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De Stevenskerk is een van de best bezochte monumenten 
van Nijmegen. Jaarlijks bezoeken meer dan 165.000 mensen 
dit- gratis toegankelijke - culturele erfgoed; puur om het 
gebouw, of om deel te nemen aan een van de vele 
evenementen die er plaatsvinden.
Met zijn markante toren en indrukwekkend dakenlandschap 
is de kerk niet weg te denken uit het hart van de stad en van 
groot belang voor de aantrekkelijkheid van Nijmegen. 
Bijzondere interieurstukken zijn o.a. het monumentale 
18de-eeuwse Königorgel en het 
grafmonument van de Gelderse 
hertogin Catharina van Bourbon uit 
de vroege 16de eeuw.

Voor vele Nijmegenaren is de St-
evenskerk, samen met de Waalbrug, 
hét symbool van de stad. 
Een van de meest gezongen 
Nijmeegse volksliederen is 
‘al mot ik krupe’, een loflied op de 
Stevenstoren. Ook staat de kerk 
symbool voor de verwoesting van 
het centrum door het bombardement 
van 1944, hetgeen jaarlijks in de 
Stevenskerk wordt herdacht. In het 
culturele landschap van Nijmegen 
neemt de Stevenskerk een unieke 
plek in: met activiteiten voor een 
breed publiek, zoals beurzen, con-
certen tijdens de Vierdaagse en vele 
rondleidingen; maar ook met eve-
nementen die nauwer aansluiten bij 
het karakter van het gebouw, zoals 
oecumenische diensten, orgel- en 
koorconcerten en lezingen over spi-
ritualiteit. Sinds 3 jaar is de Stevens-
kerk het begin- en vertrekpunt van de Walk of Wisdom, een 
spirituele wandeltocht door het Rijk van Nijmegen.

Het zal weinigen zijn ontgaan dat de Stichting Stevenskerk in 
juni een werkelijk zeer hoog subsidiebedrag van 5,5 miljoen 

euro heeft toegekend gekregen door het ministerie van OCW. 
Met dit bedrag is een stevig fundament gelegd voor de nood-
zakelijke en omvangrijke restauratieprojecten die voor de 
Stevenskerk de komende jaren op stapel staan, namelijk het 
vervangen van de verweerde leien van een groot deel van 
het dak en de restauratie van de glas-in-loodvensters. Een 
logische investering overigens, immers de Stevenskerk is 
een rijksmonument en is dat niet voor niets. 

Het toegekende bedrag dekt 70 
procent van de daadwerkelijke 
restauratiekosten en dus zullen de 
overige 30 procent door de stich-
ting zelf bij elkaar moeten worden 
gebracht. Een behoorlijke opgave 
voor de komende jaren, maar het 
is een klus waar we met vertrou-
wen aan beginnen. Een mooie, 
opgeknapte kerk is immers een 
uitstekend visitekaartje voor de 
stad Nijmegen.  

En laten we daar maar meteen 
heel duidelijk over zijn: financiële 
steun aan de Stevenskerk blijft 
hard nodig, zeker in de komende 
jaren, waarin we op zoek moeten 
gaan naar financiering van het 
noodzakelijke aanvullende bedrag.
En hierbij geldt: alle beetjes 
helpen. 
Aan u doen wij dan ook een 
oproep om bij te dragen een het 
welslagen van deze grote opknap-
beurt. U kunt contact opnemen met 
onze medewerker fondsenwerving 

Paul Schreurs. Hij vertelt u graag welke mogelijkheden er 
zijn: p.schreurs@stevenskerk.nl of 024 - 360 47 10.

Heleen Wijgers
Directeur Stichting Stevenskerk

Per 29 juni 2018 ontstaat er in het College van Kerkrentmeesters 
van de Protestantse Gemeente te Nijmegen (PGN) een vacature 
voor de functie van Voorzitter van het CvK. De huidige voorzitter 
heeft zijn termijnen er opzitten.

Het CvK heeft als taken o.a. het personeelsbeleid, het beheer van 
de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met 
uitzondering van diaconale aangelegenheden die vallen onder het 
College van Diakenen (CvD).

Profiel kandidaat:
- Hart voor de kerk, maatschappelijk betrokken;
- Ervaring met bestuurlijke en veranderingsprocessen;
- Leidinggevende en communicatieve vaardigheden;
- Praktisch zakelijk en financieel inzicht.

Functie voorzitter: 
-   Voorbereiden en voorzitter vergaderingen van het CvK;
-   Namens het CvK zitting hebben in het Breed Moderamen: 
    Kleine Kerkenraad (KKR) en de Kerkenraad (KR);
-   Met secretaris en/of penningmeester van het CvK naar 
    buiten het CvK vertegenwoordigen.

Informatie: bij de huidige voorzitter de heer J.F. (Hans) de Haan 
(06 53152153) of bij de voorzitter van de Kerkenraad de heer B. 
(Barend) de Gooyert (06 51175954).

Heeft u interesse voor de functie of kunt u ons attent maken op 
volgens u geschikte kandidaten dan kunt u dat kenbaar maken 
aan de heer J. (Jan) Timmerman, secretaris van het CvK per 
email:  kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Vacature: Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CvK)
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Over & Weer Kerk en samenleving

vrijdag 29 juni Job 40:15-24
zaterdag 30 juni Job 40:25–41:26
zondag 1 juli Job 42:1-17
maandag 2 juli Marcus 4:21-34
dinsdag 3 juli Marcus 4:35-41
woensdag 4 juli Marcus 5:1-20
donderdag 5 juli Marcus 5:21-34
vrijdag 6 juli Marcus 5:35-43
zaterdag 7 juli Psalm 123
zondag 8 juli Marcus 6:1-13
maandag 9 juli Marcus 6:14-29
dinsdag 10 juli Marcus 6:30-44
woensdag 11 juli Romeinen 14:1-12
donderdag 12 juli Romeinen 14:13-23
vrijdag 13 juli Romeinen 15:1-13
zaterdag 14 juli Efeziërs 1:1-6
zondag 15 juli Efeziërs 1:7-14
maandag 16 juli Efeziërs 1:15-23
dinsdag 17 juli Psalm 14
woensdag 18 juli Klaagliederen 1:1-11
donderdag 19 juli Klaagliederen 1:12-22
vrijdag 20 juli Klaagliederen 2:1-12
zaterdag 21 juli Klaagliederen 2:13-22
zondag 22 juli Klaagliederen 3:1-39
maandag 23 juli Klaagliederen 3:40-66
dinsdag 24 juli Klaagliederen 4:1-22
woensdag 25 juli Klaagliederen 5:1-22
donderdag 26 juli Rechters 1:1-21

vrijdag 27 juli Rechters 1:22-36
zaterdag 28 juli Rechters 2:1-5
zondag 29 juli Rechters 2:6-15
maandag 30 juli Rechters 2:16-23
dinsdag 31 juli Rechters 3:1-6
woensdag 1 augustus Efeziërs 2:1-10
donderdag 2 augustus Efeziërs 2:11-22
vrijdag 3 augustus Rechters 3:7-11
zaterdag 4 augustus Rechters 3:12-31
zondag 5 augustus Efeziërs 3:1-13
maandag 6 augustus Efeziërs 3:14-21
dinsdag 7 augustus Rechters 4:1-16
woensdag 8 augustus Rechters 4:17-24
donderdag 9 augustus Rechters 5:1-11
vrijdag 10 augustus Rechters 5:12-22
zaterdag 11 augustus Rechters 5:23-31
zondag 12 augustus  Efeziërs 4:1-16
maandag 13 augustus Efeziërs 4:17-24
dinsdag 14 augustus Efeziërs 4:25–5:2
woensdag 15 augustus Efeziërs 5:3-20
donderdag 16 augustus Marcus 6:45-56
vrijdag 17 augustus Marcus 7:1-23
zaterdag 18 augustus Marcus 7:24-30
zondag 19 augustus Rechters 6:1-10
maandag 20 augustus Rechters 6:11-24
dinsdag 21 augustus Rechters 6:25-40
woensdag 22 augustus Marcus 7:31-37
donderdag 23 augustus  Marcus 8:1-13

Bijbelleesrooster

Vakantie / vacant

Dit is alweer het laatste nummer van Over & Weer voor de 
vakantie. Na een intensief jaar op allerlei terreinen, ook op 
het kerkelijk erf,  hebben we nu een heerlijke periode voor de 
boeg van even een tijdje totaal anders dan anders. Even de 
spanning eraf. Ont-spanning. Heerlijk!
Voor ons privé betekent dat: campertje inpakken en dan maar 
op stap. We hebben een plan, waar we naar toe willen, maar 
misschien loopt het ook wel anders. Kijken waar het mooi is 
en het weer goed is. 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik krijg altijd allerlei 
ideetjes tijdens  de vakantie. Eerst is het vooral uitrusten en 
allerlei zaken waar je nog aan dacht, naast je neer weten te 
leggen. Maar dan ineens, na een paar dagen, is je hoofd wat 
leeg geworden en ontstaat er ruimte om ‘out of the box’ te 
denken. En dat is vaak nodig om vastgeroeste ideeën los te 
laten en ruimte te vinden voor iets nieuws. Dat geldt voor je 
privé leven (ik wil in de vakantie altijd weer iets nieuws be-
ginnen, een taal leren of een boek schrijven of zo) maar ook 
voor je werk en je kerkelijke activiteiten. 

Afgelopen zondag was er de dienst in Dukenburg waarin 
mensen werden bevestigd in het ambt en ook een paar men-
sen afscheid namen na jaren van trouwe dienst. Het lijkt na-
tuurlijk heel wat als er weer 4 mensen als ambtsdragers wor-
den bevestigd, maar als je bedenkt dat het over heel Nijme-
gen gaat  en er ook een paar mensen weggingen, dan denk 
je ook even aan de vele vacatures die er toch ook nog zijn. In 

het eerste lied in die dienst (psalm 
92) viel mij een bijzonder zinnetje 
op dat we zongen over mensen, 
die zich door God laten roepen: 
‘Welsprekend is hun leven’. Dat 
werd voor mij een beetje het thema 
voor de dienst, dat we door ons 
leven, ons doen en laten,  spreken 
van de bedoelingen van God.

De vakantie is daar een goede voorbereiding voor, om straks 
in het nieuwe jaar weer blijk te geven van onze welsprekend-
heid. Het gaat er helemaal niet om om iets grootst te doen 
(die taal leren, of dat boek schrijven van mij… het komt er 
nooit van) het gaat er om ons gewone leven van alle dag wel-
sprekend te laten zijn, door dingen te doen die iets te maken 
hebben met het koninkrijk van God. En dat kan natuurlijk van 
alles zijn, van taalmaatje voor een vluchteling tot vrijwilliger bij 
de voedselbank. Maar het zou ook kunnen zijn dat een taak in 
de kerk, om te helpen die in deze crisistijd in goede banen te 
leiden, voor u is weggelegd. Er is zat te doen, vacatures ge-
noeg, voor ieder wat wils. 

Dat wens ik ons toe, dat de vakantie ons opnieuw inspireert 
en zo doet ont-spannen dat straks in het nieuwe seizoen men 
van ons zal zeggen: ‘Welsprekend is hun leven’

Paul Oosterhoff
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De weg van de liturgie

Vanaf de maandag na Pinksteren is de lange tocht begonnen van zondag 
op zondag door zomer en herfst, de ‘groene tijd’ die duurt tot aan de Advent. 
Helemaal feestloos is die periode niet. Op de zondag na Pinksteren is er 
dadelijk al al het feest ter ere van Gods Drie-eenheid. Op 24 juni viert de 
kerk van oost en west de geboorte van Johannes de Doper; op 29 juni 
het feest van de apostelen Petrus en Paulus. 6 augustus is gewijd aan de 
gedaanteverandering (transfiguratie) van de Heer; 15 augustus aan moeder 
Maria; 29 september aan Michaël en alle engelen en 1 november aan 
alle heiligen. En er is nog wel meer. Maar doorgaans heten de zondagen 
prozaïsch de zoveelste door het jaar (rooms-katholiek), de zoveelste na 
Pinksteren (oosters-orthodox en oud-katholiek) of na Trinitatis (anglicaans en 
luthers), of de zoveelste van zomer en herfst (protestants).

Bij de zondagen (B-jaar):
1 juli: 2e zondag van de zomer (Dienstboek p. 423)
8 juli: 3e zondag van de zomer (Dienstboek p. 427)
15 juli: 4e zondag van de zomer (Dienstboek p. 431)
22 juli: 5e zondag van de zomer (Dienstboek p. 435)
29 juli: 6e zondag van de zomer (Dienstboek p. 439)
5 aug.: 7e zondag van de zomer (Dienstboek p. 443)
12 aug.: 8e zondag van de zomer (Dienstboek p. 447)
19 aug.: 9e zondag van de zomer (Dienstboek p. 451)
zo 26 aug.: 10e zondag van de zomer (Dienstboek p. 455)

Kerk en samenleving

Diaconale collecten

Zondag 1 juli t/m 12 augustus- 
Algemeen diaconaal werk 
Tijdens de vakantieperiode is er geen 
speciaal doel benoemd voor de weke-
lijkse collectes op zondag. De opbrengst 
van de collecte is deze weken bestemd 
voor het algemeen diaconale werk in 
Nijmegen.

Zondag 19 augustus - 
Uitgeprocedeerde vluchtelingen
De diaconie werkt intensief samen
met organisaties die zich inzetten voor
uitgeprocedeerde vluchtelingen in 
Nijmegen. Het leefgeld van een tientje 
per week voor de mensen in de Bed, 
Bad en Broodopvang wordt betaald 
door de diaconie. De collecte is hiervoor 
bestemd.

Zondag 26 augustus – Sectiekeuze
De diakenen in de sectie maken een 
eigen keuze voor het collectedoel. 
Let op de afkondigingen in de kerk.

Dinsdagmorgenkring in de Maranathakerk

In de Maranathakerk bestaat al vele jaren een maandelijkse Dinsdagmorgenkring: 
een inspirerende gesprekskring, die uiteraard openstaat voor belangstellenden uit 
heel onze protestantse gemeente (en daarbuiten).
In 2018-2019 zullen we met elkaar in gesprek gaan naar aanleiding van het boekje 
‘God met ons’. De betekenis van het kruis en de opstanding — toen en nu, van de 
hand van de voormalige anglicaanse aartsbisschop Rowan Williams (Nederlandse 
uitgave verzorgd door Berne media, 2018). Rowan Williams laat gestolde geloofs-
begrippen weer stromen; hij laat zien hoe beeldend en open de taal is die Bijbel en 
vroege kerk hanteren om ons binnen te voeren in het geheim van het geloof.

De data waarop wij samenkomen zijn: 11 september, 9 oktober, 13 november, 
11 december, 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei. Tijd: van 10.00-11.30 uur.

De Nijmeegse Orgelkring heet u van 
harte welkom bij de Concertzomer 
2018 in de Nijmeegse Stevenskerk. 
Ook dit jaar is er tijdens de zomer op 
de dinsdagavonden een concertserie,  
met veel diversiteit en kwaliteit.
Alle concerten beginnen om 20.30 uur.

3 juli   -  Dick Luijmes
10 juli  -  Berry van Berkum (Bach)
24 juli  -  Ko Zwanenburg
31 juli  -  Laurens de Man
 7 augustus  - Pieter Dirksen
14 augustus  - Cor Ardesch
21 augustus  - Wout van Andel
28 augustus  -  Berry van Berkum, e.a.
4  september - Joost  Langeveld 

Tot slot op zondag 16 september het 
bekende kinderconcert om 15.00 uur 
Dit jaar ‘Mariken’ door Gery Groot 
Zwaaftink en Dirk Luijmes. Gratis toe-
gang, vrijwillige bijdrage na afloop
Van harte welkom!

Meer informatie over de concerten en 
het kopen van kaarten vindt u op: 
www.nijmeegseorgelkring.nl

Orgelconcerten 2018

Vrijdag 29 juni om 19.30 uur houden we in de Kleine Bartholomeuskerk de laatste 
Taizé bijeenkomst voor de zomervakantie. Thema van deze viering is ‘Bron van 
leven’. De bron is een beeld van de diepte van waaruit we leven. De bron is ook 
het beeld van God zelf. Het bijzondere van een bron is dat je niet kunt zien waar 
de bron het water van krijgt.
Als je de bron van een rivier zou willen opzoeken, zal je tegen de stroomrichting 
in moeten lopen. De rivier wordt steeds smaller totdat er maar een klein stroompje 
meer waar te nemen is. Daarna een sijpelend begin, maar de oorsprong zelf zit 
onder de grond. Het is een mysterieuze plek die je niet precies aan kunt wijzen.
Het kan zijn dat juist de verborgenheid van die Bron ons lokt. En dat we al zoekend 
er contact mee krijgen. Misschien merken we ook dat er uit die Bron een steeds 
grotere stroom naar buiten komt én dat die Bron in onszelf aanwezig is. Deze Bron 
is onuitputtelijk, het is een Bron die nooit droog zal vallen.

Genoeg stof om mee te nemen en te overdenken tijdens het lange zomerreces 
en ook stof genoeg om over te zingen. Daarom nodigen we u van harte uit met 
ons mee te komen zingen, met ons stil te zijn. Na de viering is er gelegenheid om 
onder het genot van een drankje nog even na te praten.

Taizéviering vrijdag 29 juni 
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Word Vriend van het Compassie
Met een jaarlijkse bijdrage vanaf 25 euro bent u vriend 
van het Huis van Compassie. Met uw bijdrage stelt u ons 
in staat om activiteiten te organiseren.
 
Als vriend ontvangt u informatie over onze activiteiten. En 
u kunt kosteloos deelnemen aan onze ‘inspiratielunches’.
U kunt vriend worden door het invullen van het formulier 
op onze website www.huisvancompassienijmegen.nl. 
Wij danken u van harte voor uw steun!

Wilt u geen Vriend worden, maar ons toch steunen? 
U kunt een eenmalig een bedrag overmaken naar 
NL80 TRIO 0391 0294 60 t.n.v. Huis van Compassie in 
Nijmegen o.v.v. donatie Huis van Compassie.

Onze organisatie is aangewezen als algemeen nut 
beogende instelling (ANBI). Uw gift is daarmee 
aftrekbaar van de belastingen.

 Nieuws uit het Huis van Compassie

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

Iftar maaltijd, eten na zonsondergang

In het Huis van Compassie hebben we twee drukbezochte 
maaltijden gehad, die met de Ramadan te maken hadden. 
Pas is de islamitische vastenmaand geweest, waarin men 
overdag niet eet. Dan wordt er na zonsondergang gegeten. 
Vrijdag 1 juni  was er zo’n Iftar-maaltijd. Deze werd verzorgd 
door de Sudanese vereniging Elbeyet Elsoedani. Rond kwart 
voor tien werd via de stand van de maan, heel precies geke-
ken hoe laat we mochten beginnen met eten en drinken van 
zoete dranken. Dit werd ingeluid met indrukwekkend gezang. 
Elmoiz Elnour vertelde ons over Sudan en de islamitische 
gebruiken daar. Tijdens de vastentijd staat men extra stil bij 
arme mensen die niet goed te eten hebben. 
Er waren mensen uit verschillende culturen aanwezig. Vanuit 
de Turkse gemeenschap werd uitgelegd, dat je niet alleen 
met je lichaam vast, maar met je hele wil en zijn. Het brengt 
je dichter bij Allah. Fransiscaan Eduard Metz legde uit hoe 
het vasten in het Christendom in wordt gevuld en in zijn 
gemeenschap in het bijzonder. En hij had het over het boek 
Clara’s bron, waarin duurzame seizoensgebonden recepten 
staan. Pieter Poels gaf aan dat zijn gezin de bewuste keuze 
heeft gemaakt om vegetarisch en biologisch te eten. 

Het was even spannend of het gezien de stand van de maan 
ook echt op die dag zou vallen, maar vrijdag 15 juni hebben 
we het Suikerfeest, het einde van de Ramadan, gevierd met 
een heerlijke maaltijd, bereid door Syrische vrouwen. 
De dochter van een bezoekster had voor haar opleiding 
een filmpje gemaakt, waarin we konden zien dat mensen in 
Nederland al best wel iets weten van Ramadan. En wij 
kregen er nog meer informatie over. 
Te gast was vereniging Shamuna, die Syriërs ondersteunt in 
Nijmegen en bruggen bouwt tussen hen en andere Neder-
landers. Loubna Alsayed gaf een boeiende presentatie over 
Ramadan in de Syrische cultuur en over het Suikerfeest. Het 
breken van de vasten duurt drie dagen, waarvan de eerste 
dag met familie wordt door gebracht, ook worden familieg-
raven bezocht en krijgen kinderen geld en nieuwe kleren. 
Het is wel anders om hier de Ramadan te beleven dan in het 
geboorteland, waar iedereen er rekening mee houdt, zoals 
in ons land met kerstdagen. Het heet niet voor niks Suiker-
feest, dus we hadden volop lekkernijen en er waren gasten 
die zelfgebakken zoetigheden hadden mee gebracht. Na een 
welgemeend ‘Eid Mubarak’ (gefeliciteerd met Suikerfeest) 
hebben we heerlijk gegeten met elkaar.

Tijdens Soepie Doen is iedereen van harte welkom om in
het Huis van Compassie een soepje te komen eten. Naast 
de soep hebben we ook altijd een moment van bezinning of 
ontspanning d.m.v. een activiteit of een korte presentatie. 
Op 19 april vertelde onze stagiaire Thirza over haar reis 
naar Lesbos tijdens de afgelopen kerstvakantie. Thirza heeft 
daar vrijwilligerswerk gedaan in vluchtelingenkamp Moria, 
waar duizenden vluchtelingen verblijven in zeer slechte 
omstandigheden. Stank, nauwelijks sanitaire voorzieningen, 
meerdere families in een tent en weinig voedsel. 
Als vrijwilliger kan je laten zien dat oog voor hen hebt en dat 
je hen het allerbeste gunt. 
Lees het hele verslag van Thirza’s reis op onze website:
www.huisvancompassienijmegen.nl

Verslag Soepie Doen

Op ons terrein aan de Groenestraat is een grote moestuin. 
Mensen die zelf gebruik moeten maken van de Voedselbank 
verbouwen er groenten. De opbrengst wordt verdeeld over 
de pakketten die de Voedselbank wekelijks verstrekt. Onder 
aanvoering van de initiatiefnemers Wilbert en Christel 
verbouwen vrijwilligers bijv. courgettes, bieten, tomaten, 
wortels en heel veel kruiden. In onze kas groeien druiven, 
tomaten, paprika´s en komkommers. 

De komende maand verkopen we op woensdagmiddag 
tussen 14 en 16 uur kruidenplantjes. Met de opbrengsten 
kunnen we een extra vergoeding geven aan de vrijwilligers 
en nieuwe materialen kopen voor de moestuin. 
Kom eens langs. De vrijwilligers geven u graag een rondlei-
ding, ook in de kas. Kruidenplanten kosten 3 euro per stuk. 
Er is o.a. (thaise) basilicum, selderij, peterselie, pimpernel, 
lavas, salie, dragon, munt. Allemaal biologisch geteeld. 
Hibiscus struikjes zijn te koop voor 5 euro. 

Kruidenplantjes te koop
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Op 29 oktober 2017 werd in de protestantse kerken van 
Nijmegen gecollecteerd voor het Steunfonds Pastoraal Werk 
van het PCN (dat inmiddels opgegaan is in Pro Persona). Het 
Steunfonds ondersteunt activiteiten van het pastoraal werk 
die niet vergoed worden vanuit het reguliere budget van de 
instelling. Bij deze willen we u laten weten wat we met een 
deel van het geld doen en hebben gedaan.

Sinds een aantal jaren worden in Nederland minder mensen 
met een psychiatrische aandoening opgenomen in de 
instelling; mensen krijgen zo lang mogelijk en zoveel mogelijk 
zorg thuis. Patiënten die opgenomen waren, maar met 
begeleiding ook in de stad kunnen wonen, hebben inmiddels 
in veel gevallen een plekje in de stad gevonden.
Dit heeft veel veranderingen tot gevolg. Een van de 
veranderingen is het feit dat voorheen op het terrein van Pro 
Persona aan de Nijmeegsebaan een moes- en bloementuin 
werd onderhouden door patiënten. De mensen die daartoe 
in staat waren zijn inmiddels vertrokken. De vraag leefde 
wat nu met deze tuin te doen nu er geen mensen meer 
waren voor het onderhoud. In samenspraak met patiënten en 
medewerkers zijn we met het plan gekomen om van deze tuin 
een Stiltetuin te maken. Veel mensen kennen in een instelling 
wel een Stiltecentrum, maar een rustige plek buiten, waar je 
even weg kunt van de vaak onrustige afdeling, je kunt terug 
trekken, stil zijn, mediteren of bidden, het leek ons met z’n 
allen een fantastisch idee.

Het plan kreeg steeds beter vorm en meer steun. We hebben 
aan de Groenschool Helicon hulp gevraagd en gekregen. 
Verschillende keren zijn leerlingen met hun leerkracht een 
halve of een hele dag op bezoek geweest om het grote werk 
te doen. Patiënten van de Pompekliniek maken tuinmeubilair; 
dat konden we, mede van het geld van de collecte, 
aanschaffen. Wat planten, houtsnippers voor de paden, het 
wordt steeds meer een mooie plek waar dankbaar gebruik 
van wordt gemaakt. Dank u wel voor uw gift!

Stefien Jansen, 
geestelijk verzorger Pro Persona Nijmegen

Een collecte en dan…

Iedere vrijdagmiddag om 13 uur bidden wij, gelovigen van 
verschillende kerken in Nijmegen, samen met toevallige 
bezoekers in de Stiltekapel van de Stevenskerk het 
Coventrygebed. De tekst van het gebed vind je in de kapel 
en is een vertaling van de Engelse versie. Wie uit de groep 
voorgaat belijdt ons tekort aan liefde en teveel aan haat, 
afgunst, gebrek aan solidariteit. Na elke bede antwoorden 
wij met: ‘Vader, vergeef het’, de Nijmeegse versie van ‘Father 
forgive’. Samen met twaalf kerken in Nederland, allemaal 
verwoest in de Tweede Wereldoorlog, zeggen we dit gebed in 
een korte viering. Halfjaarlijks komen vertegenwoordigers van 
de dertien plaatsen voor overleg bij elkaar.

Op de aprilbijeenkomst in Deventer had de Utrechtse 
delegatie gebed en bede om vergeving aan de orde gesteld. 
Utrecht doet pas sinds kort mee met het gebed. Zij vertelden 
dat bezoekers moeite hebben met de tekst en vragen om 
aanpassing aan deze tijd. Zij hebben moeite met het noemen 
van de Eeuwige. Kun je God wel om vergeving vragen? Wat 
betekent dit? Zijn we wel solidair met de slachtoffers van 
geweld, individueel en collectief, als we het gebed bidden? 
Wat kun je er als enkeling aan doen? Kun je individueel 
schuld belijden? 
Er ontstond een levendig gesprek en we ontdekten dat we 
er nog lang niet uit zijn. Iemand stelde voor om de tekst te 
veranderen in: ‘Leer ons vergeven’. Een ander suggereerde 
de volgende aanvulling: ‘Wij hebben allen gezondigd. Doe ons 
omkeren.’ Conclusie: wij gaan door met gesprek.

Zelf herinnerde ik de vergadering aan de geschiedenis van 
de bede. De Dean van Coventry Cathedral begon direct na de 
Tweede Wereldoorlog met het wekelijkse gebed voor vrede 
en verzoening. Hij koos heel bewust voor de formule ‘Father 
forgive’ en niet voor ‘Father forgive them’. Hij wilde daders en 
slachtoffers in het gebed insluiten en niet uitsluiten. Ik denk 
dat hij zich realiseerde dat in de oorlog velen zowel dader 
als ook slachtoffer zijn en zo vandaag ook nog. Hij werd 
beschimpt en aangevallen in Coventry vlak na de oorlog. Hij 
hield echter voet bij stuk en zo worden deze woorden nog 
steeds in het Verenigd Koninkrijk, in Duitsland, in Zuid-Afrika 
en nog vele andere landen gebeden. Daarom heb ik gepleit 
voor respect van de keuze van toen. Bovendien moeten we 
rekening houden met Coventry en de overige kerken.

Mijn eigen geschiedenis heeft met mijn deelname en pleidooi 
te maken. Ik ben in januari 1942 in Lübeck geboren, drie 
maanden voor het grote bombardement van de binnenstad 
op Palmzondag 1942. Als kind zag ik in de verte steeds de 
gehavende Marienkirche zonder torenspitsen. Vlak na de 
oorlog deed de hele stad mee aan de herbouw van kerk en 
toren. De herinwijding van de kerk was een groot feest en een 
symbool van vrede en wederopbouw. In mijn jeugd werd het 
bombardement nooit herdacht. Dat hoorde bij het leed van de 
oorlog. Bouwen aan een vreedzame samenleving, daar ging 
het toen en nu om. Daarom ben ik iedere vrijdagmiddag om 
13.00 uur in de Stevenskerk te vinden voor het gebed en sta 
ik samen met de bidders stil bij het oorlogsgeweld nu en toen 
en bidden wij om vrede en verzoening. 
Nadenken over verzoening is ook vandaag broodnodig zoals 
door de Truth and Reconciliation Commission in Zuid-Afrika. 
Graag nodig ik uit tot deelname aan het vrijdagmiddaggebed 
en aan de discussie over vergeving.

Bärbel de Groot-Kopetzky

Vrijdagmiddaggebed: 
‘Vader vergeef het’, ‘Father Forgive’

Schatgraven is het programma van Omroep Gelderland 
waarbij presentator Peter van den Hout op zoek gaat naar 
verborgen schatten in Gelderland.
Publiek kan ook dit seizoen weer kunst en curiosa meebren-
gen naar de taxatiedagen en meer te weten komen over de 
waarde en herkomst van dierbare objecten, zoals schilderij-
en, porselein, glas en aardewerk, klokken, goud- en zilver-
werk, sieraden, textilia, boeken en grafiek, poppen(huizen). 

De eerste taxatiedag van dit seizoen is op:
zondag 8 juli in de Stevenskerk te Nijmegen. 
De taxaties zijn gratis. U bent welkom vanaf 10.00 uur. 
Per persoon krijgt u een bon met volgnummer. Om 11.00 
uur starten de taxaties; u gaat per groep van ongeveer 25 
personen naar de taxateurs. Van objecten met een bijzon-
dere herkomst of waarde worden ter plekke tv-opnames 
gemaakt. 
Om 16.00 uur worden de deuren gesloten. Bij extreme 
drukte kan besloten worden de deuren eerder te sluiten.

Schatgraven in de Stevenskerk
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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 contactadres: 
Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193,
e-mail: pootjohanna@gmail.com
adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen
Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056 

Kerkgebouw: 
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Secretariaat sectieraad: Herman te Kiefte, 
tel 024 - 3226896; e-mail: scribasectiestad@
gmail.com
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

Predikanten 
Na het vertrek van ds. Johan Dorst 
is afgesproken dat de overgebleven 
predikanten functioneren voor de 
hele gemeente Nijmegen. 
Ze zijn als volgt te bereiken:

ds. Henk Gols:   
e-mail: henkgols@planet.nl 
tel. 024 - 3781430 of 06 - 51999262
 
ds. Peter van der Vange:
e-mail: pvandervange@gmail.com 
tel. 024 - 3241596 

ds. Paul Oosterhoff:  
oosterhoff@kerkinactie-nijmegen.nl 
tel. 06 - 22994450

Oecumenische diensten binnenstad

Stevenskerk
- Elke zondag om 10 uur: dienst van    
  Schrift en Maaltijd.
- Wekelijks vrijdagmiddaggebed in de 
  Stiltekapel, om 13 uur.
- Engelse koorvespers op elke eerste 
  zaterdag van de maand om 16 uur, 
  met uitzondering van de maanden juli 
  en augustus. De eerstvolgende keer is 
  op 1 september.
- Op zondag 26 augustus: dienst in het 
  kader van het Gebroeders Van Limburg 
  Festival.

St. 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 wordt er een ‘Jacobsviering voor 
mensen onderweg’ gehouden. 
Voorganger op 9 juli: Ds Henk Gols; op 
12 augustus: Bärbel de Groot-Kopetzky.

Extra op zondag 29 juli: ‘Jacobsdag’, 
viering om 10 uur op het plein voor 
de kapel en bij regen in het tegenover 
gelegen weeshuis. Voorgangers Paul 
Reehuis, Bärbel de Groot-Kopetzky e.a. 
Na de viering koffie met een broodje.

In memoriam
Op 3 mei is overleden Herma van Zelst 
- van den Berg, echtgenote van Ed van 
Zelst. Ze is 66 jaar geworden. Het eerste 
kind dat zij samen kregen, verongelukte. 
Enkele jaren na deze vreselijk gebeur-
tenis bleek ze ongeneeslijk ziek. Nog 
dertig jaar heeft ze geleefd, met 
beperkingen. 
Maar Herma is meer dan patiënt 
geweest, meer dan hulpbehoevend. 
Met verve en met liefde is ze Ed’s vrouw 
geweest en de moeder van Hanneke 
en Pieter. In hun levens is zij de stimu-
lerende factor geweest, zij motiveerde, 
bracht haar vrolijkheid in. Warm was 
haar geloof, haar liefde. Vanaf begin dit 
jaar werden lijden en pijn haar te zwaar. 
Niet om nog veel langer vol te kunnen 
houden. Tenslotte gaf haar lichaam het 
op. In de uitvaartdienst op 11 mei in de 
Stevenskerk hebben wij haar aan God 
toevertrouwd. Moge Hij zich ontfermen 
over Ed, de kinderen en kleinkinderen.

Henk Gols

Straatkerk
Iedere zondag van 15.30-17.30 uur is 
de Titus Brandsma Kapel (aan de 
Kroonstraat) open voor mensen van de 
straat en kunnen zij elkaar ontmoeten 
van mens tot mens, niets meer en niets 
minder. Van 16.00-16.45 uur is er een 
korte viering waarin we met elkaar 
spreken over de (on)zin van het leven.

Huwelijksviering
Op vrijdag 8 juni is in de Nicolaaskapel 
op het Valkhof het huwelijk ingezegend 
van Roel Bukkems en Erika Huurnink. 
Vanaf deze plaats de hartelijke felicita-
ties voor het bruidspaar van de gemeen-
te van de Maranathakerk!

Maaltijd van de Heer
Op zondag 22 juli is er een dienst van 
Schrift en Maaltijd.

Doop op zondag 2 september
In de kerkdienst op zondag 2 september 
zal ten doop zal worden gehouden Ce-
line, de dochter van Maurice Verheesen 
en Leonieke Palmen. Leonieke zal voor-
dat Celine gedoopt wordt belijdenis doen 
van het geloof. Maurice en Leonieke 
hebben al enkele keren de kerkdienst in 
de Maranathakerk bezocht; vandaar hun 
keuze om er hun dochter te laten dopen.

Iftarmaaltijd in de Maranathakerk
Na de expositie ‘Verlangen naar vrijheid’ 
kwam het idee om tijdens de Ramadan 
een traditionele iftarmaaltijd te orga-
niseren in de Maranathakerk. Tweede 
Pinksterdag werd ik uitgenodigd voor 
een traditionele iftarmaaltijd aan de Zij-
pendaalstraat in Hatert.
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Op donderdag 7 juni hadden we in de 
Maranathakerk de Iftar maaltijd samen 
met Turkse Moslims van de stichting 
Sema. Er waren ruim 50 mensen aan-
wezig. De avond begon om 20.15 in de 
kerkzaal met ontmoeten en gesprekken 
tussen Moslims en Christenen. De ge-
spreksgroepen werden geleid door men-
sen van stichting Sema en onze kerk.

Er werden goede en open gesprekken 
gevoerd over de vragen wat doet het 
vasten met je, is het een verplichting, 
zijn we bang voor elkaar, vasten in exa-
mentijd. Na de gesprekken hebben we 
zoals gebruikelijk tijdens de Ramadan 
na zonsondergang gebeden en samen 
gegeten.

Het was een mooie avond met allemaal 
aardige en lieve mensen die met respect 
voor ieders geloof samen willen leven 
in vrede. Iedereen was zo enthousiast, 
dat we zeker van plan zijn meer van dit 
soort dingen samen te gaan doen. Wordt 
vervolgd!

Willem van Tilburg
Koster Maranathakerk

Eetcafé ‘Goede bekomst’
Jan Meyjes nam in 1999 het initiatief. 
Bijna 20 jaar: fijne bijeenkomsten, 
boeiende onderwerpen, voortreffelijke 
maaltijden, zinvolle gesprekken en veel 
gezelligheid. 
Voor Mieke van den Brandt, die vijf jaar 
de kar heeft getrokken, heeft zich geen 
opvolger gemeld. Jammer? Ja, maar 
“er is een tijd van komen en een tijd van 
gaan” zei Prediker al. 
Namen wil ik niet noemen, bang dat ik 
iemand vergeet, maar graag wil ik - na-
mens alle trouwe deelnemers – ieder-
een bedanken die zich met hart en ziel 
voor ons Eetcafé heeft ingezet. Het was 
goed, héél goed. 

Wil van Laarhoven

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)

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen
Scriba: Else Schaberg, Esdoornplein 30
6522 HM Nijmegen, 024-3452470, 
cschaberg@kpnplanet.nl
Wijkkas: bankrek.nr. NL15ABNA0447964720 
kas wijkgemeente Landwijk
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Het afgelopen seizoen
Dat seizoen heeft ons veel goeds ge-
bracht. De vieringen van Kerst, Pasen 
en Pinksteren. Alle drie heel feestelijk 
en door velen meegevierd. De Bazar in 
november, het eigenlijke hoogtepunt van 
het seizoen, was echt heel bijzonder. 
De foto’s van de medewerkers na afloop 
aan de maaltijd in de kerk, echt super. 
Dan de diverse gesprekskringen, goed 
bezocht en fijne gesprekken, echt iets 
om blij mee te zijn. De Taizédiensten met 
hun heel eigen klank, een vast en we-
zenlijk geworden deel van ons aanbod. 
De activiteiten voor de kinderen in ste-
delijk verband, de dienst met veel kinde-
ren en de Paaschallenge bijvoorbeeld. 
Ook heel fijn. En zo was er meer..
Ook minder opvallende dingen: de 
praatjes met elkaar aan de koffie na de 
dienst, de onderlinge kontakten, ook dat 
hoort er echt bij.
Zo kan ik nog wel even doorgaan, het 
was een goed seizoen.                                                                    

Maar dat is niet het hele verhaal: de 
aandacht voor de kerkdiensten loopt 
duidelijk terug, dat merken we aan de 
bezoekersaantallen, ook de dienst voor 
de wereldgebedsdag is niet meer door-
gegaan. Verder is de sectieraad duidelijk 
overbelast. Ze hebben het allemaal wel 
gedaan, de organisatie van de feestda-
gen, de bazar enz. enz. Maar het was te 
veel werk voor te weinig mensen, met 
alles wat dat aan gevoelens van over-
vraagd worden oplevert.
We hebben onze zorgen met u gedeeld 
op een middag en een avond in de af-
gelopen maand. Uw belangstelling was 

gelukkig groot en de gesprekken zeer 
betrokken.  
De wil om verder te gaan is er duidelijk. 
Hóe is nog wat minder duidelijk. We 
hebben uw uitspraken geïnventariseerd 
en zullen daar binnenkort een vergade-
ring aan wijden. Aan het begin van het 
volgend seizoen zullen we dan hopelijk 
met ideeën kunnen komen van hoe ver-
der te gaan. Want op de huidige manier 
gaat het niet echt goed, dat is wel héél 
duidelijk.

Maar eerst de vakantietijd, bijkomen van 
alle inspanningen, genieten van , hope-
lijk, het mooie weer en, als u weggaat, 
van de andere omgeving. Om zo weer 
uitgerust en met nieuwe moed aan de 
start te komen en eens te kijken hoe 
dan verder met onze kleine, maar fijne 
gemeente.

Peter van der Vange

In memoriam
23 mei jl. overleed Jacomina Maria 
Guelen op 81 jarige leeftijd.
Na een lang ziekbed, eerst thuis liefde-
vol verzorgd door Riet, uiteindelijk over-
leden in Kalorama.
In een bomvolle kerkje hebben we 
afscheid genomen van Mimi en haar 
daarna naar een mooi plaatsje op ons 
kerkhof gebracht.
Voordat ze ziek werd kwam Mimi altijd 
trouw op zondag naar de kerk, met haar 
kenmerkende ‘bas’ zong ze uit volle 
borst mee. Had zo haar eigen humor, 
droge grapjes en ging na de dienst 
direct naar huis want ‘ik drink thuis die 
koffie wel’.
We gaan Mimi missen, maar gunnen 
haar ook de rust waar ze zo naar uit 
keek. We wensen Riet en verdere familie 
veel sterkte en Gods nabijheid toe bij dit 
verlies.

Sectieraad Landwijk

Taizéviering vrijdag 29 juni
Vrijdag 29 juni om 19.30 uur houden we 
de laatste Taizé viering voor de zomer-
vakantie.
Het thema van deze viering is ‘Bron van 
leven’. Na de viering is er gelegenheid 
om onder het genot van een drankje nog 
even na te praten.
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Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
Website: www.ontmoetingskerk.net
Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):
scriba@ontmoetingskerk.net  
Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten): 
ledenadministratie@ontmoetingskerk.net
Secretariaat:  
prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net
Pastoraat (tijdelijk):  
voor dringende zaken tel. 344 14 46, overige 
vragen via mailadres scriba
Bespreking kerkruimtes:  
via de website (zoek op ‘zaalbeheer’) 
Rekeningnummer sectiekas:  
NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas 
sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)
Inleveren kopij Over&Weer:  
redactie@ontmoetingskerk.net

Bij de diensten
Vorig jaar regende het tijdens de open-
luchtviering, maar binnen werd het toch 
een vrolijke viering voor jong en oud. 
Dit jaar hopen we dat het op 1 juli om 
10.30 uur beter weer is. Dan kunnen we 
de viering, met het kinderkoor, wél gro-
tendeels buiten houden. En kunnen we 
na afloop koffiedrinken op het terras in 
de nieuwe Ontmoetingstuin. Uw bijdrage 
voor een gevulde koffietafel kunt u vóór 
de dienst afgeven bij de koster.

Net als vorig jaar starten we na de 
openluchtviering met het zomerrooster. 
Iedere week is er dan één dienst om 
10.30 uur. De ene zondag een RK-vie-
ring met vakantiekoor, de andere week 
een PGN-viering met samenzang. Op 
de achterkant van deze editie van Over 
& Weer vindt u de namen van de voor-
gangers. Na afloop van elke dienst is er 
koffie en thee op het zomerterras. 

Het openingsweekend van 1 en 2 sep-
tember is weer een gezamenlijke viering 
met veel koren. 

Dan laten we ons inspireren door het 
glas-in-loodraam van Ted Feelen dat in 
de zomerweken in de kerkzaal wordt 
geplaatst. Daarover leest u de volgende 
keer meer. De voorbereidingen zijn al in 
volle gang!

Geboren
Op 30 mei is Julia geboren, dochter van 
Geert en Evelien en zusje van Linde en 
Simon. Het gezin woont in Wijchen. We 
wensen het gezin veel geluk. 

Opening Ontmoetingstuin
Vorig jaar begon een klein groepje 
mensen voorzichtig met het verzamelen 
van ideeën en wensen voor een tuin 
achter de kerk. In de winter was er tijd 
voor voorbereidingen en het maken van 
een ontwerp. De gemeente Nijmegen 
steunde het idee om het stukje open-
baar groen te herinrichten. Er werden 
hulptroepen gevonden. Het plan voor 
een tuin werd werkelijkheid! Na Pasen 
startte de werkzaamheden. Tijdens 
“Dit is Dukenburg” op 10 juni j.l. is de 
Ontmoetingstuin (tussen de buien door) 
feestelijk geopend door de wijkmanager. 
Nu gaan we deze mooie plek onderhou-
den en gebruiken.
De tuin is vrij toegankelijk voor ieder-
een. De eerste ontmoetingen hebben er 
al plaatsgevonden, de bankjes staan er 
immers niet voor niets. Zelfs een enkele 
vergadering is van binnen naar buiten 
verhuisd op een mooie zomeravond. 
Ook wijkbewoners hebben de tuin ge-
vonden en bieden aan om te wieden of 
een oogje in het zeil te houden. Er zijn 
plannen voor een boombank rond de 
eik en een herinneringsboog. Misschien 
heeft u ook nog een idee? De aanplant 
kan groeien!
Rondom de tuin is al een mooi netwerk 
gegroeid van mensen en organisaties 
die hebben bijgedragen, financieel of in 
natura. Een aantal subsidieaanvragen 
lopen nog. Wilt u zien wie mee hebben 
geholpen? Kijk dan (na de zomer) op 
www.ontmoetingskerk.net onder KERK 
IN DE WIJK.

Drie nieuwe antependia
Eerder exposeerde textielkunstenares 
Dorien van Voorden haar kleurrijke werk 
in zaal A. Nu mogen wij opnieuw cre-
aties van haar bewonderen in de kerk. 
In opdracht van kloosterzusters maakte 
zij ooit drie antependia, oftewel altaar-
kleden. Ze hebben elk een modern ont-
werp: een wit kleed met een stralende 
zon, een paars kleed waarop een inge-
togen kruis staat en een groen kleed 
met daarop een labyrint. Onlangs is het 
klooster gesloten en zijn de kleden aan 
de Ontmoetingskerk geschonken. We 
zijn heel blij dat ze nu onze tafel ver-
fraaien en nieuwe inspiratie bieden.

Werk in uitvoering
Wellicht bent u inmiddels enigszins 
gewend aan de manier waarop we nu 
met elkaar kerk zijn nadat we afscheid 
hebben genomen van Johan Dorst van-
wege zijn pensionering. Als SectieRaad 
(SR) doen wij in ieder geval ons best 
om de draad op te pakken, wegen te 
vinden en oplossingen te zoeken voor 
de dagelijkse zaken die geregeld moe-
ten worden. Via de Zondagsbrief en de 
website houden we u zoveel mogelijk op 
de hoogte. Maar ook via Over & Weer 
willen we u laten meekijken in onze 
keuken.

Tijdens onze vergaderingen worden 
wij inmiddels geadviseerd door o.a. ds. 
Peter van de Vange. Hij is er niet alleen 
voor ons werk binnen de SR maar ook 
beschikbaar voor crisispastoraat. Zijn 
aanwezigheid tijdens onze vergaderin-
gen is prettig en constructief. 
24 juni hebben we afscheid genomen 
van een aantal ambtsdragers die, om 
diverse redenen, gestopt zijn met hun 
kerkenwerk. We hebben Carlien Geel-
kerken en Marc Haasjes persoonlijk 
bedankt. Helaas kon Esther Blomsma 
niet persoonlijk aanwezig zijn, uiteraard 
heeft zij haar welverdiende bos bloemen 
later alsnog ontvangen. In diezelfde 
dienst zijn bevestigd Marja Theunis 
(diaken, voorzitter SR), Irma van de 
Kamp (ouderling, lid SR/scriba) en Ria 
Goosensen (ouderling, lid SR). 
Na veel overleg, zowel persoonlijk als 
per mail, is er nu meer duidelijkheid 
over de invulling van het preekrooster 
voor de 2e helft van dit kalenderjaar. 
Als SR zijn we heel blij dat dit hoofdstuk 
goed is afgerond, het heeft soms wat 
hoofdbrekers gekost. Daarbij zijn de 
voorbereidingen voor het preekrooster 
voor 2019 in volle gang. Daarin zullen 
wat veranderingen worden doorgevoerd 
die voortvloeien uit eerder afgesproken 
maatregelen om de kosten te drukken. 
Hierover later meer.
Zoals u wellicht heeft gemerkt kunt u 
sinds de eerste zondag in juni na elke 
dienst, als u daar tijd en zin in heeft, sa-
men genieten van een kop koffie in zaal 
M. Laten we deze momenten vooral be-
nutten om elkaar met elkaar in contact 
te blijven en elkaar te ontmoeten.
Binnenkort zal de zomervakantie star-
ten, een tijd om rust te nemen en ont-
spanning op te zoeken. Ook in de kerk 
zullen veel activiteiten tijdelijk stil vallen. 
Gelukkig pakken we de draad in sep-
tember weer op.
Namens de SR wil ik u een hele goede, 
ontspannen zomer toewensen!

Met hartelijke groet,
Irma van de Kamp

scriba SR Ontmoetingskerk
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Wijknieuws

Activiteiten na zomervakantie
Hieronder staan de activiteiten die na de 
zomervakantie van start gaan.

Geloven Nu
woensdag 19 september 10.00 uur
Samen met anderen kunt u zich vanaf 
19 september weer maandelijks onder 
leiding van Theo van Grunsven en/of 
Ineke Keizers buigen over (meestal) 
Bijbelteksten. Nieuwkomers welkom!
U kunt daarbij maandelijks kiezen uit 
twee data: woensdag of vrijdag om 
10.00 uur.
e-mail: ineke@keizers-teunissen.nl

Leesgroep
woensdag 5 september 20.00 uur
Deze groep start dit jaar met het boek 
“Niets aan het einde” van G. Lohfink. 
Gespreksleider: Hans van Gennip  
(j.vangennip@its.ru.nl)
Is de christelijke hoop op verrijzenis 
nog levend of is ze veeleer vermoeid 
geworden? Hoe kan men vandaag over 
opstandingsgeloof en eeuwig leven 
spreken? Gerhard Lohfink maakt deze 
fundamentele vragen tot thema van dit 
boek. Voorstellingen en verwachtingen 
die vandaag bij mensen leven, vormen 
zijn vertrekpunt. Lohfink zoekt antwoor-
den in de Bijbel, de christelijke traditie 
en het denken van gelovigen van van-
daag. Hij spreekt over de kracht van de 
christelijke hoop zonder te vervallen in al 
te vrome of opdringerige taal.
Spreekt dit onderwerp u aan? U bent 
altijd van harte welkom!

Bijbel-inzicht
woensdag 5 september 20.00 uur
Ds. Peter van der Vange neemt dit jaar 
deze groep onder zijn leiding. De deel-
nemers zoeken met elkaar naar achter-
gronden van teksten en achterliggende 
vraagstukken op een manier zodat ook 
de actualiteit niet uit het oog verloren 
wordt. 
Deze groep is van alle leeftijden. Kom 
eens langs en ervaar of deze gespreks-
groep iets voor u is.

Op zoek naar vakantielectuur? 
Lees dan de boeken die door Jettie de 
Graaf en Sophie Molema zijn uitgekozen 
voor onze boekbesprekingen dit jaar:
25-9: Wie is de vijand? Sophie Molema
6-11: Mazzel tov, Marije Vanderstraeten
15-1: Eindelijk de zee, Thomas Verbogt
19-3: De kinderwet, Ian Mc Ewan

Wie is de vijand? – Sophie Molema                     
dinsdag 25 september 20.00 uur
Direct na de bevrijding van het Duit-
se nazi-bewind, werden in Nederland 
wonende Duitse burgers vanwege hun 
nationaliteit opgepakt en geïnterneerd 
met de bedoeling ze zo snel mogelijk 

naar Duitsland uit te wijzen. Onder de 
naam Operatie Black Tulip probeerde de 
Nederlandse overheid, tussen septem-
ber 1946 en eind december 1948, deze 
Duitsers uit de Nederlandse samenle-
ving te verwijderen.
In dit boek vertellen slachtoffers van 
deze operatie over de manier waarop 
ze huis en haard moesten achterlaten, 
de behandeling tijdens hun verblijf in 
kampen en in andere opvangcentra, 
de aankomst in Duitsland en de impact 
van deze gebeurtenissen op de rest van 
hun leven. Ook (klein)kinderen, die zich 
nog steeds betrokken voelen bij wat hun 
familieleden is aangedaan, komen aan 
het woord.
Uw kans om – samen met de auteur – 
van gedachten te wisselen over dit bij-
zondere boek.
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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

Afgelopen jaar
De universiteit en hogeschool worden 
steeds internationaler. Een aantal 
studierichtingen zijn Engelstalige 
bacheloropleidingen (het eerste deel 
van de studie) gestart. Dat betekent 
niet alleen dat er meer internationale 
studenten zijn.  Maar ook dat zij langer 
blijven dan de uitwisselingsstudenten 
die meestal een semester of hooguit 
een jaar in Nijmegen studeren. Daar-
naast zijn de bachelorstudenten jonger, 
vaak net van de middelbare school. Dat 
betekent het nodige voor henzelf, maar 
ook voor universiteit en hogeschool. 
Ook wij merken de veranderingen. 
Zo worden we vaker ingezet in de 

introductie, om dan alvast de nieuwe 
studenten goed met elkaar te laten 
kennismaken bijvoorbeeld door gezellig 
bij ons te eten. En ook door ze aan 
het begin van de studie al te wijzen op 
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten 
of hulp te vragen. Die ontmoeting bie-
den we in de wekelijkse maaltijd Meet 
and Eat, in gespreksgroepen, medi-
tatiecursus en de Engelse kerkdienst 
op zondagmiddag. Dit jaar zijn extra 
activiteiten ontwikkeld, omdat er vraag 
naar was. Zo is er een maandelijkse 
filmclub op zondagavond gestart en 
heb ik onlangs een nieuwe cursus van 
zes avonden gehouden voor interna-
tionale studenten die moeite hebben 
om aansluiting te vinden. Verder weten 
steeds meer internationale studenten 
de weg te vinden voor een persoonlijk 
gesprek. 
Deze ontwikkelingen betekenen niet 
dat we geen aandacht voor Nederland-
se studenten meer hebben! We boden 
het afgelopen jaar ook voor hen  groe-
pen en cursussen aan, die aansloten 
bij hun behoeftes. Steeds vaker geven 
we korte workshops; door tijdgebrek 
hebben ze niet altijd gelegenheid om 
meerdere avonden te komen. Ook door 
speciale projecten proberen we hun te 
‘laten stilstaan’.  De afgelopen week 
was op de HAN het project Time Out: 
een grote kas in de centrale hal was 
ingericht als huiskamer, waar studen-
ten een ‘time out’, een korte pauze om 
te reflecteren op hun bestaan, konden 
nemen. 
Al met al sluiten we een boeiend jaar 
af, waarin weer veel nieuwe studen-
ten hun weg naar de Studentenkerk 
vonden. 

Nieuw programma
We zijn bezig met het programma van 
activiteiten voor volgend jaar. Een aan-
tal activiteiten staat al op onze website, 
inclusief de data. Binnenkort staat het 
hele programma daarop!

Vakantie
De Studentenkerk is gesloten van 13 
juli t/m 12 augustus. In juli en augus-
tus zijn er geen kerkdiensten, behalve 
op 1 juli (slotdienst) en 19 augustus. 
Om 12.30 uur is er op 19 augustus 
een speciale viering voor de nieuwe 
eerstejaarsstudenten, georganiseerd 
door de Studentenkerk en de christelij-
ke studentenverenigingen samen. De 
eerste gewone viering van het seizoen 
is op 2 september.

Vanuit de Studentenkerk wens ik alle 
lezers een goede zomer en waar toe-
passelijk een fijne vakantie. 

Froukien Smit
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De Bijbel mee op vakantie

Voorafgaand aan de Vierdaagse Afstandsmarsen is er op 
zondag 15 juli voor de 57e keer de Vierdaagsekerkdienst in 
de St. Stevenskerk te Nijmegen.

Het thema van de viering is: "JE KUNT HET". Voorgangers 
zijn dominee Huub Smeets en pater Aloys van Velthoven.
Muzikale medewer-
king verlenen: het 
Elster Mannenkoor in 
samenwerking met 
het Wereldvrouwen-
koor uit Arnhem.
Het geheel staat 
onder leiding van 
Monique Verhoeven. 
Organist is Cor van 
Wageningen.

Aanvang van de viering 10.00 uur. De kerk is vanaf 09.00 uur 
geopend. U bent van harte uitgenodigd.

Namens het bestuur van de Stichting Vierdaagsemis,
Gien Langen- van Kolck, 

secretaris/penningmeester

Dagelijks een stukje bijbellezen tijdens de zomervakantie? 
Stop dan het gratis NBG-vakantieleesrooster in uw reiskof-
fer. Het boekje geeft twee weken lang dagelijkse inspiratie 
uit het boek Filippenzen. 
‘De vakantie is bij uitstek de periode om los te komen van 
je dagelijkse beslommeringen. Daarom kozen we voor dit 
vakantieleesrooster Paulus’ brief aan de Filippenzen’, zegt 
directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbel-
genootschap. ‘Het kopje boven die brief had kunnen zijn 
“Vreugde, vreugde, louter vreugde” – net als dat bekende 
lied op een melodie van Beethoven. En dat terwijl Paulus 
geen vakantie had, maar gevangen zat. Waar hij dan toch 
die blijdschap vandaan haalde, onthult hij in deze brief.’
Het vakantieleesrooster is verkrijgbaar via:  
debijbel.nl/vakantieboekje. 

Bijbel Basics zomerpakket voor kinderen
Voor kinderen stelt het NBG een Bijbel Basics zomer-
pakket beschikbaar. Bijbel Basics is de digitale kinderne-
vendienstmethode die kinderen van 4-12 jaar laat ken-
nismaken met 200 bijbelverhalen. Het pakket bevat een 
bijbelverhaal, vragen om over na te denken en doe-
opdrachten en is gratis te downloaden via: 
debijbel.nl/bijbelbasics.

Onderstaand verslag is geschreven door een Turkse vrouw 
die sinds augustus 2017 in Nederland is. Ze heeft Neder-
landse les via In Gezellig en het is mooi om te zien dat ze 
zich al zo goed kan uitdrukken in onze taal.

Afgelopen week  ben ik naar de MARANATA kerk geweest. 
Er was een bijzondere programma. Medewerkers van 
Turkse en Nederlandse organisaties hebben samen een 
bijzondere programma georganiseerd. In mijn leven heb 
ik eerste keer in een kerk  iftarmaaltijd gehad. toen we 
binnen kwamen, hadden we gekleurde kaartjes met onze 
naam erop gekregen. Alle gasten waren in 5 kleur-groep 
ingedeeld. Dus konden we samen aan een tafel zitten. Elke 
groep heeft zijn spreker. Aan elke tafel zaten Christenen 
en Moslims. Elke lid van groep had een papier vol met 
vragen. Thema was in de kerk: vasten in twee verschillende 
religies. Dus hadden we vragen zoals : “wat is het verschil 
tussen vasten van moslims en christenen? Is het dwang? 
Als je niet vast, wat kan er dan gebeuren?  Nadat de 
groepen klaar waren met gesprek, had iedere groep op het 

podium een verslag verteld. Verschillende groepen hadden 
verschillen-de ideeen. Dus konden we wel zien dat religies 
ook dezelfde ideeen hadden. Alles is bedoeld goede 
mensen te wor-den over de hele wereld. Waarom houden 
moslims vasten? Moslims houden vasten want het is ver-
plicht in de Quran. Daarover moslims hebben verschillende 
ideeën. De belangrijkste idee is: “we zullen de hele dag 
geen voedsel en geen water gebruiken, zodat kunnen we 
proberen hoe arme mensen zich voelen.” 
Vasten is niet alleen zonder voed-sel blijven. Vasten is ook 
met mond -niet slechte woorden tegen mensen gebruiken-, 
met hersenen -niet slechte na-denken over mensen- , met 
oren -niet zo nieuwsgierig zijn naar andere mensen. 

Vrouwen van Turkse organisatie medewerkers hadden 
echt heerlijk Turkse en Marokkaanse maaltijden gekookt. 
Rond 22.00 uur hadden we eerst gebed geluisterd daarna 
konden we lekker eten. Het was een bijzondere avond. 

AYTEN KAYACIK OSMAN

Vierdaagsekerkdienst 2018

Verslag van Iftar maaltijd in de Maranathakerk
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De Kerkenraad (KR) vergaderde voor de tweede maal dit 
jaar op 8 mei. Op de agenda stonden – en ik zou willen zeg-
gen uiteraard – als eerste het verloop van de verkoopproce-
dure van de Maranathakerk. Veder de toekomstige ontwikke-
lingen binnen onze gemeente en – ook bijzonder belangrijk 
– de wijzigingen in het preekrooster voor de tweede helft van 
dit jaar i.v.m. het emeritaat van ds. Johan Dorst, alsmede het 
preekrooster voor 2019. De inhoudelijke agenda sloot met de 
vaststelling van het inhoudelijke Jaarverslag 2017. 
Voor wat betreft de Maranathakerk werd u met een speciaal 
bericht van onze voorzitter Barend de Gooyert al geïnfor-
meerd. 

De toekomstige ontwikkelingen gingen over de invulling van 
het pastoraat met het oog op het emeritaat van ds. Johan 
Dorst en het aankomende van ds. Peter van der Vange. Er 
was al eerder besloten om een interim-predikant te gaan 
aanstellen voor twee jaar. Met het zogeheten Mobiliteits-
bureau van de PKN hebben de voorzitter en secretaris een 
goed gesprek gehad, waarbij al snel duidelijk werd, dat er 
mogelijk een geschikte kandidaat voor Nijmegen beschik-
baar zou zijn, en waarschijnlijk al op korte termijn. Ook 
besloot de KR over te gaan tot de werving van een kerkelijk 
werker, die zowel ondersteuning moet gaan bieden in het 
pastoraat alsook regelmatig zou moeten voorgaan in de 
eredienst. De interim-predikant krijgt een bijzondere taak, 
namelijk de gemeente (verder) voorbereiden op en begelei-
den naar een nieuwe, ongedeelde PGN. Ook zal de inte-
rim-predikant een aantal keren dienen voor te gaan, vooral 
ook om de gemeente te leren kennen. Tot slot zal hij/zij ons 
moeten begeleiden in het beroepen van een nieuwe vaste 
parttime-predikant. Beide functies zullen voor maximaal 
twee jaar worden bekleed. 

De dienstenroosters moesten op moment van de KR-ver-
gadering nog worden aangepast en gecompleteerd. Dit kon 
uiteraard niet gedaan worden in de voltallige KR. Daarom gaf 
de KR aan een klein comité mandaat om dit op zeer korte 
termijn te doen. Vanuit elke sectie zouden twee vertegen-
woordigers zitting nemen. Er lag druk op, omdat naar mate 
de tijd verstrijkt het moeilijker wordt om gastpredikanten te 
vinden. 
De discussie is gevoerd over de vermindering van het aantal 
kerkdiensten zoals in 2015 reeds was besloten.  Dat houdt 
in dat er dan een kerk dichtgaat, dan wel dat er een dienst 
of viering  met vrijwilligers wordt gehouden. Het is goed om 
te melden dat de drijfveer hiertoe vooral een beleidskwestie 
is: predikanten zouden op die wijze meer tijd verkrijgen om 
vrijwilligers voor te bereiden op het uitvoeren van (meer) 
pastoraatswerkzaamheden. Ook zou hiermee worden ‘voor-
gesorteerd’ op het feit dat er minder predikanten overblijven 
voor geheel Nijmegen.

Het inhoudelijke Jaarverslag PGN 2017 stelde de KR vast. 

Tot slot werd afscheid genomen van ambtsdragers, van wie 
de ambtstermijn is verlopen. Dat waren ouderling-kerkrent-
meester /CvK-voorzitter Hans de Haan, diaken/penning-
meester Diaconie Marc Haasjes, ouderling/voorzitter Classis 

Blik op de Kerkenraad (23)

Nijmegen Carlien Geelkerken en ouderling/scriba Sectie 
Stad Herman te Kiefte. De voorzitter dankte hen recht harte-
lijk met het vele werk dat ze gedurende lange tijd voor onze 
PGN hebben verricht.

Vervolgens vergaderde de Kleine Kerkenraad (KKR) op 5 
juni. Wat er in deze vergadering uitsprong, was de 
bespreking en vaststelling van de Jaarrekening 2017 
van de Diaconie.

Wat de aan te stellen interim-predikant (IP) en kerkelijk 
werker betreft, kon de voorzitter melden dat er een geschikte 
IP is gevonden voor onze gemeente en hij al in september 
werkzaam kan zijn in Nijmegen. Voor de kerkelijk werker is 
een wervingsadvertentie geplaatst. Ook op dit vlak hopen we 
in september iemand te kunnen verwelkomen. 
De preekroosters voor de tweede helft 2018 en voor 2019 
konden door het kleine comité worden afgerond. Er kunnen 
nu zo spoedig mogelijk gastpredikanten worden gezocht. 
Tot slot werden twee ambtsdragers herverkozen: diaken Anja 
Ros en ouderling Hendrik Jan Bosman. Eén nieuwe ambts-
drager kon worden gekozen tot ouderling-kerkrentmeester, 
Yvonne Sans. Zij zal de nieuwe penningmeester worden van 
het CvK. Voor het Nijmeegse is dat een unieke situatie: een 
vrouwelijke penningmeester in een mannenbolwerk als het 
CvK. Yvonne, is van harte welkom.

G.Hoek,
scriba PGN

Dit document wordt ruim verspreid en zal tevens voor alle 
gemeenteleden ter inzage liggen op het Kerkelijk Bureau 
(dinsdagochtend open van 10:00 – 12:00 uur). U kunt het 
ook digitaal opvragen bij de scriba.

Na de kerk

Gemeenteleden kunnen de Jaarrekening 2017 van de 
Diaconie bij het diaconaal centrum De Haard (geopend 
maandag t/m donderdag van 09.00 tot 13.00 uur). 

Volgens de kerkorde heeft de gemeente de gelegenheid 
om na de (her)verkiezing van ambtsdragers maximaal vijf 
dagen eventuele schriftelijke én gemotiveerde bezwaren 
in te dienen bij de scriba. Hiervoor bestaat tot maximaal 
vijf dagen nadat u Over & Weer hebt ontvangen de 
gelegenheid. 
Bij geen bezwaren worden de verkozen ambtsdragers 
officieel in een kerkdienst bevestigd of opnieuw aan de 
gemeente verbonden (bij een herverkiezing). 
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Dichterbij is meer te beleven dan u denkt! 
Ontdek de Stevenskerk, het hart van Nijmegen!
 
Datum:  vanaf zondag 5 augustus
Tijd: 14.00 – 15.00 uur
Entree:  vrij
 
De Stevenskerk is een beeldbepalend icoon van de stad: 
van welke kant je de stad ook nadert, altijd duikt daar het 
imposante silhouet van de toren op. 
Voor bezoekers van ver of voor inwo-
ners van Nijmegen is het bekend. 
Natuurlijk kent u het ook. Maar hebt U 
ook de binnenkant van dit middeleeuw-
se gebouw in laatgotische stijl gezien? 
Dan zijn er vast ook een aantal vragen 
bij u opgekomen. Bijvoorbeeld: is dit 
nu een katholieke of een protestantse 
kerk? En voor wie is dat schitterende 
grafmonument gemaakt? Of liggen er 
nog mensen begraven onder al die 
prachtige grafstenen op het koor? En 
waar komt die kat vandaan op één van 
de oorspronkelijke pilaren van de oud-
ste kerk uit 1272. De blinkende kroon-
luchters met echte kaarsen, is dat niet 
een gigantisch karwei om die allemaal 
aan te steken? Dit zijn maar een paar 
voorbeelden van dingen die opvallen bij 
een bezoek aan de kerk en waarvan u 
niet meteen weet hoe het zit. 

Op zondagmiddag 5 augustus is er 
weer een zondagmiddagrondleiding met 
als thema: Rondom de Stevenskerk, 
van duivel tot engel.
Niet alleen de Stevenskerk is de moei-
te van een bezichtiging waard, ook 
het Stevenskerkhof biedt heel wat 
bewonderenswaardigs. Als we door 
de uit de zestiende eeuw daterende 
kerkboog zijn gegaan, zien we aan 
onze linkerhand de Latijnse school. Het 
zestiende-eeuwse gebouw is voorzien 
van apostelbeelden die verwijzen naar 
de tijd dat Nijmegen kerkrechtelijk res-
sorteerde onder de aartsbisschop van 
Keulen met de St. Aposteln Kirche. 

De verheffing van de Sint Steven tot kapittelkerk in 1475 was 
de reden voor de bouw van een reeks huizen ter huisvesting 
van de aan dat kapittel verbonden kanunniken. De geheel 
vervallen huisjes zijn een jaar rond 1970 weer in hun oude 
luister hersteld. Moderne beelden van Mariken en Moenen, 
de hoofdpersonen uit het beroemde mirakelspel Mariken van 
Nieumeghen, treffen we aan op de Grote markt en op de 
trappen naar de Stikke Hezelstraat. 

U bent meer dan WELKOM! 
En als u er dan van overtuigd bent dat dit mooiste monument 
van Nijmegen niet verloren mag gaan, dan stellen wij een 
vrijwillige bijdrage van 2 euro (meer mag natuurlijk ook) in de 
donatiezuil bij de uitgang zeer op prijs!

Eerstvolgende rondleidingen:
5 aug.    Rondom de Stevenskerk, van duivel tot engel
12 aug.  Bouwgeschiedenis van de Stevenskerk
19 aug.  Begraven in de Stevenskerk
02 sep De orgels in de Stevenskerk
23 sep Katholieke sporen in de Stevenskerk
30 sep. Van preekstoel tot prinsenbank
14 okt. Van een grafmonument, een familieruzie en de dui-
vel
21 okt. Katholieke sporen in de Stevenskerk
28 okt. De restauratie van de Stevenskerk

Zondagmiddagrondleiding in Stevenskerk
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Vrijdagmiddaggebed 

Iedere vrijdagmiddag om 13 uur bidden 
wij, gelovigen van verschillende kerken 
in Nijmegen, samen met toevallige bezoekers in de 
Stiltekapel van de Stevenskerk het Coventrygebed.
De tekst van het gebed vind je in de kapel en is een 
vertaling van de Engelse versie. Wie uit de groep 
voorgaat belijdt ons tekort aan liefde en teveel aan haat, 
afgunst, gebrek aan solidariteit. Na elke bede antwoorden 
wij met: ‘Vader, vergeef het’, de Nijmeegse versie van 
‘Father forgive’. Samen met twaalf kerken in Nederland, 
allemaal verwoest in de Tweede Wereldoorlog, zeggen 
we dit gebed in een korte viering. Halfjaarlijks komen 
vertegenwoordigers van de dertien plaatsen bij elkaar. 
Een verslag van deze bijeenkomst leest u op pagina 5.

Op vrijdag 13 juli wordt het middaggebed eenmalig 
gehouden in de St.Jacobskapel.

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

San Paolo 
In Rome is altijd wat te doen, dat weet iedereen.  
Minder bekend is dat je daar ook heel intrigerend 
Hebreeuws kunt vinden, en dan niet in een of ander 
achterafsteegje. Op het bordes van de Sint Pieter 
staat pontificaal een groot standbeeld van San Paolo, 
voor protestanten de apostel Paulus. Het werd in 1838 
vervaardigd door Adamo Tadolini. Over zijn arm heeft 
Paulus een rol perkament hangen en daarop staan in 
vergulde letters enkele Hebreeuwse woorden. 
 
Het was niet eenvoudig om er een duidelijke foto van te 
krijgen en toen dat gelukt was, is er door mij en enkele 
geleerden nog lang en peinzend naar gekeken. De 
letters zijn namelijk niet van het keurige type dat we 
gewend zijn. We denken nu dat er staat: beëel maoezie 
kol oechal chajil. Dat zou iets kunnen betekenen als: 
‘met God die mijn sterkte is ben ik tot alle grote daden 
in staat’.  
 
We hebben dat, als het al klopt, niet als citaat in of 
buiten de Bijbel kunnen terugvinden. In de verte lijkt het 
op Philippenzen 4:13, ‘Ik ben tegen alles bestand door 
hem die mij kracht geeft.’ En op 2 Samuel 22:33, ‘De 
God die mijn sterke vesting (maoezie chajil) is’. Maar 
waarom Paulus nu juist met deze tekst is uitgebeeld?  
Wie het weet mag het zeggen.

Arian Verheij 
Lees alle miniaturen op 

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen 

     Hebreeuwse miniaturen

Na het zomerreces worden op zaterdag 1 september de 
koorvespers in de Stevenskerk hervat. Om 16 uur wordt 
een Engelse Koorvesper (Choral Evensong) gezongen 
door Capella Cumerana  o.l.v. Jetty Podt.

Henk Gols

Vespers in de 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, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen.
Tel. (024) 3234854, 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 25 september binnen te zijn. 
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 9 weken. 

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus 
nu op 27 september.
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  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 5 augustus 

Bartholomeüskerk 10.00 uur ds. J. Waagmeester
Maranathakerk  09.30 uur ds. H. Gols
Ontmoetingskerk  10.30 uur pastor J. v/d Meer
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Aafke Zaal
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  geen dienst 
CWZ   10.30 uur pastor G. Cetera
Pro Persona  10.30 uur pastor S. Jansen
Radboud umc  10.00 uur N. van Amerongen

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 12 augustus
Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  09.30 uur ds. J. Waagmeester
Ontmoetingskerk  10.30 uur ds. B. Zondag
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Henk Gols
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  geen dienst 
CWZ   10.30 uur pastor A. Fischer
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur pastor M. Singendonk

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 19 augustus 

Bartholomeüskerk 10.00 uur ds. A. de Reus
Maranathakerk  09.30 uur  ds. P. v/d Vange
Ontmoetingskerk  10.30 uur pastor J. v/d Meer
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Anneke de Vries /
     Frits Hendriks
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  geen dienst 
CWZ   10.30 uur pastor J. v/d Smissen
Pro Persona  10.30 uur pastor S. Jansen
Radboud umc  10.00 uur pastor W. Smeets

Collecte voor: 1.   Uitgeprocedeerde vluchtelingen
  2.   PGN

                 Kerkdiensten 

Zondag 29 juli 

Bartholomeüskerk 10.00 uur werkgroep 5e zondag
Maranathakerk  09.30 uur ds. H. Gols
Ontmoetingskerk  10.30 uur ds. B. Zondag
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Ekkehard Muth
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  geen dienst 
CWZ   10.30 uur pastor P. Elsinga-Kool
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur pastor Th. van Heerde

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 26 augustus 

Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  09.30 uur  ds. P. v/d Vange
Ontmoetingskerk  10.30 uur ds. A. Hogenbirk
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Gebr. v Limburg viering
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  geen dienst 
CWZ   10.30 uur pastor P. Elsinga-Kool
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur bezinningsbijeenkomst

Collecte voor: 1.   Sectiekeuze
  2.   PGN

StevenskerkLive is een jaarlijks terugkerende concertreeks 
voor mensen die een moment van rust en muzikaliteit 
zoeken, te midden van vertier van de Nijmeegse 4Daagse-
feesten. Dit jaar heeft u van 14 t/m 20 juli een unieke gele-
genheid om topartiesten op hun best te beleven. 

Enkele concerten zijn al uitverkocht, maar voor sommige 
avonden zijn er nog kaarten! Zoals op donderdag 19 juli 
voor het concert van The Como Mamas: soul en rauwe 
gospel direct, recht uit het hart, zonder enige opsmuk en 
met slechts drie instrumenten.

www.doornroosje.nl/4daagsefeesten/stevenskerklive

The Como Mamas bij Stevenskerk Live
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Zie pagina 15 voor diensten op zondag 29 juli t/m 26 augustus

                 Kerkdiensten 

Zondag 1 juli
Bartholomeüskerk 10.00 uur ds. A. de Reus
Maranathakerk  09.30 uur ds. H. Gols
Ontmoetingskerk  10.30 uur openluchtviering
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds P. Akerboom
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  11.00 uur John Hacking
CWZ   10.30 uur pastor P. Elsinga-Kool
Pro Persona  11.00 uur pastor J. v/d Wal
Radboud umc  10.00 uur ds. R. Huijzer 

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   Landelijk jeugdwerk JOP

Zondag 15 juli 

Bartholomeüskerk 10.00 uur  ds. P. v/d Vange
Maranathakerk  09.30 uur ds. H. Gols
Ontmoetingskerk  10.30 uur ds. J. Waagmeester
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur 4Daagse dienst
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  geen dienst 
CWZ   10.30 uur pastor A. Fischer
Pro Persona  11.00 uur pastor S. Jansen
Radboud umc  10.00 uur pastor M. van Rooij

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 22 juli
Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  09.30 uur ds. P. v/d Vange
Ontmoetingskerk  10.30 uur pastor J. Rens
Stevenskerk O.C.P.     10.00 uur  Ed Metz 
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  geen dienst
CWZ   10.30 uur pastor J. v/d Smissen
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur pastor M. Zielman

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 8 juli 

Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  09.30 uur ds. P. v/d Vange
Ontmoetingskerk  10.30 uur pastor E. Gerritsen
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Toine v/d Hoogen
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  geen dienst 
CWZ   10.30 uur pastor G. Cetera
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur J. van Meurs

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN


