
 

 

                   ZONDAGSBRIEF 
 PGN sectie Dukenburg-Lindenholt 

 no 21 - 06                                        20 november 2022 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 23 november  18.00 uur inleveren bij Joan Dreessens,          
tel. 024- 344 72 22 (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  20 november     9.30 uur 

Eeuwigheidszondag 
 
Voorganger: Ds. P. v.d. Vange 
Ouderling van dienst: Mevr. G. Berkelaar 
Lector: Mevr. H. Tuinstra 
Organist: Dhr. L. Wynia 
Bediening beamer en 
camera: 

 
Dhr. A. Grakist 

Met muzikale medewerking van de Cantorij onder 
leiding van Vivien Moffat 
 
Gebed om Gods aanwezigheid 
Oud.. Kom ons nabij God 
 wij zijn de weg naar hier gegaan 
 om onze dierbaren te gedenken.  
 Kom ons nabij, in ons verdriet  
Allen: Kom ons nabij als wij zoeken naar een manier  
 om het gemis een plaats te geven, 
 om opnieuw ruimte te scheppen in ons hart 
 Kom ons nabij als we zoeken 
 naar een weg om verder te leven. 
Oud.: Gij die trouw zijt en geen mens laat vallen, 
 kom ons nabij in dit uur 
 in een troostend woord, 
 in een gebaar van zomaar mensen. 
Allen: Kom ons nabij, in het licht hier ontstoken 
 in een boek vol sterfelijke namen, 
 in het kruis dat hopen doet. 
Oud.: Eeuwige, onze God, diepste diep van alle leven, 
 liefde, trouw die alles draagt, 
 sprekende stilte die ons roept. 
Allen: Kom ons nabij,  help ons te blijven geloven 
 dat wij mensen verbonden blijven 

in leven en dood. Amen. 
 
Schriftlezingen:  
Psalm 121 
Johannes 20: 11 – 18 
 
Gedichten: 
De mensen van voorbij   (Hanna Lam) 
Ik denk niet soms aan je… 
 

Liederen:  
-Lied 217 1, 2, 3  door Gemeente 
     De dag gaat open voor het woord des Heren 
-Lied 217 5  door Gemeente 
-Lied 852:  1, 2, 3, 4 door Cantorij 
     U komt mij, lieve God, zo nederig nabij.  
-Hymne “There’s a wideness in God’s mercy”   Cantorij 
-Psalm 18A 

Refrein: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij. 
Bij begin; refrein een keer door Cantorij, 
aansluitend tweede keer door gemeente.  
Vervolgens de verzen door Cantorij, het 
refrein door Allen.  

-Lied 631 1, 2, 3  door Gemeente 
     Tussen waken, tussen dromen 
-Lied 91a:  1, 2, 3    door Gemeente 
     Wie in de schaduw Gods mag wonen  
-Accl. Lied 367k 
     Hoor ons bidden God en luister –  
     wees nabij in licht en duister.  
-Lied 426 God zal je hoeden  
(1 x Engels: cantorij, 1 x Nederlands: gemeente) 
 
De diaconale collecte in de dienst is vandaag bestemd 
voor diaconaal Algemeen Werk.  De tweede collecte in 
de dienst is bestemd voor de sectiekas.  
 
De bloemen uit de dienst gaan met een hartelijke groet  
van de gemeente naar  mevr. L. van der Kraan. 
 
Op zondag 20 november is er in de Maranathakerk 
een dienst met Ds. W. Slob om 9.30 uur. 
In de Bartholomeuskerk is er een dienst met  
mevr. M. Klijnsma om 10.00 uur. 
 
Op zondag 27 november is er om 10.30 uur een 
oecumenische dienst in de Ontmoetingskerk.  
Pastor Els Geelen en Ds Wouter Slob gaan samen voor 
en het Kinderkoor zal zingen. Het is een echte 
kinderviering. Het thema van de viering is:  
Ik kan niet wachten.  
In de Maranathakerk is er om 9.30 uur  
een dienst met Ds. P. v.d. Vange  
In de Bartholomeuskerk is er deze zondag geen dienst. 
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AGENDA  in de Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld 
 

Elke Ma./din./don. 10 – 11.30 uur het Luisterbankje;  iedereen is welkom in de kerk  
voor een praatje, een kaarsje of even rust. 

Elke Woe./vrij. 10 – 11.30 uur de Aanloop; voor een kopje koffie of thee en een praatje. 
Ma. 21 november 19.30 uur Najaarsprogramma:  muziekavond 
Woe. 23 november 20.00 uur Geloven Nu: Gespreksgroep 20-30ers 
Don. 24 november 10.00 uur Adventsmeditatie 
Don. 24 november 14.00 uur Ouderenmiddag Protestantse Vrouwendienst 
   

Kijk voor meer informatie in de Zondagsbrief, op de website www.ontmoetingskerk.net of in de Over&Weer 
 
Alle diensten zijn live te volgen of later terug te kijken via www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendingen    
of via   www.maranathakerk-nijmegen.nl 
 
**Digitaal collecteren  
U kunt uw gaven over maken op de volgende rekeningnummers:  
1e collecte Diaconie -  Diaconie Prot. Gem. Nijmegen  NL52 INGB 0000 9026 39  
2e collecte -   Prot. Gem. Nijmegen   NL74 INGB 0008 2451 43  
Naast de mogelijkheid van digitaal collecteren zijn er ook mandjes bij de uitgang ten behoeve van de collecte. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage, de diaconie en het College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Nijmegen.  
 
**Consumpties 
Mogelijk is het u al opgevallen:  i.v.m. oplopende kosten zijn per  november  de (interne) prijzen voor 
consumpties in de Ontmoetingskerk verhoogd: Koffie/thee € 0.80;   fris € 1.00;   bier/wijn € 1.20 per consumptie 
 
**Najaarsprogramma   Thema: 'Hoop opdiepen en levend houden' 
In een wereld vol wanhoop kunnen we wel wat hoop gebruiken. In een gevarieerd programma diepen we 
hoop op en gaan in gesprek over hoe we de hoop levend houden. 
Op 21 november, 19:30-21:30 uur   Muziekavond met hoopvolle Adventsmuziek o.l.v. Wim Koopmans. 
Op 28 november, 19:30-21:30 uur    Lezing door Palmyre Oomen:  Geen optimisme, wel hoop 
Beide avonden zijn ook online te volgen  
 
** Geloven nu: hoe doe je dat? Gespreksgroep 20-30ers  
Op 23 november en 21 december, van 20.00 – 22.00 uur 
Geloven nu: hoe doe je dat? Geloven in een tijd dat dat 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 zijn welkom om aan te sluiten. 
Info en aanmelding: joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net of wouter.slob@pkn-nijmegen.nl. 
 
**Adventsmeditaties: Deze tijd is vol verwachting  
De adventsmeditaties zijn op 24 november, 1, 8, en 15 december om 10.00 uur in de stiltezaal van de 
Ontmoetingskerk. We mediteren op teksten en muziek uit hedendaagse christelijke bronnen om ons 
voor te bereiden op Kerstmis. Verlangen en verwachten zijn onze thema’s.  

Wie verwacht zal groeien.   
Wie verwacht zal licht zien.  
Op een plaats zonder deur, zonder drempel  
glanst het licht van de toekomst   
in een kindergezicht  

(Marinus van den Berg)    

De meditaties worden begeleid door Moniek Steggerda en Jacqueline Pompe. 
Aanmelding bij m.steggerda@live.nl.  
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**Protestantse Vrouwendienst Dukenburg / Lindenholt / Hatert 
Wij nodigen onze oudere gemeenteleden van harte uit voor de ouderenmiddag op 
donderdag 24 november a.s. om 14.00 uur. 
Deze middag maken wij een kerststukje onder leiding van Ella Heusinkveld. Zij zal voor ons een voorbeeld 
maken en ons begeleiden, zodat alle deelnemers een mooi kerststukje mee naar huis kunnen nemen.  
Wij vragen u, indien mogelijk, om uw eigen snoeischaartje, kniptangetje en een aardappelschilmesje, 
waarop u uw naam heeft geplakt, mee te brengen.   
Meer informatie staat op uw persoonlijke uitnodiging. We hopen u te zien op 24 november. 
De dames van de Vrouwendienst. 
 
 
**Kerstactie 2022  
Levensmiddelen voor de klanten van de voedselbank Nijmegen – Overbetuwe 
Houdbare producten, bijv. houdbare (chocolade) melk, rijst, macaroni, spaghetti, pastasaus, 
groenten of fruit in blik / pot, aardappelpuree, olijf- of zonnebloemolie, vis in blik, luxe nootjes, 
zoutjes / toastjes, kerstchocolaatjes, kerstkransje enz.  
Alle producten moeten minstens 10 weken houdbaar zijn. 
Inleverdata: op de zaterdagen of zondagen 26/27 november, 3 / 4 december en 10/11 december 
kunt u voor en na de kerkdienst levensmiddelen in uw eigen kerkgebouw afgeven. 
Of een donatie! U kunt ook financieel steunen, door overmaking op  
rekeningnummer NL61RABO 0104 0832 55 t.n.v. Stichting Voedselbank Nijmegen  
onder vermelding van Kerstinzameling Diaconie + de naam van uw kerk.  
Meer informatie: oec.werkgroepdiaconie@gmail.com of Anneke Leisink telnr. 024-3225239.    
 
 
**Over&Weer 
Indienen kopij Over en Weer: over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl 
Sluitingsdatum: 6 december 
 
 
 
**De Ontmoetingskerk 
Meijhorst 70-33 6537 EP Nijmegen 
Tel. 024-344 14 46 
Website:   www.ontmoetingskerk.net 

www.pkn-nijmegen.nl 
Secretariaat:   secretariaat@ontmoetingskerk.net 

Tel. 024-344 14 46 (dinsdag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur) 
Contactadressen:  Neemt u 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 we 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 
Theo van Driel:   tel. 06 18193612  diaconie@pkn-nijmegen.nl 
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