
het voorbije jaar. 

En nu gaan we het nieuwe jaar in, een 
jaar waarin de protestante gemeente in 
Nijmegen zoveel veranderingen te wach-
ten staan. We zijn door de financiële si-
tuatie gedwongen verder te gaan op het 
pad der bezuinigingen, meest pijnlijke 
gevolg hiervan is  het besluit tot verkoop 
van de Maranathakerk. Dit jaar gaan 
twee predikanten met pensioen, Johan 
Dorst en Peter van der Vange; een voor-
bereidingscommissie is al druk aan het 
werk en heeft een profiel en werkplan 
opgesteld waaraan de nieuwe predikant 
( 0,8 fte) aan moet voldoen volgens de 
secties. Binnenkort zal er een benoe-
mingscommissie aan het werk gaan en 
hopelijk levert dat een goede kandidaat 
op. Voor alle secties betekent het dat 
er veel meer een beroep gedaan zal 

moeten worden op ‘eigen invulling’ van 
de vieringen, dus meer vrijwilligers. Er 
wordt nu al veel tijd geëist van de leden 
van onze kerkraad Landwijk. We hopen 
van harte dat de andere vrijwilligers ook 
hun steentje(s) blijven bijdragen en ui-
teraard zijn nieuwe vrijwilligers van harte 
welkom. Als u denkt ‘ik zou best wel wat 
meer voor Landwijk willen en kunnen 
doen’ op welk terrein dan ook, meldt u 
zich dan aan bij Else Schaberg. We kun-
nen zo nu en dan ook op u een beroep 
doen. Hartelijk dank alvast.
Het is gelukkig niet alleen kommer en 
kwel, we zijn dankbaar dat we met el-
kaar in zo’n mooi kerkje onze diensten 
mogen vieren, warm en sfeervol en ook 
dankbaar dat we een kerkgemeente zijn 
met hart en oog voor elkaar. 
Dat wens ik u allen ook in het nieuwe 
jaar toe, een warme, liefdevolle gemeen-
te zijn met elkaar in vertrouwen op God.
We ontmoeten u graag tijdens één van 
onze vieringen.

Namens de kerkraad Landwijk,
Else Schaberg

Tot slot dit fragmentje over Hoop, uit 
‘De kleine hoop’ van Charles Péguy

Geloof en liefde zijn als vrouwen.
Hoop is een heel klein meisje van niks.
Zij stapt op tussen de twee vrouwen
en iedereen denkt: die vrouwen houden
haar bij de hand, die wijzen de weg.
Maar daarvan heb ik meer verstand,
zegt God, ik zeg:
het is dat kleine meisje Hoop
dat al wat tussen mensen leeft
en al hun heen en weer geloop
licht en richting geeft.
 
Want het is dat kleine meisje Hoop
– je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven,
je denkt soms dat het zo onooglijk is –
 
Het is dat kleine meisje Hoop
dat de mensen zien laat, zien soms 
even, wat in het leven mogelijk is.

Het geloof, zegt God, waar ik het meest 
van hou,
is de hoop.
Geloof, dat verwondert me niet.
Liefde, dat is geen wonder.
Maar de hoop, dat is bijna niet te gelo-
ven.
Ikzelf zegt God, ik ben ervan onderste-
boven.

Ze zien toch wat er in de wereld alle-
maal omgaat 
en ze geloven dat het morgen allemaal 
omslaat.
Wat een wonder is er niet voor nodig 
dat zij dat kleine hoopje hoop nooit als 
overbodig
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Kerkgebouw: 
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Secretariaat sectieraad: Herman te Kiefte, 
tel 024 - 3226896; e-mail: scribasectiestad@
gmail.com
Pastores: ds. Peter van der Vange, 
tel. 024-3241596; pvandervange@gmail.com
ds. Henk Gols, tel. 024-3781430 of 06-
51999262; e-mail: henkgols@planet.nl
Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520, 
e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl 
Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl
Wijkkas: rekening NL83FVLB0635803356 
t.n.v. Wijkkas PGN-Stad 
Verhuur Petruskerk: mevr. van der Heijden, 
tel: 024-3733339 of 06-21 57 78 26;  
email: fvdh@dds.nl
Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39
M. Vogelezang – 377 25 78, of H. Wiedhaup 
- 360 21 32 of b.g.g. 06 25 024 667

Wijknieuws

Eetcafé ‘Goede bekomst’
Noteert U alvast? Het volgende eetcafé is 
op donderdag 22 februari om 18.30 uur.
Het onderwerp is dan: KUNST IN DE 
PASSIETIJD. Koos en Trix Willemse 
verbinden dan mooie kunst die gaat over 
het lijden van Christus met de passietijd 
waar we dan volop inzitten, want we hebben 
een vroege Pasen.
Zéér boeiend. Zij zijn al eerder geweest met kunst over Hemelvaart. 
Een aanrader dus !!!  Kosten 9 euro 50.
Wij zien u heel graag op deze boeiende avond.

Mieke van den Brandt, tel. 024 - 6639584 

ervaren,  maar met voorzichtige gebaren 
in hun hand en in hun hart bewaren, 
een vlammetje dat keer op keer weer 
wankelt en dreigt neer te slaan
maar altijd weer weet op te staan
en nooit wil doven.
Soms kan ik mijn eigen ogen niet 
geloven.

In memoriam
Op 29 december is overleden Jan Dek-
ker, 75 jaar oud. Hij werd geboren in 
Nijmegen, woonde vanwege zijn werk in 
het bankwezen op verscheidene plaat-
sen in het land, maar keerde uiteindelijk 
naar zijn geboortestad terug. Hij was 
geen kerkganger, wel een gelovige, een 
van het kritische soort. In 2008 verloor 
hij zijn vrouw Carolien. De dood van zijn 
dochter Janneke, in 2015, haalde de 
vreugde uit zijn leven. Begin december 
bleek hij ongeneeslijk ziek. Een bijko-
mend herseninfarct verlamde hem en 
ontnam hem het vermogen zich uit te 
drukken — en dat terwijl hij een man 
van vele woorden was. In het ziekenhuis 

heeft hij de zegen ontvangen. Kort daar-
op stierf hij in hospice Bethehem. De 
uitvaartdienst is gehouden in de Petrus-
kerk. Moge de Eeuwige zich over hem 
ontfermen en over zijn zoon Dirk-Jan.

Henk Gols

Op 23 december 2017 overleed de heer 
Auke Wagenaar. Hij is 91 jaar geworden. 
Op zaterdag 30 december namen we 
in crematorium Waalstede afscheid van 
hem. Auke was een man die vanuit zijn 
flat op de Vijverhof probeerde zijn geloof 
handen en voeten te geven. Dat bete-
kende voor hem dat hij iemand die wel 
een bezoekje kon gebruiken bezocht. 
Dat hij b.v. mensen die wat moeilijk ter 
been waren ophaalde voor de kerkdienst 
in de Vijverhof. Een man die wist dat ge-
loof iets is om te delen met de mensen 
om je heen. Een man die veel vragen 
had maar één ding zeker wist. Daarom 
gaf hij ons een zin mee die boven aan 
de kaart kwam te staan: “Ik ben een kind 
van God, voor het geluk geboren”. 

Piet van der Heide

Maandelijkse ‘lekendiensten’
Kerkdiensten verzorgd door gemeen-
teleden, zonder predikant, zijn er vanaf 
dit jaar iedere maand. De data van deze 
‘lekendiensten’ zijn in de eerste helft van 
dit jaar: 21 januari, 18 februari, 18 maart, 
15 april, 27 mei en 17 juni. Een aantal 
gemeenteleden heeft zich al gemeld om 
de diensten vorm te geven. Wie zich ge-
roepen voelt is welkom mee te doen. De 
gemeenteleden zullen bij de voorberei-
ding van de diensten vooralsnog worden 
ondersteund door Hendrik Jan Bosman, 
Henk Gols, Peter van der Vange.

Buurtcontactgroepen gaan van start
Maandenlang is er een hoop werk 
verzet, maar nu is het dan toch zover. 
Op basis van de positieve reacties 
van 138 gemeenteleden zijn er twaalf 
buurtcontactgroepen gevormd. Het is de 
bedoeling dat elk van de groepen in het 
vroege voorjaar een eerste bijeenkomst 

organiseert. U zult daarvoor uitgenodigd 
worden via de contactpersoon van de 
groep waarbij u bent ingedeeld.
De leden van een buurtcontactgroep 
kunnen zelf afspreken hoe ze inhoud 
geven aan hun saamhorigheid. Het be-
langrijkste is de aandacht voor en het 
omzien naar elkaar. Elke groep bepaalt 
zelf of ze bijeenkomt in hoge of lage fre-
quentie. Samen eten en drinken is een 
mogelijkheid, het regelmatige geloofsge-
sprek, een boekbespreking of nog heel 
iets anders.
Op de eerste bijeenkomst van elke 
groep zullen de verwachtingen en voor-
keuren van een ieder worden geïnven-
tariseerd en kan een voorlopige koers 
worden uitgezet.
Nieuws uit kerk en buurt zal regelmatig 
onder de leden van de buurtcontactgroe-
pen worden verspreid.

Op deze plek spreek ik graag mijn grote 
dank uit aan de startgroep die de opzet 
voor de buurtcontactgroepen heeft be-
dacht en uitgewerkt. In het bijzonder wil 
ik Ria Timmerman noemen, die bevlo-
gen en energiek de vaart in het proces 
wist te houden.
De begeleiding van de buurtcontactgroe-
pen is nu in handen van de nieuw ge-
vormde werkgroep pastoraat, waarvan 
de ouderlingen Mieke van den Brandt, 
Ellen de Feijter en Johan van Noortwijk 
en ondergetekende deel uitmaken.

Henk Gols

Protestantse Vrouwendienst  
Zuid-West
We denken terug aan de kersttijd 
met mooie vieringen. Zo ook aan de 
P.V.D.-kerstmiddag, waarbij gedeelten uit 
Jesaja 9 en het kerstevangelie uit Lucas 
2 in de ons zo vertrouwde en geliefde 
vertaling klonken. Mede door de geza-
menlijk gezongen liederen, de overden-
king van Ds. Gols, door gedichten en het 
vrije kerstverhaal wordt saamhorigheid 
versterkt en dat doet ieder mens goed 
in de zo sterk geïndividualiseerde maat-
schappij. 
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In het centrum zijn activiteiten van 
het Oecumenisch Citypastoraat in de 
- Stevenskerk (www.ocp-nijmegen.nl     
postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen)
- St. Jacobskapel (Glashuis 4 6511 CR 
Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl)  
- Titus Brandsma kapel (Doddendaal)
Pastorale contactadressen: 
Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193,
e-mail: pootjohanna@gmail.com
adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen
Henk Gols (predikant) tel. 024-3781430,  
06-51999262
Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056 

Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-
Nederland, Kern Nijmegen
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79, 6521 AX 
Nijmegen
website: www.lutherszuidnederland.nl 
predikant: ds. Susanne Freytag, 
tel: 06-43955283, mail :s.freytag@gmx.net
contactpersoon: prof. dr. Makrus Matthias, 
Philippuslaan 9, 6564 AL Heilig Landstichting, 
tel: 024-8488744, mail: mmatthias@pthu.nl 

Evangelisch-Lutherse
G

em
eente N

ijm
egen

Graag nodigen wij U uit voor de volgen-
de P.V.D.-middag in de Maranathakerk 
op dinsdag 23 januari, om half drie.
Vóór de pauze hebben we gereserveerd 
voor enkele spelletjes bingo, waarbij 
u natuurlijk weer een leuk prijsje kunt 
winnen. En… we maken het u deze dag 
gemakkelijk: er is voor u gekookt!! Ná 
de pauze kunt u smullen van diverse 
Hollandse stamppotten, die zoals bij een 
professioneel cateringbedrijf ‘au bain 
Marie’ op temperatuur gehouden zullen 
worden. Wij hopen dat we weer veel 
ouderen zullen ontmoeten.

Bent u de 23e januari niet in staat om te 
komen, misschien door ziekte geveld, 
dan wensen wij, vrijwilligers van de 
Protestantse Vrouwendienst, dat heil en 
zegen in 2018 u toch rijkelijk ten deel 
zullen vallen.

Voor de middag van februari nodigen 
we àlle oudere gemeenteleden, dus óók 
bezoekers van de middagen van P.V.D.-
Oost van harte uit om op de vierde dins-
dag, 27 februari, om 14.30 uur naar de 
Maranathakerk te komen. 

Voor wie nog nooit een P.V.D.-middag 
bijgewoond heeft: dit is een uitgelezen 
kans om een ontspannen middag te 
beleven. Niek Edeling verzorgt als 
vrijwilliger ‘huiskamerconcerten’.
De ‘huiskamer’ van de Maranathakerk 
is wel wat groot uitgevallen: gewoon de 
grote zaal, waar we altijd onze contact-
middagen hebben. Niek bespeelt allerlei, 
vooral onbekende en ook exotische in-
strumenten. Hij vraagt geen entreegeld; 
alleen een vrijwillige gift in het collecte-
mandje is voldoende voor hem. 

Voor de vrijwilligsters: onze vergadering 
zal zijn op woensdag 14 februari om 2 
uur in de Maranathakerk. 

Met hartelijke groet,
Addie Wanders, tel. 024-3558471

PVD-Oost
Omdat de verschijningsdata van Over& 
Weer dit keer niet zo goed aansluiten bij 
de data van de contactmiddagen laat ik 
U nu alvast weten dat wij in februari te 
gast zijn bij de PVD-Z/W.
Maar let op: deze middag is dit keer de 
4de dinsdag van de maand: dus op 27 
februari. Het onderwerp van deze mid-
dag leest U onder het “kopje” PVD-Z/W.

De aanvangstijd is zoals altijd 14.30 uur 
in de Grote Zaal van de Maranathakerk.
We hopen op een gezellige middag. U 
komt toch ook?
                                                                                       

Namens medewerksters PVD-Oost 
Anneke Jansen, tel. 322 14 89

Diensten
21 januari, 10 uur, laatste zondag na 
Epifanie, ds. S. Freytag, viering Heilig 
Avondmaal
4 februari, 10 uur, Sexagesima, ds. H. 
Rijken
18 februari, 10 uur, Invocavit, ds. S. 
Freytag, viering Heilig Avondmaal

Cursus Leren van Luther
Dinsdag 13 februari, 19:30 uur, dr. Theo 
van Willigenburg ‘Reëel aanwezig’

Oecumenische diensten binnenstad

STEVENSKERK
Elke zondag om 10 uur: dienst van 
Schrift en Maaltijd.
Het wekelijks vrijdagmiddaggebed in 
de Stiltekapel van de Stevenskerk wordt 
onderbroken in de wintermaanden 
januari en februari.
Engelse Koorvespers met Capella Cu-
merana op (bijna) elke eerste zaterdag 
van de maand om 16 uur. De eerstvol-
gende keer is op 3 februari.

SINT JACOBSKAPEL
De St. Jacobskapel aan het Glashuis 
ligt op een oude bedevaartroute naar 
Santiago de Compostela. Voor velen uit 
Nijmegen en omgeving is de kapel het 
startpunt van hun pelgrimage. 
Elke tweede zondag van de maand om 
11.30 uur: ‘Jacobsviering voor mensen 
onderweg’.
Zondag 11 februari: eucharistieviering, 
voorganger: Pater Paul Reehuis.

Oecumenische bijbelkring
Al vele jaren bestaat er een oecumeni-
sche bijbelkring in de binnenstad. 
Maandelijks komen wij bijeen in de 
Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat. 
Voor meer informatie: 
henkgols@planet.nl

Kerkdienst gemist?

U kunt de diensten van de 
Ontmoetingskerk en Maranathakerk

ook via internet beluisteren.

Ga hiervoor naar de website van PGN:
www.pkn-nijmegen.nl

(onderaan deze pagina vindt u 
een link naar de kerkdiensten)
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Oecumenische Studentenkerk
Erasmuslaan 9a, 6525 GE, tel. 3619188
e-mail: secretariaat@studentenkerk.ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk
facebook:facebook.com/studentenkerk
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Straatkerk, Titus Brandsma Kapel
Iedere zondag van 15.30-17.30 uur is de 
Titus Brandsma Kapel (aan de Kroon-
straat) open voor mensen van de straat 
en kunnen zij elkaar ontmoeten van 
mens tot mens, niets meer en niets min-
der. Van 16.00-16.45 uur is er een korte 
viering waarin we met elkaar spreken
over de (on)zin van het leven.

Bijna afgestudeerd en wat nu?
Als je bijna klaar bent met je studie kun 
je je via deze serie van drie workshops 
oriënteren op je toekomst. Centraal 
staan vragen als: wie ben ik, wat wil ik 
en wat kan ik? Je deelt je verwachtin-
gen, je vragen en idealen met elkaar. 
Het is de bedoeling dat je aan alle drie 
avonden meedoet.  
Data: 6,13 en 20 februari; van 19.30 tot 
21.30 uur 
Begeleiding: studentenpastor John 
Hacking
 
Filmclub
Elke eerste zondag van de maand 
om 19.30 uur ben je welkom bij deze 
Engelstalige activiteit voor Nederlandse 
en internationale studenten. Je bekijkt 
met elkaar een film en gaat daarna in 
gesprek over de thema’s die de film  
oproept. Zie voor het programma  
onze Engelstalige website:  
www.ru.nl/chaplaincy

Talking Face2face
Eens per twee weken is er een andere 
gelegenheid om in gesprek te gaan met 
internationale studenten. 

In deze Engelstalige groep zoeken we 
naar verdieping vanuit verschillende 
culturen, aan de hand van een vraag, 
zoals ‘wat betekent succes?’,  ‘wie is 
jouw voorbeeld?’, ‘welk boek heeft jou 
geïnspireerd?’.
Data: 7 en 21 februari, 7 en 21 maart, 
4 en 18 april, 17.45 - 19.00 uur. 
Aansluitend kun je meedoen aan de 
internationale maaltijd Meet and Eat. 
Je moet je daarvoor aanmelden via 
facebook/meetandeat.
Begeleiding: studentenpastor Froukien 
Smit.

Reis naar Taizé
In de meivakantie, van 28 april tot en 
met 6 mei 2018, organiseert de Studen-
tenkerk een reis naar de kloosterge-
meenschap van Taizé in Frankrijk. 
Begeleiding: Froukien Smit 
Deelnemers: studenten en medewerkers 
van de HAN en RU tot 30 jaar 
Aanmelden: tot 1 april 2018 
Zie onze website voor meer informatie. 

Kerkdiensten
In 2018 starten we met een experiment 
wat betreft de koorzang. Af en toe zal 
een ‘meezingkoor’ de gemeentezang 
versterken. Op de betreffende zondag is 
er om 10.15 uur een open koorrepetitie, 
waaraan behalve de vaste koorleden 
ook gemeenteleden kunnen meedoen. 
O.l.v. de dirigente worden de liederen 
van de viering ingestudeerd. Iedereen is 
welkom; je hoeft je niet aan te melden. 
De eerste keer ‘meezingkoor’ is op 28 
januari. 
Ook houden we in 2018 ‘experimentele 
vieringen’, voorbereid door gemeente-
leden en/of studentengroepen. Eerste 
keer is op 11 februari. 

Froukien Smit
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Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 3443956
Website: www.ontmoetingskerk.net
Secretariaat ledenadministratie: geopend 
donderdag 14-15 uur, tel. 3440576, e-mail: 
ledenadministratie@ontmoetingskerk.net
Secretariaat overige werkzaamheden:
e-mail: secrprot@ontmoetingskerk.net
Predikant: Ds. J. Dorst, Lankforst 52-34, 
6538 KH Nijmegen, tel. 3661230,  
e-mail: predikant@ontmoetingskerk.net
Bespreking kerkruimtes via e-mail:  
zaalbeheer@ontmoetingskerk.net 
Rekeningnr. wijkkas: NL42 INGB 0002405737  
(t.n.v. sectiekas sectie Dukenburg/Lindenholt 
PGN Nijmegen)
Inleveren kopij Over&Weer: Connie Wasmus, 
e-mail: redactie@ontmoetingskerk.net

Een nieuw jaar
Na de dienst op 7 januari werden er 
vele handen geschud en goede wen-
sen uitgewisseld voor het nieuwe jaar. 
Daar begon voor mij het besef dat mijn 
afscheid in zicht komt, omdat velen me 
er aan herinnerden dat het voor mij toch 
wel een jaar was met grote veranderin-
gen. Nu is dat wederzijds denk ik, maar 
het komt nu wel heel dichtbij. Zondag 22 
april zal mijn laatste dienst zijn en dan is 
het uitkijken naar opvolging.
Maar voorlopig nog ‘business as usual’.
Graag wens ik iedereen een gezegend 
2018.

Johan Dorst   
Terugblik
Meestal kijk je aan het begin van het 
nieuwe jaar vooruit, maar bij hoge uit-
zondering blikken we nu even terug.
Allereerst op een heel geslaagd jubile-
umfeest op 17 december. De geloofsge-
meenschap rond de Ontmoetingskerk 
bestond toen 50 jaar. De kerk zat ‘ouder-
wets’ vol! Een inspirende viering waarin 
alle drie de pastors (kath. en prot.) 
voorgingen. Aansluitend een hele goede 
speech van onze burgemeester Bruls en 
daarna lunchen. Na de lunch was er de 
veiling, eerst die van goederen en daar-
na van kunst ( met dank aan de kun-
stenaars die hun werken beschikbaar 
stelden!!). In een gezellige sfeer werd 
daar voor ruim € 4000,- verkocht met als 
primeur, betaling met pinapparaat.
Een geslaagde en inspirerende dag! Op 
naar de 100!
En dan waren er op 29 december de 
oliebollenbakkers en daarvoor natuurlijk 
de beslagmakers en kraambouwers. Er 
werd voor 1000 euro verkocht ondanks 
het slechte weer.

Van het Lindenholt Pastoraat
Wat kan u van ons verwachten? Ten 
eerste dit bericht in Over en Weer.
Ik mag u zeggen dat we een best mooi 
groepje mensen bij elkaar hebben om 
wat zaken te overpeinzen.
Onlangs zijn wij al een aantal keren bij 
elkaar gekomen om wat zaken te be-
spreken. Daar willen wij u in laten delen 
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en uiteraard mag u daar best wel iets 
van u laten horen want daar zijn wij voor.
We gaan met u op zoektocht.

25 januari 2018
Op deze datum 25 januari 2018, hebben 
we in het nieuwe jaar weer een geza-
menlijke bijeenkomst in het Wijkatelier- 
Zellersacker.
Wij nodigen u alvast uit om deze datum 
in uw agenda te zetten. Een persoonlijke 
uitnodiging komt zeker door uw brieven-
bus. Dit geldt alleen voor de wijken, de 
Kampen en de Ackers in Lindenholt.

Het kerkelijk jaar staat in het teken van: 
“met het oog op de toekomst” en daarin 
staat een woord wat ons erg aanstaat 
namelijk; ‘Duurzaamheid’.
In zijn algemeenheid willen wij het daar 
met u over hebben.
Dit is de eerste bijeenkomst van een 
drieluik lopende in het jaar 2018.

Bezoeken in de wijken
Het bezoeken aan u gemeenteleden 
gaat gewoon door omdat wij zien dat 
daar zeker behoefte aan is, zeker als we 
weten dat de mensen ouder worden en 
veelal alleen zijn. Hierbij vragen wij U om 
ons eens geheel vrijblijvend te contacten 
voor een bezoek als u dat prettig vind.

Vriendelijke groet,
Frans, Pim, Anton, Swanitha en Annelies

Bij de diensten
Zondag 28 januari zal de cantorij o.l.v. 
Vivien Moffat meewerken aan de dienst. 
Thema zal dan zijn: Herken de echte 
profeet!
Dit zal een dienst zijn in de coulissen 
van het Theaterweekend.
Zondag 28 januari om 17.00 uur zal de 
theatervoorstelling zijn: ‘De oren van 
Babel’. We verwachten u/jullie daar 
allemaal! 
3 en 4 februari is weer Ontmoetings-
weekend. Zaterdag 03-02 is om 18.30 
uur een avond vol muziek met het Ge-
mengd koor. Zondag 04-02 is dan om 
10.30 uur een eerste zondag viering het 
Mediorenkoor zal dan zingen. Thema 
van beide diensten is ‘Kijk om je heen.’ 
De diensten zijn voorbereid door een 
voorbereidingsgroep met ds. Johan 
Dorst.

40-dagen tijd
Op 14 februari is Aswoensdag en daar-
mee begint dus de 40-dagen tijd.  Dit 
jaar willen we daar wat gerichter aan-
dacht aan besteden. We werken aan 
een boekje met voor iedere week een 
aandachtveld in het kader van duur-
zaamheid en dat past goed bij de wat 
sobere sfeer van de veertig dagen. 
Het zal gaan over mobiliteit, voedsel, 

energiegebruik, sociale contacten, etc. 
We hopen dat vele van u/jullie mee 
zullen gaan doen aan deze eigentijdse 
manier van vasten.

25+ Ontmoetingsgroep
woensdag 7 februari: 20.30 uur
Ieder is welkom en het zou mooi zijn 
wanneer we weer nieuwe mensen 
mogen verwelkomen.
Praten met leeftijdsgenoten over wat 
een Bijbeltekst voor jou betekent.
Johan Dorst en/of Joska v.d. Meer geven 
desgewenst achtergrondinformatie.
Overige data: 7-3, 11-4, 16-5
De groep komt eens per maand samen 
en er worden allerlei onderwerpen be-
sproken, vaak eigen inbreng.

Bijbelinzicht
woensdag 24 januari: 20.00 uur
Meer verdieping van Bijbelgedeeltes, 
samen praten over de inhoud, uitleg van 
achtergronden. Dat is zo ongeveer de 
bedoeling van de gespreksgroep Bijbe-
linzicht. Een keer per maand komen we 
samen op een woensdagavond.
Ieder kan meedoen en als je je even 
aanmeldt per mail krijg je een uitnodi-
ging met opgave van Bijbelgedeelte. 
Aanmelden kan op j.dorst.jd@gmail.com 
Gespreksleiders: Johan Dorst of Joska 
v.d. Meer
Overige data: 21-2, 21-3, 18-4, 23-5

‘Een goed gesprek’
Wie wil dat nu niet af en toe? 
Waarschijnlijk om die reden hebben 
mensen uit de leeftijdcategorie dertigers 
en veertigers die naam – ‘een goed ge-
sprek’ – gekozen voor ontmoetingen die 
zijn georganiseerd in het voorjaar.
Op initiatief van enkele mensen die 
daarvoor een training hadden gehad 
zijn er avonden gepland om elkaar rond 
een bepaald thema te ontmoeten en van 
gedachten te wisselen.
Ieder uit die leeftijdscategorie kan er aan 
meedoen en het leuke is, het is ergens 
in een huiskamer bij jou in de buurt. Zo 
begint het pionieren en wie weet wat 
daaruit ontstaat.
Meer info: femkeinmalawi@gmail.com 

Vrijwilligers gezocht  
(HERHAALDE OPROEP!!)
Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar 
vrijwilligers. Nu in het bijzonder voor 
mensen in het diaconaat.
Een paar nieuwe diakenen zou prachtig 
zijn, want er is veel werk in de wijk.
Graag aanmelden bij Johan Dorst 
j.dorst.jd@gmail.com of even bellen.

Website
Bekijk eens onze mooie website: 
www.ontmoetingskerk.net 

Bereikbaarheid
Het best ben ik telefonisch te bereiken, 
’s morgens tot 9.30 uur en ’s avonds 
tussen 17.30 en 19.00 uur.,tel.3661230.
Per mail ben ik altijd te bereiken: 
predikant@ontmoetingskerk.net of 
j.dorst.jd@gmail.com 
Woensdagmiddag ben ik er niet, want 
dat is mijn vrije middag.
Vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 
ben ik meestal in de kerk te bereiken. 
U kunt, als u me wilt spreken, dan ook 
gewoon even aankomen. Bellen is daar 
ook mogelijk: tel. 3453471.

Hebt u vragen op administratief of orga-
nisatorisch gebied, wilt u contact, maar 
weet u niet wie u precies moet hebben,  
dan kunt u bellen met het secretariaat 
op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 
uur: tel. 3441446. U kunt dan vragen 
naar Desiree Hendriks. Mailen kan ook: 
secretariaat@ontmoetingskerk.net 

Ds. J. Dorst 

Werk in uitvoering
In onze laatste vergaderingen bespraken 
we de lange lijst met werkzaamheden 
van ds. Johan Dorst. Werkzaamheden 
die wij als sectieraad en als gemeente 
op moeten vangen als hij op 22 april 
aanstaande afscheid neemt. En dat op-
vangen zal niet alleen plaats hebben in 
de vacaturetijd, maar zeker ook daarna. 
De hoeveelheid fte beschikbaar voor 
pastoraat zal immers fors afnemen.
Tijdens de gemeenteavond van novem-
ber jongstleden kwam de vraag of we 
als PGN sectie Dukenburg-Lindenholt 
eens met elkaar konden spreken. De 
sectieraad organiseert daarom een 
sectieavond op 21 februari om 20h in de 
Ontmoetingskerk. Een uitnodiging volgt 
via de zondagsbrief.

Een andere uitnodiging zal ook uw kant 
op komen, die voor het afscheid van 
Johan Dorst. Achter de schermen wordt 
er al druk gepland. U hoort hier de ko-
mende maand meer over!

Protestantse Vrouwendienst  
Dukenburg / Lindenholt / Hatert
De medewerksters van de PVD wensen 
u een gezegend en gezond 2018. 
Hopelijk hebben we ook dit jaar weer 
prettige middagen met elkaar. 
De eerstvolgende ouderenmiddag is op 
donderdag 25 januari. Het is al bijna tra-
ditie dat we op die eerste ouderenmid-
dag in het nieuwe jaar met elkaar bingo 
spelen. Dat is ook dit jaar het geval.  
U bent van harte welkom. We starten om 
14.00 uur met koffie / thee en een trak-
tatie, we kunnen dan lekker bijkletsen. 
Daarna spelen we enkele rondes bingo, 
waarbij leuke prijsjes zijn te winnen.
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Mocht u niet op eigen gelegenheid of 
met het openbaar vervoer naar de kerk 
kunnen komen, neem dan vóór dinsdag 
23 januari contact op met mevr. Trudy 
Broekhuizen, tel. 3440067. Vervoer 
wordt dan geregeld.

Ook mochten we een gift van 50 euro 
ontvangen, waarvoor onze hartelijke 
dank.

We hopen u allen te zien op 25 januari.

De Vrouwendienst

Leesgroep
woensdag 21 februari: 20.00 uur 
Huidige deelnemers kozen onder leiding 
van Hans van Gennip als nieuw boek: 
Matthias Beier “Religie zonder angst 
en geweld” en bespreken daarvan de 
hoofdstukken 4 (“Jezus – profeet, dichter 
en therapeut”) en 5 (“Waar God zich niet 
laat vinden”).
Informatie: h.v.gennip@its.ru.nl

Mindfulness 
8 wekelijkse bijeenkomsten – start 
woensdag 31 januari: 09.45 – 11.45 u
De Mindfulness Based Stress Reductie 
helpt je om bewuster om te gaan met 
(werk)stress en brengt meer balans in je 
leven. Voor verdere info of aanmelden: 
www.degolven.nl of bel de cursusleidster 
Annemieke Jans: 06-33055115 
Overige data: 7 – 14 – 21 – 28 februari 
en 7 – 14 – 21 maart.

Gespreksgroep Rouw
8 bijeenkomsten – start maandag 
19 februari: 14.00 – 16.00 uur
Het verlies van een dierbare is een van 
de ingrijpendste gebeurtenissen in een 
mensenleven. 
Vaak  volgt een periode van leegte en 
gemis. De weg samen die zo vertrouwd 
was, is verbrokkeld en ligt open voor je. 
De einder is onzichtbaar. Soms lijkt het 
of je doelloos ronddwaalt.  Je weet dat 
je verder moet…… maar waarheen en 
hoe?  
In de gespreksgroep Rouw komen lotge-
noten elkaar tegen en herkennen el-
kaars verhaal. Elk rouwproces is anders, 
maar in de groep kun je steun vinden en 
ervaringen delen.
Begeleiding: ds. Jan Waagmeester en 
pastor Jeanne Rens.
Aanmelden: 024-344 14 46 of 
secretariaat@ontmoetingskerk.net 
Overige data: 26-2, 5-3, 12-3, 19-3, 
26-3, 9-4 en 16-4

Boekbespreking “Publieke werken” 
van Thomas Rosenboom
dinsdag 20 februari: 20.00 uur
1888. Vioolbouwer Vedder moet het veld 
ruimen als zijn huisje, tegenover het 

Centraal Station van Amsterdam, moet 
wijken voor het geplande Victoria Hotel.
Zijn neef Anijs, apotheker te Hoogeveen, 
heeft zich door ongeoorloofd medisch 
handelen in de nesten gewerkt en zoekt 
een uitweg, voor zichzelf, maar ook voor 
een groep arme turfstekers die hij een 
toekomst in Amerika belooft. De twee 
beramen een plan om het onderste uit 
de kan te halen.

50-jarig jubileum Gregoriaans koor    
zondag 21 januari: 11.00 uur
Op zondag 21 januari voert het Gregori-
aans mannenkoor zijn 50-jarig jubileum.
Bisschop de Korte gaat voor in een fees-
telijke viering, waarmee hij het 50-jarig 
bestaan van zowel het koor als de paro-
chie luister bij wil zetten. 
Na afloop kunt u het koor feliciteren.

Theaterweekend 2018: doe ook mee!

Wil je in een weekend samen met een 
grote groep leeftijdsgenoten jullie eigen 
theaterstuk maken? Veel oefenen, 
lachen, zingen, de voorstelling op 
zondagmiddag en niet te vergeten het 
feest op zaterdagavond, zorgen weer 
voor een geweldig weekend.

Heb je zin om hier zelf aan mee te wer-
ken en ben je 12 jaar of ouder dan kun 
je je aanmelden voor een workshop.

Kijk voor uitgebreide informatie op de 
volgende pagina.
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Waar?        Ontmoetingskerk (Meijhorst 70-33)
Wanneer?    Zaterdag 27 januari 2018
   10.00u inschrijven en koffie
  10.30u start workshops
  18.00u eten en feest
  00.00u einde feest (thuis slapen)

        Zondag 28  januari 2018
  12.30u repeteren
  17.00u uitvoering
  18.15u opruimen en nagenieten
 
Voor wie?      Vanaf 12 jaar (of groep 8) tot eindexamen en 
                      iedereen die zich nog jong voelt
Kosten?        7,50 euro bij aankomst betalen (contant)
Aanmelden? uiterlijk 26 januari een email sturen naar:   
                      theaterweekend@gmail.com
                      (Heleen van Maldegem)

Babel, of Babylon, is een stad uit de oudheid,  80 kilometer 
ten zuiden van Bagdad de hoofdstad van Irak. 
In dit gebied is er al heel wat af gevochten tot aan vandaag. 
Verschillende culturen, verschillende rassen, verschillende 
godsdiensten en daardoor verschil van mening door de 
eeuwen heen. 
Blijkbaar was dat ook al zo toen het oude verhaal van de 
toren van Babel uit de Bijbel werd geschreven. 
Een mooi verhaal van mensen die het met elkaar eens leken 
te zijn en toen samen een toren gingen bouwen om te laten 
zien hoe machtig ze waren. Met hun macht wilden ze net zo 
machtig worden als God, eigenlijk God overbodig maken. 
Maar, en zo gaat het vaak, ze hoorden elkaar wel maar luis-
terden niet naar wat de ander zei. Ze begrepen elkaar niet, 
omdat alleen hun eigen mening telde. En zo hielden ze op 
met bouwen en gingen ieder hun eigen weg met zo zie je in 
de geschiedenis, ruzie en oorlog uit onbegrip. 
Een prachtig verhaal waar we vast weer een mooi eigentijds 
theaterstuk van kunnen maken 

En nu?  ...
Er moet goed worden nagedacht hoe alles gedaan wordt, 
wat willen we met het verhaal vertellen in een uur. Alles moet 
nog bedacht worden. Er moeten liedjes worden uitgezocht, 
decor stukken gemaakt, toneelstuk gerepeteerd en nog veel 
meer.

Dus…. Wil je in een weekend samen met een grote groep 
leeftijdsgenoten je eigen draai geven aan dit bijbelverhaal? 
Aanmelden kan tot 26 januari 2018 via de formulieren die op 
de leestafel in de hal van de Ontmoetingskerk liggen. Daar 
staat op hoe je je kunt aanmelden en voor welke workshop. 
Je kunt je nu ook al opgeven door een e-mail te sturen naar 
theaterweekend@gmail.com

Uit de onderstaande workshops kan je een keuze maken: 

waar jij aan mee wilt werken tijdens het theaterweekend.
ZANG: Ooit gedroomd om de sterren van de hemel te  
zingen? Alleen of met zijn tweeën? Er zijn genoeg mooie 
liedjes. Heb je zelf een goed idee; laat het ‘horen’.

SPEL: Soms een tikkeltje overdreven in de klas? Voor de 
spiegel oefenen in huilen op commando? Dan kun jij het 
verhaal vertellen op het podium.

FOTO/FILM: Ben jij die cameraman/vrouw die we zoeken 
? Of de (pers)fotograaf in wording? Tijdens het weekend 
kun je je talenten tonen onder deskundige leiding.

DECOR: Altijd je kaftpapier aan het opvrolijken? Tafeltjes 
onder aan het tekenen? Het toneel zonder decor is maar 
kaal en leeg. De meest creatieve mensen maken er samen 
iets moois van.  

KLUSTEAM: Liever niet in de schijnwerpers? Ben je aardig 
sterk en kun je zware dingen tillen? Help het podium op-
bouwen en nog veel meer!

BAND: Speel jij al jaren in een band of ben je een nieuw 
talent? Tijdens het weekend kun je je talenten laten horen. 
Elk instrument is welkom!

De opwekking van Lazarus is in de Bijbel het begin van het 
passie- en paasverhaal. We volgen de lijdensgeschiedenis 
vanaf die gebeurtenis via de intocht in Jeruzalem en de 
voetwassing tot en met het Laatste Avondmaal, met behulp 
van (vooral middeleeuwse) afbeeldingen. We gaan zien hoe 
diverse kunstenaars de gebeurtenissen hebben uitgebeeld 
en welke details voor hen (of de opdrachtgevers) belangrijk 
waren.

Sprekers:  Trix en Koos Willemse
Datum en tijd:  1 februari 2018, van 14 – 16 uur
Plaats:                   Diaconaal Centrum De Haard,
                              Groenestraat 170, Nijmegen

Toegang gratis, een gift voor de opvang van (Roma)  kinderen 
in Boekarest wordt op prijs gesteld. Meer informatie o.a. over 
het opvanghuis Caminul Phillip is aanwezig .
Organisatie:          werkgroep diaconie van het OCP 
Meer informatie:   Geeske v.d. Meulen (tel. 024-3559193 of  
   06-57556500

Lezing: Op weg naar Pasen

De toren van Babel: theaterweekend voor jongeren
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Zo aan het begin van het nieuwe jaar laten we nog eens de 
revue passeren wat er gebeurd is op het gebied van Sociale 
Zorg in Nijmegen. De database waar we alle gesprekken 
en ondersteuningen in registreren laten we wat gegevens 
produceren.

490 verschillende mensen die we hebben geholpen in 2017. 
Daarvan 175 intensief met 10 of meer contactmomenten en 
de rest met een incidentele ondersteuning. In totaal op de 
100 spreekuren die we gehouden hebben ongeveer 5000 
contactmomenten.

De mens achter de cijfers
Als ik de lijst doorneem en dus de namen zo aan me voorbij 
zie trekken, dan komen de gezichten me voor ogen en de 
verhalen. Allemaal verschillende verhalen, steeds wel met 
een financiële kant. Problemen met de uitkering. Geen 
geld en geen huis meer door een detentie periode, soms 
ivm boetes uit een verder verleden.  Gezinnen die het niet 
kunnen rondzetten, ook vanwege de schulden die al eerder 
zijn opgebouwd, kinderen die daar de dupe van dreigen te 
worden. De uitgeprocedeerde vluchtelingen die helemaal 
geen rechten hebben in ons land, maar ze zijn er wel en 
doen terecht een beroep op onze barmhartigheid. Mensen 
die geen weekgeld hebben omdat de bewindvoerder eerst 
de vaste lasten en schulden heeft betaald en de laatste 
weken van de maand geen geld meer stuurt, omdat het op 
is. Natuurlijk ook die enkele schooier die het toch nog weer 
probeert om bij ons wat geld te bedelen, omdat de rest van 
zijn geringe  weekgeld van de bewindvoerder er al snel 
doorheen is. We proberen natuurlijk die onterechte vraag om 
ondersteuning eruit te selecteren, maar wanneer is het nu 
echt onterecht. 

Expertiseteam dak- en thuislozen
In de loop van 2017 is het ons gelukt om steeds meer 
hulpverlening te betrekken bij onze spreekuren. Nu zijn er 
soms wel 6 hulpverleners van verschillende organisatie 
die erbij zijn en die ook gesprekken kunnen voeren met de 
hulpvragers en kunnen nabellen naar bewindvoerders of 
uitkeringsinstanties om uit te zoeken wat er nu echt aan de 
hand is en op welke manier de persoon in kwestie nu het 
beste geholpen is. Soms is dat een goed advies, soms is dat 
een afspraak bij de sociale dienst, soms is dat inderdaad een 
korte ondersteuning om in die tijd de verdere hulpverlening 
op gang te brengen. 
Door die komst van meerder hulpverleningsorganisaties bij 
ons spreekuur hebben we het dit jaar kunnen verbreden 
tot wat we het expertiseteam dak- en thuislozen Nijmegen 
hebben genoemd.

Zijn we er rijk van geworden?
Nu wat het geld betreft natuurlijk niet. De financiële jaarcijfers 
zijn nog niet opgemaakt, maar we hebben toch zeker in 2017 
120.000 euro besteed aan die ondersteuningsgelden. 

In andere opzichten maakt het ons wel rijk, want het zijn de 
cijfers die aangeven dat we als diaconie nog steeds doen 
waartoe we in de bijbel worden opgeroepen: er zijn voor de 
allerarmsten en daar te helpen waar geen andere helper is.

Paul Oosterhoff, 
diaconaal predikant Nijmegen

Bijbelverhalen spelen – dat doen we in bibliodrama. 
Dat werkt als volgt. Eerst luisteren we naar een bijbelverhaal, 
dan kies je een rol uit het verhaal, je leeft je in in die rol en 
dan gaan we het verhaal spelen. Zo kruip je helemaal in het 
verhaal. In het gesprek na afloop wisselen we uit wat we op 
het spoor gekomen zijn. Bibliodrama is daarmee een (hele 
leuke!) manier om het verhaal van jouw leven in het licht van 
het bijbelverhaal te gaan zien en 
nieuwe betekenis in het bijbelverhaal 
te ontdekken.

Anneke de Vries is predikant van de 
Protestantse Kerk en werkzaam als 
geestelijk verzorger in het   
Radboudumc. 
Zij maakt deel uit van het      
voorgangersteam van het OCP.     
Daarnaast heeft zij een eigen praktijk 
voor supervisie en bibliodrama. 

Begeleiding:  Anneke de Vries 
                     anneke.de.vries@xs4all.nl of tel. 024 – 3243878
Data:        woensdag 28 februari, 28 maart, 25 april en 30 mei 
Tijd:    10.00 – 12.00 uur  
Waar:    Dagkapel Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7

Deelnemers:  minimaal 8 en maximaal 10 
Kosten:          40 euro voor vier keer, inschrijven per serie van 
         4 bijeenkomsten
Aanmelden:   z.s.m. bij Secretariaat Effata:
                      post@effataparochie.nl of 024 – 3656069
Betaling:        vriendelijk verzoek bedrag over te maken naar   
                      NL29ABNA0436661446  o.v.v. Bibliodrama                         

Bibliodrama: een speelse manier 
van bijbellezen

Sociale zorg in Nijmegen in 2017 (1)

Stichting de Verwondering bestaat al bijna een kwart eeuw. 
Inmiddels hebben er vele activiteiten plaatsgevonden in ons 
pand, Momenteel is de Verwondering op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers om dit prachtige werk te blijven doen. Iedereens 
talenten zijn daarbij welkom. Wilt u in gesprek over wat u 
zou kunnen doen bij Stichting de Verwondering? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op.
 

Johan Wlochacz, tel. 06 - 43448418
info@de-verwondering.nl

De Verwondering zoekt vrijwilligers
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Gebedsweek voor de eenheid

Op verschillende plaatsen in de stad wordt de jaarlijkse 
gebedsweek voor de eenheid van de christenen gevierd. 
In de kapel van het Rosahuis wordt op dinsdag 23 januari 
om 15 uur een oecumenisch gesprek georganiseerd 
tussen ds Henk Gols, de augustijn pater Joost Koopmans 
en zuster Janny Ista van de oecumenische gemeenschap 
van Grandchamp. De middag wordt afgesloten met een 
vesperdienst. U bent van harte welkom.

Henk Gols

Pontanusstraat 1 | 6524 HA  Nijmegen | 024 - 322 36 26
info@vananken.nl | www.vananken.nl 

Thuis in het
Rijk van Nijmegen
Met meer dan 30 jaar ervaring in het Rijk van 
Nijmegen kennen we zo’n beetje iedere straat, 
steegje en laan. Uw garantie voor een zorgvuldig 
advies over welke woning aansluit bij uw 
persoonlijke woonwens. Door lokale markt- en 
mediakennis weten wij precies hoe wij uw woning 
bij verkoop in het juiste daglicht moeten zetten.

Meer weten? Neem dan contact op met  
Juliëtte van Anken of Onno Disveld.

Na de kerk

Lobith 
Je hoort er tegenwoordig niet meer zo veel over, maar 
er is een tijd geweest dat men zich afvroeg wat er toch 
van de tien stammen Israëls geworden was. In de 
bijbelse geschiedenis is een tijdlang sprake van ‘Israël’ 
en ‘Juda’, de twee delen waarin het ene koninkrijk 
van David en Salomo uiteenviel. Israël omvatte tien 
stammen, Juda twee (namelijk Juda en Benjamin). In 2 
Koningen 17 lezen we hoe Israël onder de voet gelopen 
wordt door de Assyriërs. De complete bevolking, die 
tien stammen dus, wordt gedeporteerd naar Assyrië en 
in de Bijbel zien we ze niet meer terug. 
 
Je kunt je dan de vraag stellen: hoe liep het met die 
mensen af? Waar zijn ze gebleven? Daarover deden 
vroeger de wildste speculaties de ronde. En in mijn 
studententijd was er ook een (vermoedelijk toen al 
behoorlijk belegen) grapje over. 
 
De Israëlieten kwamen naar... Nederland! Hoe weten 
we dat? Ze zakten op boten de Rijn af en toen ze hier 
arriveerden zagen ze dat het land onbewoond was. Ze 
noemden die plaats: lo beet, wat ‘geen huis’ betekent. 
Dat werd Lobith. Een eindje verderop zagen ze toch 
iets van menselijke activiteit en ze zeiden we-ganiem, 
‘maar wel tuinen’. Niet toevallig dus dat in Wageningen 
een Landbouwuniversiteit staat. 

Arian Verheij 
Lees alle miniaturen op 

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen 

     Hebreeuwse miniaturen

Zaterdag 3 februari om 16 uur wordt in de Stevenskerk 
weer een Engelse Koorvesper gehouden, gezongen 
door Capella Cumerana  o.l.v. Jetty Podt. Van harte 
wordt u uitgenodigd voor deze vesperdienst in het hart 
van de stad: een verstild moment met prachtige muziek 
uit de traditie van de Engelse kerk.
De vesperdiensten worden gehouden onder de kerkelij-
ke verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente. 
Voor de vormgeving en financiering is Stichting Ontcom-
mer verantwoordelijk.

Volgende koorvespers: 3 maart, 7 april, 5 mei en 2 juni.

Henk Gols

Engelse koorvesper in Stevenskerk
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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, Postbus 31406, 
6503 CK tel. (024) 3234 854
Bereikbaar dinsdag van 10 tot 12 uur 
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Collectebonnen door overmaking van 
50 euro of een meervoud op
NL74INGB0008245143 t.n.v. 
Prot. Gemeente te Nijmegen in 
Nijmegen, o.v.v. ‘Collectebonnen’

College van Kerkrentmeesters
Secretaris : J. Timmerman, 
tel.: 024-3603998
Tel. dinsdag 10-12 uur : 024-3234854
Postbus 31406, 6503 CK NIJMEGEN 
Bank  NL74INGB0008245143 tnv Prot.
Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Diaconaal centrum ‘de Haard’
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen 
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
Postbus 273, 6500 AG Nijmegen 
tel. (024) 3228480
mail: diaconie@kerkinactie-nijmegen.nl 
rekeningnr: NL52INGB0000902639 t.n.v. 
Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal predikant: 
ds P. Oosterhoff, tel. (06) 22994450

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

Pro Persona
mw. drs. S.G. 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. A de Vries / ds.  R. Huijzer
tel. (024) 3613320

Sint Maartenskliniek
mw. ds. K.M. Heynis, (024) 3659695
m.heijnis@maartenskliniek.nl 

Canisius Wilhelminaziekenhuis
mw. drs. Anna Fischer, tel: (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl 

Moluks Evangelische Gemeente 
Ds. M.J. Pattinasarany, Beek 4,
5815 Mierselo, mobiel: 06 42 43 52 00
e-mail: mjpattinasarany@gmail.com

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

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

Algemene adressen Colofon

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

E-mailadres redactie:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Postadres redactie:
Diaconaal bureau ‘De Haard’
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen
Tel. 024 - 322 84 80

Kopij voor het volgende nummer dient 
uiterlijk op 6 februari 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 4 februari.
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:
Paul Oosterhoff, 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 2018

nummer  2  6 februari (40dagentijd)
nummer  3  13 maart (Goede week,  
           Pasen)
nummer  4  24 april (Hemelvaart en  
           Pinksteren)
nummer  5  19 juni
nummer  6   21 augustus
nummer  7  25 september
nummer  8  30 oktober (Laatste 
          zondag en Advent)
nummer  9  4 december  (Kerst)
 
Verschijning: 
10 dagen na kopijdatum

Adressen en redactie

Protestantse Gemeente 
Nijmegen
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Zondag 21 januari
Bartholomeüskerk 10.00 uur ds. A. de Reus
Maranathakerk  09.30 uur ds. P. v/d Vange
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. J. Dorst
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. E. Muth
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. S. Freytag
Studentenkerk  11.00 uur Eva Martens
CWZ   10.30 uur pastor G. Cetera
Pro Persona  11.00 uur pastor S. Jansen
Radboud umc  10.00 uur pastor W. Smeets

Collecte voor: 1.   Sociale zorg
  2.   Zondag voor de eenheid

Zaterdag 3 februari om 18.30 uur in Ontmoetingskerk: 
avondviering vol muziek (voorganger: ds. Johan Dorst)

Zondag 11 februari
Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  09.30 uur ds. H. Gols
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. J. Dorst
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur pastor J. Kolkman
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  11.00 uur John Hacking
CWZ   10.30 uur pastor J. v/d Smissen
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur  pastor T. van Heerde

Collecte voor: 1.   Stichting Huis van Miriam (zie p. 3)
  2.   PGN

Zondag 28 januari 

Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  09.30 uur ds. H. Gols
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. J. Dorst
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. R. Huijzer /
    J. van Nieuwenhuyzen
Ev. Lutherse Gem. geen dienst 
Studentenkerk  11.00 uur Froukien Smit
CWZ   10.30 uur pastor A. Fischer
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur pastor J. van Meurs

Collecte voor: 1.   Sectiekeuze
  2.   Catechese en Educatie

Zondag 4 februari 

Bartholomeüskerk 10.00 uur ds. P. Oosterhoff
Maranathakerk  09.30 uur ds. P. v/d Vange
Ontmoetingskerk  10.30 uur 1e zondag viering
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. H.Gols
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. H. Rijken 
Studentenkerk  11.00 uur Frits Hendriks
CWZ   10.30 uur ds. P. Elsinga - Kool
Pro Persona  11.00 uur pastor J. v/d Wal
Radboud umc  10.00 uur bezinningsbijeenkomst

Collecte voor: 1.   Werelddiaconaat (zie p. 3)
  2.   PGN


