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In het Lucas evangelie gaan de vrouwen naar het graf en 
vinden de steen weggerold. Twee mannen zeggen tegen 
hun: “Waarom zoekt u de levende onder de doden.” Dat heeft 
voor mij iets fascinerends, ongrijpbaars en misschien juist 
daarom, de kern van ons geloven.

Een paar jaar geleden had ik mezelf samen met een collega 
voorbereid op een viering op Witte Donderdag, waarop 
we de Tafel van de Heer zouden vieren. We kenden elkaar 
nog maar kort en gingen beide ook nog eens voor als 
gastvoorganger. In de week daarvoor belde hij me op en 
vertelde me dat hij worstelde met dat verhaal van Pasen. 
“Ik ga ze denk ik vertellen dat ik niet geloof in een letterlijke 
opstanding”, zei hij tegen mij. Hij wist dat ik daar anders over 
dacht, maar ergens ontroerde mij zijn opmerking, want juist 
in dat verhaal van Pasen staan geloof en twijfel heel dicht bij 
elkaar. “Maar als ik daar niet in geloof, waar dan wel in?”, zo 
vroeg hij zich hardop af. Zoekend naar wat ons met elkaar 
verbond kwam ik tot de conclusie dat we toch iets met elkaar 
deelden en wel een groot mysterie: “het geheim van het lege 
graf”. 

Op de avond van Witte Donderdag stonden we bij de deur 
van de kerk en hadden ervoor gekozen om de handen van 
de kerkgangers bij binnenkomst te wassen als variatie van 
de voetwassing van de leerlingen. Natuurlijk deden we dat 
ook bij elkaars handen en ervaarden daarin een gevoel van 
verbondenheid. Na de verkondiging gingen we samen rond 
met brood en wijn, waarin we ons niet alleen met elkaar, 
maar ook met Christus verbonden wisten. Door het geheim 
van Pasen te vieren doorbraken we onze verschillen en 
misschien ook wel ons eigen begrensde denken.

“Waarom zoek je de levende onder de doden?” Die vraag 
wordt ook aan u, jou en mij gesteld. Een confronterende 
vraag, zeker in een tijd, waarin de wereld zucht onder een 
pandemie, waarvan het einde nog niet in zicht is, ondanks 
het lichtpuntje aan het einde van de tunnel, waar de minister 
zo graag aan refereert. En naast die letterlijke doden is er 
ook de doodsheid die we ervaren in ons bestaan nu we 
zoveel thuis moeten werken of college moeten volgen. 

Nu het vieren in de kerk begrensd wordt door het aantal 
kerkgangers te beperken en er minder mogelijkheden zijn 
voor zang. We willen zoveel, maar we kunnen zo weinig, 
verzuchtten we dan tegen elkaar op onze kerkelijke 
vergaderingen. Zo voelen we onszelf ook opgesloten in de 
doodsheid van ons eigen bestaan.

De vrouwen aan het graf zijn in de put, voelen zich 
moedeloos, alsof alles verloren is. En juist op dat moment, in 
het dieptepunt van hun bestaan is daar die stem: “Waarom 
zoekt u de levende onder de doden”.  De vrouwen gaan 
dat tegen de apostelen vertellen, maar die geloven het 
niet. Behalve Petrus, die rent naar het graf, bukt zich en 
kijkt. Petrus lijkt wel geen verklaring te zoeken over wat er 
gebeurd is. Hij gaat terug en verwonderd zich. 

Zo gaat Petrus ons 
voor in de beleving 
van Pasen. Hij bukt, 
hij knielt als het ware 
en ziet het lege graf. 
Geen theoloog kan het 
hoe en wat daarvan 
verklaren en dat hoeft 
ook helemaal niet. 
We hoeven ons slechts 
te verwonderen. 

De kerkdienst is bij 
uitstek de plek waar 
dat geloof gevierd wordt. De liturgie is een middel om ons 
in die verwondering te oefenen. En juist in de Paasweek 
beleven we daarin het hoogtepunt als in de Paasnacht het 
Licht van Christus bezongen wordt en voor ons tot een 
aanstekelijk vuur wordt. 

 1. O vlam van Pasen, steek ons aan,
  de Heer is waarlijk opgestaan!
  De Zoon, voor wie het duister zwicht,
  de Zoon is als de zon, zo licht!

 2. De Vader laat niet in het graf
  zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
  Hij tilt het uit de kille grond –
  het loopt als vuur de wereld rond.

 3. De oude nacht voorgoed gedood,
  de toekomst kleurt de morgen rood;
  ziehier hoe God vergevend is
  en hoe zijn liefde levend is.

 4. Ziehier het licht van lange duur,
  ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
  o vlam van Pasen, steek ons aan –
 de Heer is waarlijk opgestaan!

Zalig Pasen gewenst!                  

Diaken Theo van Driel
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Over & Weer Denken en Doen

zaterdag 27 maart Jozua 11:1-15zaterdag 27 maart Jozua 11:1-15
zondag 28 maart Marcus 11:1-11zondag 28 maart Marcus 11:1-11
maandag 29 maart Marcus 11:12-26maandag 29 maart Marcus 11:12-26
dinsdag 30 maart Psalm 118dinsdag 30 maart Psalm 118
woensdag 31 maart Marcus 14:1-11woensdag 31 maart Marcus 14:1-11
donderdag 1 april Marcus 14:12-72donderdag 1 april Marcus 14:12-72
vrijdag 2 april  Marcus 15:1-47vrijdag 2 april  Marcus 15:1-47
zaterdag 3 april Psalm 88zaterdag 3 april Psalm 88
zondag 4 april  Marcus 16:1-8zondag 4 april  Marcus 16:1-8
maandag 5 april Marcus 16:9-20maandag 5 april Marcus 16:9-20
dinsdag 6 april Psalm 30dinsdag 6 april Psalm 30
woensdag 7 april Jesaja 25:1-5woensdag 7 april Jesaja 25:1-5
donderdag 8 april Jesaja 25:6-12donderdag 8 april Jesaja 25:6-12
vrijdag 9 april Psalm 133vrijdag 9 april Psalm 133
zaterdag 10 april Jesaja 26:1-11zaterdag 10 april Jesaja 26:1-11
zondag 11 april Jesaja 26:12–27:1zondag 11 april Jesaja 26:12–27:1
maandag 12 april Jesaja 27:2-13maandag 12 april Jesaja 27:2-13
dinsdag 13 april Psalm 81dinsdag 13 april Psalm 81

woensdag 14 april  Ezechiël 33:1-11woensdag 14 april  Ezechiël 33:1-11
donderdag 15 april Ezechiël 33:12-20donderdag 15 april Ezechiël 33:12-20
vrijdag 16 april Ezechiël 33:21-33vrijdag 16 april Ezechiël 33:21-33
zaterdag 17 april Ezechiël 34:1-10zaterdag 17 april Ezechiël 34:1-10
zondag 18 april Ezechiël 34:11-22zondag 18 april Ezechiël 34:11-22
maandag 19 april Ezechiël 34:23-30maandag 19 april Ezechiël 34:23-30
dinsdag 20 april Psalm 100dinsdag 20 april Psalm 100
woensdag 21 april 1 Johannes 1:1-10woensdag 21 april 1 Johannes 1:1-10
donderdag 22 april 1 Johannes 2:1-11donderdag 22 april 1 Johannes 2:1-11
vrijdag 23 april 1 Johannes 2:12-17vrijdag 23 april 1 Johannes 2:12-17
zaterdag 24 april 1 Johannes 2:18-29zaterdag 24 april 1 Johannes 2:18-29
zondag 25 april 1 Johannes 3:1-10zondag 25 april 1 Johannes 3:1-10
maandag 26 april  1 Johannes 3:11-24maandag 26 april  1 Johannes 3:11-24
dinsdag 27 april Ezechiël 35:1-15dinsdag 27 april Ezechiël 35:1-15
woensdag 28 april Ezechiël 36:1-15woensdag 28 april Ezechiël 36:1-15
donderdag 29 april Ezechiël 36:16-28donderdag 29 april Ezechiël 36:16-28
vrijdag 30 april Ezechiël 36:29-38vrijdag 30 april Ezechiël 36:29-38
zaterdag 1 mei Psalm 136zaterdag 1 mei Psalm 136

Wind

Het dorp Boven-Leeuwen waar ik woon is tegen de dijk van 
de Waal gebouwd. De hond uitlaten doen we dan ook lekker 
wandelend over de dijk. Sinds dat mijn echtgenoot Christiaan 
vanwege corona thuiswerkt, lopen we daar tussen de middag 
samen met de hond. Een heerlijk moment midden op de dag 
om de benen te strekken en elkaar even bij te praten. Een 
kostbaar moment wat we zullen gaan missen als hij weer 
(meer) naar kantoor zal gaan. 

Zo liepen we daar ook op de dag van de eerste storm van 
2021. Dat hebben we zeker gevoeld. De schuimkoppen 
stonden op het water en af en toe was het echt even schrap 
zetten. Wind blijf ik een wonderlijk iets vinden. De wind zelf 
zie je niet, alleen de gevolgen ervan. 

Het afgelopen jaar heeft ook wel eens zo gevoeld, alsof er 
een hele harde wind waaide. Soms kwam al die kracht van 
achteren en zaten we, als pastores en moderamen, in een 
stroom die ons voortstuwde van de ene ingrijpende beslis-
sing naar de andere. Soms kwam de wind ongenadig hard 
van voren en werd al ons pogen een worsteling tegen de 
wind in. Die me bij tijden ook de adem dreigde te ontnemen, 
zoals je kan ervaren als je in een harde wind loopt. 

Voor heel veel mensen in de samenleving is het afgelopen 
jaar een jaar geweest van telkens weer opkrabbelen en flexi-
bel zijn, ook voor ons als pastores binnen de PGN. Plannen 
maken, plannen aanpassen en vaak er toch weer in vastlo-
pen. Situaties uit het land waarin kerken een brandhaard van 
corona waren geworden maakten ons voorzichtig. Het zal 
je maar gebeuren. Doemscenario’s van meerde uitvaarten 
kort op elkaar hebben op momenten als een zwaard van 
Damocles boven mijn hoofd gehangen. Gelukkig is dat alle-
maal niet op die schaal gebeurd. Het heeft op mij wel indruk 
gemaakt. Het is een heel vreemd en intensief jaar geweest. 
Totaal anders dan we hadden gedacht bij mijn bevestiging. Ik 
had het niet willen missen. Ik heb de gemeente niet kunnen 
leren kennen op de manier die ik had gewild. Ik mis de gewo-
ne terloopse contacten in de wandelgangen, de vele activitei-
ten en samenkomsten. Ik heb kostbare, intense en leerzame 
momenten meegemaakt. De Protestantse Gemeente Nijme-
gen heeft een plekje in mijn hart veroverd. Ik hoop en bid dat 
de juiste persoon hier een vaste plek als predikant gaat krij-
gen. Dat deze gemeente nog lang een kostbaar lichtje mag 
zijn voor zoveel mensen. Houd moed met elkaar en heb lief!

Hartelijke groet,
Marije Soethout

BijbelleesroosterBijbelleesrooster
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Over & WeerOver & Weer Kerk en samenleving

Blik op de Kerkenraad (37)

In deze editie van “Blik op de Kerkenraad” geef ik in het kort 
weer wat er op 22 en 25 februari jl. werd besproken in de 
vergadering van de Kerkenraad. Het werd niet verantwoord 
gevonden om fysiek bij elkaar te komen, dus moest er 
worden uitgeweken naar een digitale bijeenkomst. 
De geplande vergadering was op 22 februari, maar moest 
voortijdig worden afgebroken wegens een onvolkomenheid 
in de techniek. Op 25 februari werd verdergegaan in een 
soort “KR deel 2”. 

Beide sessies stonden geheel in het teken van de verkoop-
procedure van de Petruskerk. 
Aangaande deze verkoop kan op dit moment alleen met u 
worden gedeeld dat zes partijen interesse hebben getoond 
in dit kerkgebouw. Maar gelet op een financieringsvoorbe-
houd van enkele partijen, moest geconcludeerd worden 
dat er uiteindelijk vier partijen als serieuze kopers zijn te 
bestempelen. Omdat de verkoop van een kerkgebouw altijd 
weer een gevoelige zaak blijkt te zijn – hoewel doorgaans 
gezegd wordt dat het ‘maar’ stenen zijn – heeft de Kerken-
raad lang en indringend over deze kwestie gedelibereerd. 
Om discretionaire redenen kan op dit moment alleen gezegd 
worden dat er een volgende positieve, bestuurlijke stap is 
gezet in de verkoopprocedure. 
Of in de volgende Over & Weer óf in de eerstkomende Om-
roeper hopen we u meer te kunnen vertellen en zult u in het 
verdere proces ongetwijfeld ook nog ‘gehoord en gekend’ 
worden, zoals de Kerkorde dit voorschrijft bij verkoop van 
kerkgebouwen. 

Vervolgens vergaderde de Kerkenraad op 16 maart jl.,  
opnieuw via de digitale weg. Nu waren de onderwerpen:  
de voortgang met de herstructurering van de PGN en de 
stand van zaken rondom het beroepingswerk. 
Wat betreft de herstructurering van onze gemeente kan  
gemeld worden, dat de zeven thematische werkgroepen 
aardig op stoom gaan raken, hoewel dit de ene groep wat 
sneller afgaat dan de andere.  
Maar over het geheel genomen is er veel enthousiasme bij 
de leden van de verschillende werkgroepen. Het leuke is dat 
er niet alleen al langer actieve gemeenteleden meedoen, 
maar ook tot voor kort minder of niet actieve mensen. 

Interim-predikant Rainer Wahl trekt er nog even hard aan – 
zo op het naderende einde van zijn werkperiode – om deze 
zeven thematische werkgroepen en de overkoepelende 
Commissie GO (gemeenteopbouw) een zodanig fundament 
te bieden, dat ze zelfstandig verder kunnen werken aan een 
vitale gemeenteopbouw. 

Een heel belangrijk punt hierbij is dat er nog een bestuurlijke 
‘link’ (via ambtsdragers) tussen de onderscheiden werk-
groepen en de Kerkenraad moet worden gerealiseerd. Dit 
heeft nog even wat tijd nodig, maar duidelijk mag zijn dat de 
werkgroepen niet los staan van de Kerkenraad. 
De bedoeling is dat de Commissie GO gedurende de 
opbouwperiode als projectgroep nog in functie zal blijven, 
totdat de werkgroepen genoeg status hebben verworven 
en zelfstandig verder kunnen ontwikkelen. Tot die tijd zal de 
Commissie GO de KR adviseren op het terrein van gemeen-
teopbouw. Mogelijk dat ze ook nog een rol gaat vervullen in 
de ondersteuning van de nieuwe predikant bij de voortgang 
van het herstructureringsproces en het functioneren van het 
model van een kerkenraad met werkgroepen.   

Ook over dit belangrijke onderwerp blijft u door ons geïnfor-
meerd worden. 

Tot slot nog kort iets over het beroepingswerk.  
De Beroepingscommissie is al zó ver gevorderd dat er  
vervolggesprekken gevoerd gaan worden met een klein 
aantal geselecteerde kandidaten. 
We moeten de Beroepingscommissie verder nog even 
met rust laten, zeker gelet op het feit dat de voortgang er 
behoorlijk in zit en de onderlinge sfeer in de commissie als 
bijzonder goed bestempeld kan worden. De Kerkenraad is 
hier uiteraard heel blij mee. 
Dit onderwerp wordt vervolgd en óók hierover zal de ge-
meente nog ‘gehoord en gekend’ worden. 
Over de wijze waarop dat zal gaan gebeuren, wordt nog 
nagedacht. Dit hangt vooral af van wat de dan vigerende 
corona-regels aan mogelijkheden bieden. 

U ziet: er zijn nogal wat mega-ontwikkelingen gaande bin-
nen de PGN – voor het kerkbestuur een niet in alle opzich-
ten gemakkelijke periode, maar wel een zeer boeiende. 

Gerbrand Hoek, 
scriba

Geef vandaag voor  
de kerk van morgen

kerkbalans.nl
2021
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Over & Weer

Kerkbalans 2021
Wat vreemd was het wel om de enveloppen niet af te geven 
en op te halen. Deze keer moest alles via de post. Voor de 
een makkelijker, voor de ander toch wat lastiger. Het con-
tactmoment ontbrak en dat is niet fijn. Soms is het anno nu 
het enige moment waarop "de kerk" bij u komt, maar dit jaar 
zelfs dat niet. Nu ik dit stukje voor ons kerkblad schrijf zijn er 
al ruim 450 toezeggingen binnen en dat is hoopgevend. We 
weten dat er nog enveloppen thuis liggen, want er zijn er dit 
jaar 1134 verstuurd.
Maar wellicht herkent u dit. Ik had alles ingevuld, zette de 
envelop klaar en... waar is die envelop gebleven? Die was 
weg en bleef weg. Ineens kreeg ik een ingeving en dacht 
aan de mogelijkheid van de periodieke gift. Voor vijf jaar leg 
ik mijn gift vast en ik heb er de komende jaren geen omkij-
ken naar. Geen envelop die zoek kan raken. Bovendien kan 
ik het gehele bedrag voor de belasting aftrekken zonder dat 
er een drempel voor geldt. Ook mijn man vond dit een prima 
idee! Bovendien kan ik de kerk wat meer geven, want ik krijg 
meer terug. Ook iets voor u? Het hoeft hier echt niet om 
grote bedragen te gaan. Wilt u hierover meer weten? Vraag 
het de kerkrentmeesters: kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Uw collectegeld mag u tegenwoordig overmaken, als het 
kan het liefst maandelijks, want iedere verwerking kost ons 
geld. Van de maandelijkse collectes zijn er 3 voor de kerk en 
1 voor aangegeven doel. U kunt de verdeling aangeven en 
Yvonne boekt het door.

Werk aan de kerk
Ja, Broeders en zusters, wat zijn wij, het CvK en alle be-
trokkenen, druk op dit moment. Rondom de Maranathakerk 
wordt de tuin opgeknapt en in de kerk krijgt het orgel een 
nieuwe stemvloer en aansluitend een flinke onderhouds-
beurt. Het staat voor na de Paasweek op de agenda en in 
een van de diensten kunnen we het orgel dan niet horen, 
maar wel in de steigers zien staan. De organist maakt plaats 
voor de pianist, want we houden van muziek in de kerk. Ook 
de kerk zelf krijgt een flinke onderhoudsbeurt. Zo proberen 
we ons huis mooi en leefbaar te houden.

We kunnen nog vrijwilligers gebruiken voor huis en tuin, 
want samen aan het werk in en voor de kerk, de kerk van 
morgen! Vrijwilligers voor huis en tuin kunnen zich melden 
bij de koster van de Maranathakerk.

Natuurlijk zijn we ook druk met de verkoop van de Petrus-
kerk, maar daarover de volgende keer meer. We zijn in het 
stadium van onderhandelen en binnen de kerkenraad heb-
ben we afgesproken dat er nog niets naar buiten mag.

Bij wie kunt u terecht?
Let op! Het geeft nogal eens 
verwarring, maar:

- Heeft u iets voor de leden-
  administratie? Mw. Geeske 
  Dam is op dinsdagmorgen van 10-12 uur op het kerkelijk 
  bureau aanwezig, Groenestraat 172. Zij is te bereiken via 
  tel. 024 - 323 48 54 of kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl
- Heeft u een vraag voor de kerkrentmeesters? U kunt bellen   
  met Loes (06 - 360 700 07) of beter nog mailen naar 
  kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl. Meestal is er op 
  dinsdagmorgen een van ons op het kerkelijk bureau.

Bankrekeningnummers
Over & Weer bijdrage: NL04 INGB 0000 1264 36 t.n.v.  
Prot. Gem. Nijmegen (dus hier geen andere betalingen)

Alle andere betalingen: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot. Gem. Nijmegen

Een hartelijke groet van ons voor u!

Het College van Kerkrentmeesters 
(Jan Hertgers, wnd voorzitter, 

Yvonne Sans, penningmeester 
Loes Hogeweg, secretaris)

Gevraagd voor de Maranathakerk: 
een goede gebruikte rollator
 
Wordt bij u opgehaald (bellen met 
Yvonne Sans: 06 - 154 844 31) of u 
kunt deze zelf afgeven bij de koster 
van de Maranathakerk.
De rollator die er nu staat "spoort" 
niet meer en dat kan ongelukken 
geven. Veiligheid voor alles, ook in 
en rond de kerk!

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Duister 
Ik vond het vroeger maar raar: je tanden konden ‘slee’ 
worden van het eten van onrijpe druiven. Het stond in de 
Bijbel, die uit 1951, in Ezechiël 18:2 en Jeremia 31:29,30. 
In de Nieuwe Bijbelvertaling is gekozen voor ‘stroef’. Dat 
is veel gewoner en je kunt je er iets bij voorstellen. Leuk. 
Maar hoezo?  
 
Het moderne Hebreeuws, aldus de beroemde Israëlische 
schrijver A.B. Yehoshua in een recent interview met de 
NRC, kent twee woorden voor dementie. ‘Het ene slaat 
op de duistere kant ervan, het andere op de speelsheid, 
het komische en bizarre.’ Yehoshua heeft voor het tweede 
gekozen. Maar welke woorden bedoelt hij? Als eenvoudig 
bijbelaar had ik geen idee. Navraag bij Yehoshua’s vertaler 
Kees Meiling leerde dat het hier moet gaan om respectie-
velijk qehajon en sjitajon, beide met de klemtoon op jon. 
 
Deze woorden komen in de Bijbel niet voor. Maar qehajon 
hangt wel samen met die sleeë tanden: in het Hebreeuws 
van de Bijbel heeft dat woord dezelfde wortel. Daardoor 
lijkt qehajon vooral te duiden op het element van stroef-
heid, het verlies van scherpte, het niet meer goed functio-
neren - de duistere kant van dementie. 

Arian Verheij 
Lees alle miniaturen op  

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

     Hebreeuwse miniaturen
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Over & Weer

Ook al is er een filmpje en is mijn vertrek onlangs in een 
dienst gemarkeerd, toch wil ik nog een paar regels aan u 
kwijt. Ja, afscheid nemen vind ik moeilijk. Dat geldt des te 
meer bij een intensieve periode van weggenootschap.
Twee en een half jaar ben ik in Nijmegen werkzaam ge-
weest als interim-predikant. Mijn opdracht om met jullie 
samen te komen tot een draagkrachtige toekomstvisie 
was gesteld op twee jaar. Dat is dus een half jaar langer 
geworden. Ik zal nu geen historisch relaas geven van die 
afgelopen tijd. Wat ik wel op deze plaats kwijt wil is het uiten 
van min dankbaarheid dat in die vele contacten die ik heb 
gehad, mij veel vertrouwen is gegeven. Of ik dat allemaal 
waar heb gemaakt, is ter beoordeling aan u.
Ondanks een lastig begin in een verdeelde gemeente 
 én een zware periode waarin de kerkenraad niet meer 
functioneerde en een visitatie nodig was, zijn we er goed 
uitgekomen. Daar ben ik ontzettend blij mee. Dat had ook 
anders kunnen lopen. 

Bouwen met vertrouwen
Ik wil een ieder danken die daar van harte aan meege-
werkt heeft. Dat geldt ook voor hen die in dit proces zich 
hebben teruggetrokken. Nooit is door iemand een gesprek 
geweigerd, ook al was dat soms lastig of ronduit pijnlijk. 
Juist op zulk soort moment ervaar ik de kwetsbaarheid van 
de gemeente maar ook haar kracht in een verbondenheid 
die onze beperkingen te boven gaat. En ja, daar is mee te 
werken.
Inmiddels is er een commissie GO (gemeente-opbouw)  
met enthousiaste, competente en daadkrachtige leden. 
Werkgroepen ontstaan met oude en nieuwe actievelingen 
die allen gedreven zijn uit liefde voor deze gemeenschap 
met haar drie kernen of vier-plekken. Er is prima contact  
met een kerkenraad, die luistert en ondersteunt, kritisch 
meekijkt en opbouwend faciliteert. Dit is wat ik zie, ondanks 
de onzekerheid die er ook nog is.
Er is een beroepingscommissie, die uitstekend werk verricht 
en elkaar als groep gevonden heeft. En zoals gezegd: ik 
heb goede hoop op een afronding van waaruit de gemeen-
te verder kan gaan in onderlinge dienstbetoon, diaconale 
presentie en uitstraling in de stad. Daar zal de komende 
predikant veel voor u en de stad kunnen betekenen. 

Verder in contact met elkaar
Waar ik ook erg van heb genoten, zijn al die kleine en grote 
momenten in de hal van het desbetreffende kerkgebouw of 
dat nou de Ontmoetingskerk was, de Maranathakerk of het 
Bartholomeüskerkje. Al die gesprekken en gesprekjes, idee-
en, gedeelde zorgen, soms ook pijn en verontwaardiging 
gaven mij een gevoel van grote betrokkenheid en liefde voor 
de gemeente in al haar facetten. 
In die zin laat ik een gemeente los, die bezig is haar weg te 
vinden, nieuwe wegen in te slaan, elkaar vanuit de verschil-
lende groepen te ontdekken en te herontdekken. Eerlijk 
gezegd, ik vind het erg jammer om in dit opkomend elan te 
vertrekken. Dit voelt een beetje Pasen.
Maar goed, de datum van mijn emeritaat staat vast en dat 
is hard.
Dank aan de leden van het moderamen. We zijn door dik en 
dun gegaan en bleven elkaar steunen en namen het in soms 
spannende situaties ook voor elkaar op. Dit nam niet weg, 
dat we elkaar soms ook het vuur na aan de schenen konden 
leggen. Maar juist dát getuigt van – in dit geval – broeder-
schap.

Dank nog aan mijn collegae. Ook hier was de samenwerking 
goed met vertrouwen in elkaars inzet en collegialiteit. De 
kerkenraadsleden, de commissies en werkgroepen – ik kijk 
met vreugde terug op jullie betrokkenheid, creativiteit en ja, 
geloof in een nieuw leven ook al lijken sommige manieren 
van doen in beton gegoten. Het gaat stapsgewijs met veel 
waardering die de afgelopen jaren deze gemeente hebben 
gediend en overeind gehouden.

Begeestering
In dit alles – je bent nu eenmaal dominee en theoloog – zie 
ik een geestkracht die subtiel, fijnmazig en volhardend in 
uw midden werkzaam is. Deze geestkracht wens ik u toe 
op de weg die u gaat als een levendige, op elkaar en uw 
stad betrokken gemeente van Jezus Christus. Graag wil 
ik u daarbij nog een wat door mij aangepast zegen van St. 
Patrick meegeven:

De Levende zal voor je zijn, om je de juiste weg te wijzen 
en je de moed te geven een eerste stap te doen.
Die zich over je ontfermt zal achter je zijn, om je te 
beschermen tegen gevaar en geeft je een duwtje in de rug.
De Eeuwige zal onder je zijn, zodat je nooit ten onder kunt 
gaan in angst en vertwijfeling.
De Liefdevolle zal in je zijn, om je te troosten als je verdriet 
hebt en eenzaam bent.
De Ene zal naast je zijn als een beschermende muur, 
wanneer anderen over je vallen om stand te houden recht 
op en oprecht.
De Machtige in de hemel zal boven je zijn om je 
te zegenen zodat je vindt wat je goed doet om te delen 
met je weggenoten voor een gemeenschap die bloeit.
Zo zegene je God, vandaag en morgen, al de dagen 
dat je leeft - in eeuwigheid.

    De begeesterde en begeesterende David (Marc Chagall)

Rainer Wahl

Afscheid
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Stille Week en Pasen

Voor de tweede keer gaan we de Stille week in, waarbij we 
rekening houden met maatregelen vanwege corona. Hoe 
nieuw en onbekend was dit hele fenomeen vorig jaar en 
hoe zijn we het nu allemaal zo zat. Het is een bewogen jaar 
geweest. Vorig jaar werd in allerijl de mogelijkheid gecre-
eerd voor online diensten. Nu hebben we te maken met een 
hybride situatie van een groepje mensen die aanwezig kan 
zijn en een groep die het meebeleven op afstand vanuit de 
veilige thuissituatie. Met creativiteit proberen we er met z’n 
allen het beste van te maken.

Als gemeente gaan we de reis weer maken; beginnende bij 
de intocht van Jezus in Jeruzalem op Palmpasen, via voet-
wassing en Heilig Avondmaal op Witte Donderdag, via het 
dieptepunt van gevangenneming en sterven op Goede Vrij-
dag, naar de overgang van donker naar licht en van Opstan-
ding en nieuw leven in de Paaswake en op Paasmorgen.

Op het eerste gezicht is Palmpasen een vrolijk gebeuren. 
Jezus die als een held Jeruzalem wordt binnengehaald. 
Mensen die met palmtakken zwaaien, in de vorm van man-
tels wordt een soort van rode loper uitgelegd voor Hem. De 
nieuwe koning, gezegend Hij die komt in de Naam van de 
Heer. De naam van God, de naam waarin gespeeld wordt 
met het werkwoord ‘zijn’, en ook wel te vertalen als ‘die 
was, is, en zijn zal. De naam die ons mensen verbindt aan 
God. Terecht reden voor feest! En een feestje zal het zijn in 
de studentenkerk als de kinderen van de PGN daar mooie 
Palmpaasstokken gaan maken!

Tegelijkertijd is het ook de eerste dag van de Stille Week 
van Pasen. Dat geeft voor de mijmeraar toch een wat wran-
ge smaak aan de vrolijkheid. We weten wat er zal gaan vol-
gen op de lofzang van dat moment. Op Witte Donderdag 
gaat het verhaal verder. Andere jaren werd er in de kerk een 
gezamenlijke maaltijd gehouden, ingebed in de liturgie. Op 
die manier is dat, ook dit jaar, nog niet mogelijk. Maar zelfs 
samen eten kan via een scherm. Dit kan niet anders dan 
een bijzondere ervaring worden waarin bijzondere verhalen 
zullen worden gedeeld. Waarna we in de kerk horen over de 
voetwassing en samen het Laatste Avondmaal gedenken en 
vieren. Uitersten van uitgesproken vrolijkheid en het kwaad 
in de mens die Jezus als een verkeerde steen aan de kant 
werpt, of de goedbedoelende mens die zo vaak aanloopt 
tegen zijn eigen zwakte. Uitersten die in spanning naast 
elkaar worden gezet. 

De vesper op Goede Vrijdag zal een meditatief karakter 
hebben. We zullen luisteren naar het lijdensverhaal van 
Mattheüs. En laten de tekst voor zichzelf spreken. Tussen de 
gelezen tekstgedeelten in zal muziek klinken, verzorgt door 
Atie Blankesteijn (orgel) en Paul van Woerkom (cello). 

De Paasnacht is het hart van het kerkelijk jaar: we vieren 
het paasgeheim, met klassieke kerkelijke elementen, dichtbij 
kruis en opstanding. We ontsteken in het donker van onze 
wereld het paaslicht. We zingen de lof op het licht, horen de 
opstandingsverhalen van het eerste en tweede testament en 
gedenken onze doop.

Op Paasmorgen mogen we uitbundig vieren dat de Heer 
waarlijk is opgestaan. Het licht schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Temidden
van alles wat om je heen en met jezelf gebeurt; toch geloven
in een andere realiteit, die net zo waar is. De realiteit van 
God, midden onder ons. Van het Woord dat leven is, de groot-
heid van Christus onze Heer. De opgestane, levende Heer.

Een unicum dit jaar is de Paasviering op tweede Paasdag. 
In de Ontmoetingskerk is op eerste Paasdag een viering 
verzorgt door de Parochie. Op tweede Paasdag een viering 
verzorgt door de PGN. Uiteraard is een ieder van harte uitge-
nodigd om deze viering fysiek (na opgave) of digitaal mee te 
beleven. Het Johannesevangelie verbindt de opstanding van 
Jezus op verschillende plaatsen met eeuwig leven. Wat is het 
effect van Pasen op ons persoonlijke leven? Wat Pasen voor 
ons betekent hangt sterk af van onze kijk op leven en dood. 
De boodschap blijft dat God sterker is dan de dood
Als we ons gaan bezinnen in de komende stille week, op de 
gevangenneming, kruisiging en dood van Jezus, laten we dan 
vooral voor ogen houden dat het God om leven te doen is. 
Een nieuw leven in Christus. Een leven in relatie tot de Vader, 
met een hoofdletter. 

Namens de pastores en voorgangers:
Een gezegende reis door de Stille Week gewenst!
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Misschien dat er bij velen van u, als het preekrooster voor 
de komende periode wordt bekeken, de vraag opkomt 
waarom er in de Stille Week niet in alle drie kerken van onze 
gemeente op de verschillende dagen – en met name op 
Goede Vrijdag – diensten worden gehouden. Een situatie 
die er was toen er nog drie gemeentepredikanten actief 
waren.

De tijden zijn echter veranderd en een dergelijke ‘luxe’ 
kunnen wij ons helaas niet meer veroorloven. Het waarom 
is u genoegzaam bekend.
Maar, er is nóg wat dat speelt en op dit moment wel zo be-
langrijk. Het gaat dan om het ‘ontwikkelingspad’ waarop de 
Protestantse Gemeente te Nijmegen zich beweegt, namelijk 
het meer naar elkaar toegroeien van de drie secties en vier-
plekken – van wezenlijk belang als er straks nog maar één 
predikant fungeert voor onze gehele gemeente.  

Geredeneerd vanuit het ontwikkelingspad dat secties en 
vierplekken naar elkaar toe (moeten) groeien, werd bij de 
voorbereidingen van de vieringen in de Stille Week – al in 
2019 – tussen de toenmalige voorgangers en sectieraden 
afgesproken, dat de gehele cyclus van vieringen over de 
drie kerkgebouwen zouden worden verdeeld. Een op een 
bepaalde dag uitgekozen vierplek in deze cyclus zou dan 
betekenen, dat de andere twee kerkgebouwen dicht zouden 
zijn. De gemeenteleden uit een bepaalde sectie zouden dan 
‘bij elkaar’ ter kerke kunnen gaan. Dit om te onderstrepen 
dat we als één gemeente, één gemeenschap op weg willen 
gaan naar Pasen. Plat gezegd: een soort rondreizend 
vieringencyclus. Het is toen (in 2019) goed bevallen en 
er kwamen positieve reacties over deze methode bij ons 
binnen. 

Vorig jaar gooide corona roet in het eten en werden alle 
diensten (toen geheel online) vanuit de Ontmoetingskerk 
gehouden, omdat daar (als enige plek) online vieringen 
mogelijk waren. 
Dit jaar is er opnieuw voor gekozen –  in gezamenlijkheid 
door pastoresteam, moderamen en sectieraden – om de 
vieringencyclus over de drie kerkgebouwen te spreiden. 
Fysiek is het inmiddels gelukkig mogelijk geworden binnen 
de kaders van de coronaregels om in onze kerkgebouwen 
met max. 30 bezoekers bijeen te komen. In die zin is er geen 
verschil tussen de drie kerkgebouwen binnen de PGN. 

Vieringen in de Stille Week (1 t/m 5 april)

Daarbij is het overigens goed en mooi, dat er – als afronding 
van de Stille Week – in al onze kerkgebouwen op Paas-
zondag een fysieke dienst zal worden gehouden. Je zou dan 
de symboliek kunnen hanteren dat we samen op weg zijn 
gegaan naar de slotapotheose: het vieren van de Paas-
dienst op de ‘eigen en vertrouwde locatie’. 
De Kerkenraad denkt op die wijze het welbevinden én de 
toekomst van onze gehele PGN te dienen. 

Weest u ervan overtuigd dat deze methode van vieringen-
cyclus ook in het teken staat van een nieuw (toekomstig) 
licht voor onze kerkelijke gemeenschap ---- > misschien wel 
een soort ‘pasen’ voor de kerk in Nijmegen.   

Het preekrooster voor de Stille Week vindt u op de achter-
kant van deze Over & Weer.   
Let op een aantal bijzonderheden, te weten:
* de dienst op Witte Donderdag begint om 19.30 uur
* de Paaswake (zaterdagavond) begint om 19.30 uur
* de dienst op Goede Vrijdag begint ook om 19.30 uur.  
Vanuit de Bartholomeuskerk kunnen vieringen niet live 
worden uitgezonden, maar u kunt wel een YouTube filmpje 
bekijken (zie hieronder)
* de protestantse dienst van Pasen in de Ontmoetingskerk is 
op 2e Paasdag (maandag 5 april)
* voor het bijwonen van welke dienst dan ook, geef u tijdig 
op bij de u bekende adressen (zie website Maranathakerk of 
Ontmoetingskerk) en neem de hygiënemaatregelen in en om 
het kerkgebouw a.u.b. in acht! De maatregelen die gelden 
staan opgesomd op de achterkant van deze Over & Weer.

Vieringen online volgen
De vieringen in de Goede Week zijn ook online te volgen.
Via live-streams kunt u de vieringen vanuit de Ontmoetings-
kerk en de Maranathakerk bekijken via de inmiddels 
bekende wegen.
Vanuit de Bartholomeuskerk is geen live stream mogelijk.
Om die reden is een YouTube filmpje opgenomen voor de 
viering op Goede Vrijdag.
Via de website van de PGN is deze te vinden en te volgen: 
www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/kerkdiensten
Ook op de website van De Landwijk kunt u het filpmje 
bekijken: www.landwijk.com

Mede namens de Kerkenraad, 
Gerbrand Hoek  scriba 
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Op Witte Donderdag willen we om 18.00 uur een maaltijd 
vieren om de overlevering van Jezus in de handen van  
mensen te gedenken. We komen in groepjes digitaal bijeen 
en eten samen gerechten die voor een ieder gedachtenis-
waarde hebben. Na de maaltijd kunnen degenen die dat 
willen de online viering in de Maranathakerk volgen.

Aan het einde van de Witte Donderdag valt de nacht van de 
overlevering. Dat woord heeft in het Nederlands (net zoals in 
het Grieks en het Latijn) een dubbel(zinnig)e betekenis: het 
is de overlevering (= traditie, van het Latijnse traducere) van 

de maaltijd, maar ook de overleve-
ring van Jezus ‘in de handen van de 
mensen’. We hebben het ook wel 
over ‘het verraad door Judas’, maar 
overlevering is een woord met veel 
meer betekenislagen. Want als Jezus 
niet overgeleverd was, hadden wij 
dan wel die maaltijd in gedachtenis 
gebracht, gevierd…? 

Het is ook dit jaar nog niet mogelijk om samen in de kerk 
die zo betekenisvolle maaltijd op Witte Donderdag te vieren. 
Maar dat kunnen we wel op een andere manier doen – ook, 
zelfs samen eten kan via een scherm. Dit is het idee van de 
werkgroep Inspiratie: 

Iedereen heeft wel bepaalde gerechten die een bijzondere 
betekenis hebben, die bij een bepaalde dag, een bepaald 
ritueel of een bepaald persoon horen. Bijvoorbeeld: de 
chocolademelk die je vroeger thuis altijd dronk als je van 
zwemles kwam. Of de boerenkool die niemand zo lekker 
klaar kon maken als oma. Hele gewone dagelijkse gerechten 
kunnen zo iets bijzonders, iets speciaals krijgen – een rituele 
betekenis. 

In feite geldt voor de maaltijd op Witte Donderdag hetzelfde. 
Jezus viert met zijn vrienden het joodse Pesachfeest en bij 
die Seidermaaltijd horen bepaalde gerechten (ongedesemd 
brood, een ei etc.). Als ze dan zo samen eten, geeft Jezus 
deze beloftevolle maaltijd nog een extra betekenis mee: als 
je weer brood eet en wijn drinkt, denk dan aan mij. En wan-
neer eet je nu géén brood? En hoe vaak zullen zijn vrienden 
en hij wel geen wijn hebben gedronken – waarschijnlijk nog 
wel wat vaker dan wij. Ook hier dus: hele gewone dagelijk-
se gerechten krijgen iets bijzonders en speciaals - worden 
ritueel. 

De werkgroep Inspiratie nodigt u uit om Witte Donderdag,  
1 april, online samen te eten en vraagt u om dan een gerecht 
te bereiden dat een speciale betekenis voor u heeft.  
Dit online eten gaat via een computerprogramma dat het 
mogelijk maakt om in kleinere groepen uiteen te gaan.  
Na een korte gezamenlijke/plenaire inleiding worden we in 
die kleine groepen ingedeeld, en willen we met elkaar in 
gesprek gaan over de gerechten die we bereid hebben en 
zullen eten, wat dit specifieke gerecht voor ons betekent en 
aan wie we dan denken. Misschien kunt u een foto laten zien 
van diegene aan wie u denkt? En het is natuurlijk ook moge-
lijk om, binnen de geldende coronamaatregelen, als ‘enkele’ 
maaltijdganger aan te schuiven bij andere maaltijdgangers. 
We hopen op veel onderlinge verbinding! Na de gesprekken 
in kleine groepen zullen we deze maaltijd weer gezamenlijk 
afsluiten. 

U hebt de aankondiging voor de feestelijke Palmzondagvie-
ring op 28 maart al voorbij zien komen in de nieuwsbrieven/
zondagsbrieven, dus wellicht ten overvloede maar toch nog 
een laatste keer.
Het is dit jaar precies een eeuw geleden dat er voor het eerst 
een Palmpasenoptocht in Nederland werd gehouden. Reden 
genoeg om dit eeuwfeest te vieren met een feestelijke 
optocht - voor en door de kinderen van de Protestantse 
Gemeente Nijmegen en de Studentenkerk.  
Omdat we beperkt worden door de bekende omstandighe-
den zal deze Palmpasenviering plaatsvinden in en om de 
Studentenkerk, Erasmus-
laan 9a te Nijmegen. Daar 
is zowel binnen als buiten 
in de (grote) tuin voldoende 
afstand gewaarborgd voor 
zowel ouders als kinderen. 
Zij hebben ondertussen al 
een uitnodiging met nadere 
informatie ontvangen. 

Het programma voor deze 
morgen ziet er in grote lijnen als volgt uit:

- 10.00 uur: verzamelen in de Studentenkerk, waar 
de kinderen verspreid over drie grote ruimtes Palmpasen-
stokken gaan versieren. 
- 11.00 uur: Palmpasenoptocht/Palmpasenviering in 
de tuin van de Studentenkerk. We gaan achter koning Jezus 
aan op weg naar Jeruzalem en beelden zo met elkaar het 
verhaal van zijn intocht in Jeruzalem uit. 
- 12.00 uur: afsluiting.
 
Als u deze feestelijke Palmpasenviering vanaf 11.00 uur 
ook wilt bijwonen, wilt u dat dan doorgeven aan ds. Marieke 
Fernhout: mgfernhout@upcmail.nl. We vragen u bij deze op-
tocht ook buiten uw mondkapje op te houden en natuurlijk de 
afstand in acht te nemen, maar zoals gezegd: er is genoeg 
ruimte in de tuin van de Studentenkerk om er een feestelijke 
viering van te maken! 

Hartelijke groet, 
Ds. Marieke Fernhout

Palmzondag – Palmpasenoptocht  
in de tuin van de Studentenkerk 

We beginnen met deze maaltijd om 18.00 uur en eindigen 
om 19.00 uur, zodat diegenen die de fysieke viering van 
Witte Donderdag om 19.30 uur in de Maranathakerk willen 
bijwonen, genoeg tijd hebben om daar heen te gaan.  
En als u deze viering via livestream wilt volgen hebt u zeker 
voldoende tijd om nog even na te tafelen…

Van harte welkom bij deze bijzondere maaltijd! Als u aan wilt 
schuiven aan deze ‘tafel van samen’, wilt u dat dan doorge-
ven aan: go@pkn-nijmegen.nl
Dan ontvangt u een link waarmee u op Witte Donderdag 
kunt inloggen en eventuele uitleg daarbij. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. 
Marieke Fernhout, e-mail mgfernhout@upcmail.nl, telefoon 
06 - 234 366 53. 

Hopelijk tot ziens op Witte Donderdag!

Met een hartelijke groet van de werkgroep Inspiratie 

Witte Donderdag – overleveringsmaaltijd
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In het vorige nummer kondigde ik de groetenactie aan 
voor de gevangenen. De diaconie schafte veertig dubbele 
kaarten aan, die zowel door gemeenteleden in Nijmegen als 
Apeldoorn werden verstuurd. Dank voor uw medewerking, 
die een lichtje betekent op het uitzichtloze bestaan van vele 
gevangenen. Dat brengt me meteen bij het werk van Am-
nesty International. Deze maand zouden collectanten langs 
de deuren gaan, maar net als vorig jaar, toen de collecte 
abrupt moest worden afgebroken, is dat dit jaar vanwege de 
corona wederom niet mogelijk. Via de website www.amnes-
ty.nl leest u hoe u kunt doneren en hoe u zich via schrijfac-
ties in kunt zetten voor dit werk van barmhartigheid.   
In de diaconale collecten staan deze veertigdagentijd de  
andere werken van barmhartigheid centraal. Voor wie het 
heeft gemist: u kunt daarover een filmpje te bekijken via: 
https://vimeo.com/475893836

De collecten zijn voor de volgende doelen:

28 maart - De doden begraven
Pasen is het feest van de opstanding, het nieuwe leven. 
God roept mensen weg uit een bestaan dat zonder hem een 
doodlopende weg is. We mogen opnieuw beginnen. Vanzelf 
is dat niet gegaan, dat is wat het verhaal van Goede Vrijdag 
en de begrafenis van Jezus ons vertelt. Maar door die duis-
ternis heen is het weer licht geworden. Van dat licht willen 
we delen, ook met jongeren, en het laten zien wat leven is. 
Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Neder-
land aan de slag wanneer ze in groepen de PaasChallenge 
doen. De PaasChallenge wordt gespeeld in de week voor 
Pasen en is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, 
de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.  
In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven 
jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus 
zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven 
mogelijk is. 
Met uw bijdrage aan de collecte geeft u jongeren die het 
paasverhaal al vaak hebben gehoord de kans om op een 
nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap 
van Pasen. Van harte aanbevolen!

4 april - Paascollecte: ik ben er voor jou
Nadat de zeven werken van barnhartigheid centraal stonden 
ronden we deze veertigdagentijd af, zoals we begonnen zijn, 
met het thema: ik ben er voor jou. Traditiegetrouw staat bij 
Kerk in Actie het werelddiaconaat dan centraal.
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomst-
perspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en geweld-
dadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen 
maakt de middelbare school niet af en 40% van de jonge-
ren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor 
hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners 
helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede 
en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in 
hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren 
worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen 
ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. 
Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun 
zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om 
hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen 
onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk.

Doet u allen mee?
Een goede opgang naar Pasen gewenst en dank voor uw 
bijdrage!

Theo van Driel, diaconaal werker
e-mail: theodoor52@live.nl en tel. 06 - 181 936 12 

Dit zijn de diaconale collecten in de periode na Pasen:

11 april: Stichting straatmensen
Stichting Straatmensen bestaat sinds november 2000. Het 
doel van de initiatiefnemers was om te kijken hoe men in sa-
menwerking met mensen van de straat (zwervers, verslaaf-
den, ex-psychiatrische patiënten) zou kunnen komen tot een 
verbetering van de leefsituatie.

18 april: Protestantse Vrouwendienst
De Protestantse Vrouwen Dienst (PVD) stelt zich dienstbaar 
op naar onze oudere gemeenteleden en bestaat uit enthou-
siaste medewerksters die onze gemeenteleden van 70+ be-
zoeken. Het onderlinge contact tussen en met onze ouderen 
is heel belangrijk, zeker in deze coronatijd. 

25 april: Spreekuur Lutherse kerk
Iedere maandagochtend is er voor daklozen en vluchtelingen 
een spreekuur in de Lutherse kerk. Zij kunnen hier terecht 
voor bijvoorbeeld hulp door een huisarts en vragen over 
opvang.

De diaconie op weg naar Pasen

Engelen
Eenzame mensen drijven als ijsschotsen op het water,

zonder weerhaken, bruggen, ladders of touwen.
Het zijn mensen die nog geen juiste techniek hebben gevonden

om de schotsen naar elkaar toe te laten bewegen.

Mensen, die een eetproject beginnen voor hongerigen in de 
stad,

die dorstigen met water of soep laven,
die met schamel geklede mensen hun kleding delen,

die dakloze jongeren in hun huis opnemen,
die doden eren en liefhebben in hun hart,

die gevangenen een brief schrijven,
die vreemdelingen de herberg betalen,

die zieken opzoeken en moed inspreken,
hebben wel een techniek gevonden:
ze zijn als engelen die aankomen.

Mensen die de eenzame en bedroefde medemens zien,
die de nood van werklozen en schuldenaren horen,

zijn gewone mensen die licht doorgeven.
Waar ze komen wordt het helder en duidelijk.

Het zijn mensen met leven,
die liefde en warmte brengen.

Je zou je een wereld vol engelen kunnen voorstellen,
die mensen verlichten bij hun problemen, zorgen, alleen zijn.

Wil ik, kun jij, iemands engel zijn?

Hub Crijns (uit: Medemens 3)
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Elke donderdagavond is er een programma op televisie over 
boeren in Europa. In de eerste uitzending, enige weken ge-
leden, gingen de programmamakers op bezoek bij een boer 
in Denemarken. Op zijn bedrijf was brand uitgebroken in 
een stal. Terwijl zijn 220 koeien in veiligheid waren gebracht, 
realiseerde de boer dat er nog één koe op stal stond, omdat 
die weer naar binnen was gegaan. Hij startte zijn trekker en 
reed de brandende stal binnen om het dier te redden. Het 
resultaat was: een ziekenhuisopname op de rand van leven 
en dood en twee verbrandde armen. Op de vraag of het wel 
wijs was om de brandende stal binnen te rijden, vertelde de 
boer, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet: “al liepen er 220 
koeien buiten, ik had ook de zorg voor dat ene dier in nood”. 
Het raakte mij en ik moest denken aan het verhaal in de 
Bijbel van de herder die 99 schapen in de steek laat om dat 
ene verloren schaap te zoeken. 

Een inspirerend verhaal voor ons werk als ambtsdragers en 
vrijwilligers in de kerk, waarvoor we elk geroepen worden bij 
onze naam om er te zijn voor de ander. Bij die roeping moch-
ten we op 14 maart stil staan tijdens een bijzondere dienst 
in de Ontmoetingskerk, waar we afscheid namen van Marja 
Theunis, die om gezondheidsredenen haar werk als diaken 
heeft neergelegd. We zijn dankbaar om het vele werk dat 
Marja, namens de diaconie gedaan heeft en wensen haar 
sterkte bij haar herstel. Ook heetten we Ds. Marieke Fern-
hout officieel welkom als ambulant predikant en werd collega 
Marije Klijnsma als kerkelijk werker bevestigd in het ambt 
van ouderling. In de verkondiging stond Ds. Marije Soethout 
stil bij het verhaal van de broodvermenigvuldiging.  
Vijf broden en twee visjes waren meer dan genoeg om  
iedereen te voorzien van wat nodig was. 

Uw inzet, hoe klein of groot die ook kan zijn, is belangrijk om 
als kerk van Jezus Christus in woord en daad getuige te zijn 
in de wereld. Misschien voelt u zich geroepen om zich als 
diaken of anderszins in te zetten. Neemt u dan gerust vrijblij-
vend contact op om daar eens over door te praten.

Theo van Driel, diaconaal werker   

Jezus trekt ons mensen door
zijn Pasen uit de dood

Binnenkort is het Pasen en daarvóór de stille 
week. Ja, dat weten we allemaal wel. Daar 
hebben we vaak over gelezen en gehoord.
Maar wat betekent dit voor ons in 2021, nu we 
als mens zoveel meemaken?
Laten we eerst kijken naar wat er 2000 jaar 
geleden gebeurde. Het was de lijdensweg van 
Christus. Maar een lijdensweg is niet iets
wat lang geleden gebeurde; dat weten wij nu maar al te 
goed. Er vonden toen bijvoorbeeld rond Jezus verschillen-
de confrontaties plaats: denken we aan verraad, oordeel, 
bespotting, vernedering en fysieke uitputting. Die vinden 
immers ook nu plaats, we kennen voorbeelden te over. Ik 
hoef ze niet eens te noemen.
Wat Jezus ons toen voorhield was: stand te houden en onze
waardigheid niet te verliezen, ondanks alle ellende. Mensen 
die recentelijk winkels gingen plunderen. Ik denk dat ze dat 
niet deden omdat dat zó leuk was, maar uit pure frustratie en 
ellende, waarmee ik het zeker niet goed wil praten. Maar wat 
daarmee bereikt werd was het verlies van waardigheid, bij 
beide partijen.

De lijdensweg in deze tijd 
betekent voor ons ook een 
nieuwe kans. Die van de 
ontmoeting. Zo ontmoette 
Jezus Veronica en Simon 
van Syrene. Veronica 
verzorgde het gezicht van 
Jezus en Simon hielp Jezus 
met het dragen van Zijn 
zware kruis. Zo kunnen wij 
stilstaan bij: En wie hielpen 
wij dan in deze tijd bij het 
dragen van het kruis?
We hoeven het kruis niet 
over te nemen, vaak kan dat 
niet eens. Maar we kunnen, 
net als Simon en Veronica 
een ander wél helpen het 
kruis mee te dragen. Daar 
wordt het wel lichter van!!

Verder bracht de lijdensweg van Jezus veel eenzaamheid. 
In de tuin van Olijven vroeg Hij immers of die kelk aan Hem 
voorbij mocht gaan en aan het kruis zelf riep Hij ‘God, mijn 
God, waarom hebt U Mij verlaten?, en leerde Hij ons dat wij 
in onze eenzaamheid en machteloosheid altijd rechtstreeks 
onze klacht naar God kunnen zeggen. Dat is geen teken van 
mislukking, want ook wij kunnen ons in deze coronatijd vaak 
machteloos en eenzaam voelen.
Jezus heeft op Zijn lijdensweg veel kwaad meegemaakt. 
Maar ook nu is er volop kwaad. Laten wij ons daardoor niet 
ontmoedigen. God is altijd op een verborgen manier in ons, 
moge dát ons fundament zijn. De lijdensweg van Hem ein-
digt met Zijn vreugdevolle opstanding met Pasen: OPNIEUW 
MENS worden. Ook wij worden uitgenodigd om opnieuw 
mens te worden. Op de (niet alledaagse) afbeelding ziet u 
namelijk Jezus die Adam en Eva, de eerste MENSEN uit de 
dood trekt, opnieuw levend laat worden.
Laten wij ons geïnspireerd voelen om zó Pasen te vieren!
Ik wens u allen een gezegende Pasen en veel geluk bij het 
opnieuw Mens worden.

Een hartelijke groet,  
Mieke van den Brandt, Maranathakerk

Mieke

Geroepen worden
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Sinds een paar jaar bestaat er in de gemeente zoiets als 
buurtcontactgroepen. Een mooi initiatief om contacten op te 
doen met mensen uit je buurt die je anders misschien niet (of 
minder) zou spreken. Of het nou gaat om het uitwisselen van 
persoonlijke verhalen, diepgravende zingevingsvragen op 
filosofisch niveau of allerhande onderwerp wat ter tafel komt; 
het contact van mens tot mens kan heel waardevol zijn. 
Zeker in deze vreemde tijd waar we nu in leven wordt maar al 
te duidelijk hoeveel wij mensen behoefte hebben aan contact 
met een ander mens. 

Elders in deze Over&Weer staat een oproep voor een nieuw 
op te zetten project om maatjes aan elkaar te koppelen. In 
dat geval gaat het om 1 op 1 contact tussen individuen of 
huishoudens. Een dergelijk contact heeft voordelen en ook 
beperkingen. Daarom hierbij ook van harte een oproep voor 
eenieder die graag zo af en toe bij een groep mensen zou 
willen aansluiten, om dat kenbaar te maken. Het afgelopen 
jaar is op velerlei vlak een jaar van uitdagingen geweest. 
Voor een heleboel aspecten in de samenleving en zo ook in 
de kerk. Ook voor de buurtcontactgroepen was afgelopen 

jaar een jaar van zoeken naar de 
mogelijkheden en vastlopen op de 
onmogelijkheden. Gezellig bij elkaar 
komen in een huiskamer was er al 
gauw niet meer bij in 2020. In de 
zomerperiode zijn sommige buurt-
contactgroepen in de buitenlucht of 
in de kerkzaal van de Maranathakerk 
samengekomen. Er zijn plannen 
gemaakt en toch maar weer ge-
annuleerd omdat de situatie weer 
veranderde. Gelukkig is er ook ge-

bruik gemaakt van andere vormen van contactonderhouden, 
bijvoorbeeld via telefoon, whatsapp of mail. Speciaal binnen 
de buurtcontactgroepen is een Kerstbrief rond gestuurd en 
konden deze groepen meeliften met de Kerstattentie vanuit 
de PVD rond de Maranathakerk. In een enkel geval kon de 
buurtcontactgroep fungeren als tussenschakel naar individu-
eel pastoraat met een van de pastores. Waardevolle moge-
lijkheden binnen het grote geheel van de gemeente. 

Alles bij elkaar genomen duurt de coronaperiode al wel erg 
lang en groeit de behoefte om elkaar gewoon weer te zien. 
Het gevaar ligt op de loer dat je elkaar toch uit het zicht 
verliest als je elkaar niet ‘van aangezicht tot aangezicht’ 
kunt ontmoeten. Met smacht wordt uitgekeken naar betere 
tijden. Hoe fijn is het dat er groepen zijn om bij aan te kunnen 
sluiten, als er weer mogelijkheden komen om met een groep 
samen te komen. Hoe fijn zou het zijn, als er weer nieu-
we plannen gemaakt kunnen worden, er ook weer nieuwe 
mensen zich hebben aangesloten. Al zou het alleen maar het 
positieve potentieel zijn waar je naar uit kunt kijken, maar nog 
geen handen en voeten kan krijgen. Toch dat sprankje licht 
aan het einde van een voor sommigen behoorlijk donkere 
tunnel. Laten we elkaar vasthouden en moed inspreken in dit 
hopelijk laatste deel van het hele corona-verhaal. We hebben 
onder elkaar zoveel goeds om te delen. Doet u mee?

Buurtcontactgroepen

Interesse in een buurtcontactgroep? 
Laat het weten en we helpen je verder.

M.Soethout@protestantsekerk.nl

Alle zeven werkgroepen zijn langzaam maar zeker vervolg-
stappen aan het zetten. Tijdens de “grote” avonden, eind 
vorig jaar, werd duidelijk dat er een schat van verlangens en 
nieuwe ideeën leeft en dat er een belangrijke inzet bestaat, 
die de vierplekken nog niet goed van elkaar kennen. Deze 
input heeft hebben de werkgroepen meegenomen. En elke 
werkgroep kiest een paar veranderpunten om aan te werken.

Een voorbeeld: bij de werkgroep Communicatie wordt 
gewerkt (samen met de personen, die tot nu toe daarmee 
bezig waren) aan een vernieuwing van de website en de 
diverse nieuwsbrieven. Ook de inhoud en lay-out van 
Over & Weer worden bekeken en mogelijk herzien.
Bij de werkgroep Jeugd en Jongeren (samenwerkend met 
Marieke Fernhout, de studenten-pastor) worden projecten 
opgestart zoals een maaltijdgroep met 8-10 kinderen. 
Gedacht wordt ook aan filmavonden voor tieners en avonden 
over geloofsopvoeding samen met de studentenkerk.
Bij de werkgroep Pastoraat worden stappen gezet om een 
maatjesproject te starten en de buurt contactgroepen uit 
te breiden of tenminste de bestaande groepen ook in deze 
lange tijd van beperkingen vormen aan te reiken om te com-
municeren, deelnemers te inspireren en voorbereidingen te 
treffen voor en bruisende gezamenlijke bijeenkomst wanneer 
dat weer kan. Verder wordt aan een kaart gewerkt om zicht-
baar te maken wat er aan pastorale activiteiten in Nijmegen 
en Landwijk bestaan.

De andere werkgroepen beginnen nu ook te brainstormen. 
Sommige groepen zijn vrij klein en andere groter, maar er is 
veel bezieling en inspiratie voelbaar.

Het pastoresteam is betrokken bij de diverse groepen, waar-
door deze niet los en op zichzelf bezig zijn. Helaas verlaat 
Rainer binnenkort Nijmegen. Door hem is de hele opzet, 
structuur en ontwikkeling van 7 werkgroepen, die groeien 
naar een vernieuwd kerk zijn aangereikt, ondersteund, 
steeds opnieuw bewerkt, met een schijnbaar onuitputtelijke 
energie. Eigenlijk had hij gedacht in maart weer een zater-
dag voor de werkgroepleden en alle belangstel-lenden te 
kunnen organiseren. Door Corona moest dit weer uitgesteld 
worden. Al die beperkingen hebben er ook voor gezorgd 
dat het tempo van ontwikkeling trager was dan gedacht. Wij 
bedanken Rainer bijzonder voor alles wat hij heeft ingebracht 
en hij zal ons niet helemaal los laten, begrepen wij. 
Nieuw bij de GO-commissie is Ferdinand. Hij zal als proces-
begeleider ons in het spoor houden.

Dan nog antwoord op twee vragen: kunnen de mensen van 
GO niet vacatures vullen? Nee dus. Het is belangrijk om de 
werkgroepen goed te laten draaien en daar gaat onze ener-
gie in gestopt worden. Wel hopen we via onze inzet anderen 
daartoe te verleiden.
Kan er niet meer informatie over de werkgroepen gegeven 
worden bijvoorbeeld via filmpjes? Dat gaat gebeuren. De 
communicatiegroep is hiermee bezig en denkt er over moge-
lijk tweewekelijks via de nieuwsbrieven info te verstrekken en 
via de website activiteiten aan te kondigen.
Wie enthousiast geworden is door wat er allemaal gaande is 
en daar ook een rol in wil spelen, heten we graag welkom in 
één van de werkgroepen van GO.

Namens de commissie GO,
Michèle van der Steenstraten

Commissie GO zet volgende stappen
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Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Secretariaat sectieraad:  
Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364; 
e-mail: scribasectiestad@gmail.com
Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520, 
e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl 
Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl
Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373 7260 
23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad
Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39
of H. Wiedhaup - 360 21 32 of b.g.g. 06 25 
024 667
Bereikbaarheid pastoraat
Coördinator: vacant. Voorlopig kunt u voor  
pastorale vragen direct contact opnemen met 
de pastores (zie Contactadressen op p. 10).

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen
Bereikbaarheid pastoraat
Coördinator: Jeanette van der Zande
jvanderzande8@upcmail.nl; 06-25307369.
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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
Bespreking kerkruimtes:  
via de website (zoek op ‘zaalbeheer’) 
Rekeningnummer sectiekas:  
NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas 
sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)
Bereikbaarheid pastoraat
Secretariaat: 024 - 344 14 46 (bereikbaar op 
werkdagen van 7.00–23.00u) of mail naar:  
secretariaat@ontmoetingskerk.net

In het centrum zijn activiteiten van het 
Oecumenisch Citypastoraat in de  
- Stevenskerk: www.stadskerknijmegen.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 
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Nel Snel - Tukker 
Zaterdag 27 februari 2021 is overleden 
mevrouw Nel Snel - Tukker in de
leeftijd van 90 jaar.
Haar afscheidsdienst was op zaterdag 
6 maart in besloten kring. Wij zullen
haar blijven herinneren als een lieve en 
rustige vrouw.
Zij was trouw in haar kerkbezoek en de 
middagen van de PVD-Oost sloeg zij
ook nooit over. Twee jaar geleden werd 
zij opgenomen in Dekkerswald. Ook
daar bezocht zij de kerkdiensten. Daar-
door zag zij de medewerksters van de
PVD, die assisteerden bij de diensten, 
nog regelmatig. Vorig jaar verhuisde
zij naar woonzorgcentrum Neijevelt, 
waardoor haar man haar makkelijker 
kon bezoeken. Wij wensen haar man 
veel sterkte in de komende tijd.

Ans te Kiefte.

   In memoriam

   Protestantse Vrouwendienst

PVD Dukenburg/Lindenholt/Hatert
Beste bezoek(st)er(s) van de PVD-
middagen, 
 Zoals vast gebruik zouden we u in deze 
Over en Weer uitnodigen voor onze 
Paasviering. We zouden met elkaar een 
dienst houden, die voorbereid zou zijn 
door de PVD-dames met een voorgan-
ger. Daarna zou er een broodmaaltijd 
volgen, waar u gezellig met elkaar kon 
bijpraten, maar helaas kan dat, net als 
vorig jaar, niet doorgaan.
 
Gelukkig kunnen we wel de 40-dagen-
tijd belijden en kunnen we daarna de 
opstanding van Christus met de Pasen 
vieren en uitkijken naar betere tijden.
 
De dames van de PVD wensen u Geze-
gende Paasdagen en we hopen dat we 
elkaar weer snel kunnen ontmoeten. 
 
Houd moed!
Hartelijke groeten, de Vrouwendienst

PVD Zuid-West-Oost
Beste mensen,
Het is al een jaar geleden, dat we 
schreven géén gezamenlijke Paas-
viering te kunnen houden. En niemand 
vermoedde dat deze situatie ons allen 
zó lang in ‘quarantaine’ zou houden.
Midden in de ontredderde wereld van 
de Corona-epidemie willen we toch of 
misschien juist nú Pasen vieren. 
Jammer, dat we nog geen PVD-Paas-
viering aandurven en misschien ook 
niet mogen volgens de van regerings-
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Contactadressen pastoraat 

Neem contact op met een van de 
pastores als u behoefte heeft aan 
een pastoraal gesprek of als u 
praktische hulp nodig heeft. Voelt 
u niet bezwaard, daar zijn onze 
pastores voor. 

- Ds. Marije Soethout: 
  tel. 06 - 306 464 39 /  
  m.soethout@protestantsekerk.nl 

- Marije Klijnsma: 
  tel. 06 - 190 474 40 /  
  m.klijnsma@protestantsekerk.nl 

wege geldende corona maatregelen. 
Op het moment dat ik dit schrijf, kan 
er gelukkig weer iets meer voor de 
zondagse kerkdiensten.
Zullen we ook thuis weer samen kunnen 
komen met, weliswaar enkele, familie-
leden of vrienden? 
Want… de wereld gaat langzaam 
open, dankzij vaccinaties. Als het goed 
is, hebben velen van u al een vaccin 
gekregen. De meeste medewerksters 
wachten nog op hun beurt.
Wij hopen dat het goed komt. We putten 
vertrouwen uit het afgenomen aantal 
besmettingen in tehuizen, waar de men-
sen gevaccineerd zijn.

We willen Pasen vieren, omdat we 
hopen en geloven dat God een nieuw 
begin kan maken. Midden in onze cha-
otische wereld, geeft God ons Licht met 
Jezus, de Opgestane. 

Hoe het ook zij over enkele weken;  
wij gaan als PVD-sters op pad om u 
aan huis een kleine Paasattentie te 
bezorgen. Even elkaar begroeten bij de 
huisdeur en even elkaar spreken om te 
laten weten dat we u niet vergeten.

Voorbij onze einders laat U het licht 
worden. 
komt U ons hoop brengen. 
Moge het Licht van Pasen ons sterk 
maken, 
en moge Hij in ons leven steeds weer 
een nieuw begin geven. 

Met een hartelijke groet en de wens, 
dat we elkaar later dit jaar weer kunnen 
ontmoeten tijdens een heel gezellige 
bijeenkomst!

Namens alle medewerksters van de 
PVD,

Addie Wanders,
Telefoon 024 - 355 84 71

In mijn eerste gemeente woonden we in de pastorie in een doodlopende straat 
met de kerk en een paar huizen. Aan het begin van de straat woonde (en woont 
nog steeds) het kostersechtpaar van de kerk. Een gepensioneerd boeren echt-
paar, waar we een fijne band mee hebben gekregen. 

Toen we er kwamen wonen was onze oudste net geboren en onze jongste is daar 
geboren. Van dichtbij hebben zij de eerste jaren van onze kinderen meegemaakt. 
Voor de kerkdienst samen aan het touw van de kerkklok trekken en na de dienst 
samen de kaarsjes uitblazen. En ook doordeweeks was er geregeld contact 
tussen hen en de kinderen. Zo ontstond een band vergelijkbaar met een band 
tussen opa, oma en kleinkind. Zeker fijn omdat onze ouders van beide kanten niet 
om de hoek woonden. Nog steeds na zoveel jaren is deze band er. We lopen niet 
de deur bij elkaar plat, zeker niet in deze coronatijd. Maar de band met elkaar is er 
zeker nog.

In ons geval liep dit op een natuurlijke manier vanwege mijn werk in de kerk. Maar 
we weten van gezinnen in Nijmegen die graag ook een dergelijke relatie zouden 
willen opbouwen met een bonus-opa en/of oma. Hoe fijn is het als kind om trots je 
rapport of zwemdiploma aan je opa of oma te laten zien. Of even lekker ongege-
neerd te klagen over je juf op school of dat je van mama altijd de vaatwasser moet 
uitruimen. Tegelijkertijd kunnen veel ouderen er erg van genieten om af en toe de 
levendigheid van kinderen of jongvolwassenen om zich heen te hebben. 

Alleen; hoe vind je elkaar? Zomaar bij de eerste de beste seniorenwoning aan-
bellen om te vragen of de bewoner je nieuwe opa of oma wil zijn, dat is toch ook 
weer zowat. Als kerk zouden we daarin graag als bemiddelingsbureau optreden. 
Hoe meer mensen aangeven dat ze hiervoor open staan, hoe groter de kans dat 
we een mooie koppeling kunnen maken. Dat kan tussen een jong gezin en een 
ouder (echtpaar). Maar een koppeling tussen bijvoorbeeld gezinnen onderling kan 
ook een hele waardevolle band brengen. 
Bijvoorbeeld tussen twee gezinnen met tieners en alle uitdagingen die dat brengt, 
zeker in deze vreemde tijd. Of tussen ouderen onderling die kunnen genieten van 
elkaar wekelijks bellen, of het fijn vinden om samen met een ander een wandeling 
te maken. We hebben elkaar onderling zoveel te bieden aan ‘gewoon’ contact 
van mens tot mens. Een koppeltje vormen met één ander adres is te overzien aan 
investering in tijd. En wie weet wat het je oplevert!

Natuurlijk hebben we met alle ideeën en initiatieven te maken met de beperkingen 
vanwege corona. Ook zo’n idee als dit loopt daartegenaan. Maar we hopen dat op 
enig moment de mogelijkheden om nieuwe contacten te leggen toch makkelijker 
worden. Hoe fijn zou het zijn als we tegen die tijd een lijstje mensen aan elkaar 
hebben kunnen koppelen voor het broodnodige menselijke contact wat ieder 
mens zo hard nodig heeft. Denkt u bij dit stukje aan iemand anders, laat diegene 
het dan ook even lezen! Doet u ook mee??

Je opgeven als maatje kan bij Marije Soethout: 
m.soethout@protestantsekerk.nl of 06 - 306 464 39

Maatje zoekt maatje

De vraag is dus:
•   Wie wil een maatje zijn voor een ander, om te bellen, mee te wandelen…? 

•   Wie wil wel een bonus-opa of bonus-oma worden voor een bonus-kleinkind?
•   Wie wil graag bonus-kleinkind worden voor een bonus-opa of bonus-oma? 

•   Wie wil wel als gezin een maatje worden van een ander gezin?
•   Wie wil wel een nieuw vriendje of vriendinnetje via de kerk?
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Een lopend vuur voor vluchtelingen en een klimaatalarm
Op maandag 8 maart hield organisatie Lopend Vuur een  
manifestatie in het centrum van Nijmegen om aandacht te 
vragen voor een meer humaan vluchtelingenbeleid. 
De verwoestende brand in kamp Moria, kinderen die opgroei-
en in de blubber, zinkende boten en verdrinkende mensen: 
de ellende aan de Europese grenzen is enorm. Toch gaan 
er stemmen op voor nóg harder grensbeleid, meer deals en 
kampen, minder vluchtelingen en migranten. En daarmee een 
minder menselijk Nederland en Europa.

Lopend Vuur is een groep die in 40 steden protesteert voor 
een meer humaan asiel- en migratiebeleid in Nederland. 
Lopend van stad naar stad houden ze speeches en tonen 
afbeeldingen van de situaties in vluchtgebieden. Ook wordt de 
mogelijkheid geboden om te tekenen op een spandoek waarop 
tekeningen staan van kinderen uit vluchtelingenkampen.
Met deze actie willen zij stilstaan bij het huidige migratiebeleid 
en aantonen dat er draagvlak is voor humaan migratiebeleid 
in Nederland. Van 1 tot 17 maart vonden er daarom in het hele 
land wakes en looptochten plaats onder de noemer Lopend 
Vuur en zo deden ze dus op 8 maart Nijmegen aan. 

Een lovenswaardig initiatief, waar ik me graag fysiek bij 
aangesloten had, ware het niet dat de coronamaatregelen 
mij met vele anderen tot thuiswerken beperkt. Daarom was ik 
blij met het initiatief van de werkgroep vluchtelingen van de 
landelijke Raad van Kerken, die 6 maart een themadag hield 
onder de noemer: “Houd moed, sta op, Hij roept u!” Tijdens 
deze bijeenkomst werd bijzondere aandacht worden gegeven 
aan de positie van ongedocumenteerden in ons land en de 
voorzieningen en acties die daarbij worden georganiseerd. De 
pandemie helpt niet in het ondersteunen van mensen, maar 
wij moeten met elkaar de moed niet verliezen! We zoeken naar 
lichtpuntjes en we bereiden ons voor op nieuwe projecten en 
activiteiten voor de periode dat we weer helemaal aan het werk 
kunnen gaan. Samen met de 120 andere deelnemers staken 
we een lichtje aan en sloten ons zo online aan bij het Lopend 
Vuur dat door diverse steden trok.

De week daarop luidden diverse klokken in ons land en zo ook 
in Nijmegen. De klimaatcrisis is de grootste bedreiging van 
onze tijd. We moeten nu samen het roer omgooien. Blijven 
we kiezen voor verwoeste oogsten, dodelijke hittegolven en 
watertekorten, in binnen- en buitenland? Of kiezen we nu voor 
vruchtbare grond, schone lucht en voldoende drinkwater?

Op 14 maart lieten organisaties door heel Nederland van zich 
horen, waaronder de Groene Kerken. Een eerlijk klimaatbeleid 
komt er immers niet zomaar. Onze stem is van levensbelang.
Daardoor riep de Raad van Kerken Nijmegen iedereen op om 
in navolging van andere steden op 14 maart om 15.00 uur de 
kerkklokken te luiden als alarmbel voor de klimaatcrisis. Laat 
dit naast ons gebed een oproep zijn om beter om te gaan met 
de ons door God gegeven schepping.
Beide activiteiten, zowel het Lopend Vuur als het klimaatalarm 
laten ons zien dat we ondanks de pandemie nog in staat zijn 
om ons als kerken in te zetten voor die aloude thema’s van 
vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. 
Als diaconaal werker van de Protestantse Gemeente Nijmegen 
en sinds dit jaar ook als voorzitter van de Raad van Kerken 
Nijmegen zet ik me graag voor deze thema’s in. Doet u mee? 

Theo van Driel 

Belijdenis

Beste Over&Weer lezers,

Allereerst mag ik U hartelijk 
bedanken voor uw inzending, 
ik kan weer een persoonlijke 
top 5 van een lezers van deze rubriek aanbevelen.  
Deze lezeres schrijft: “Ik heb er ook een paar die het lezen 
de moeite waard zijn. Dat zijn:”

1.    Pascal Mercier - Het gewicht van de woorden   
2.    Murat Isik - Wees onzichtbaar 
3.    Roxanne van Iperen - ‘t Hooge nest   
4.    Arthur Japin - De overgave 
5.    Alexander Münninghoff - De stamhouder 

De maand in boeken
Eerst maar eens een paar boeken opnoemen die U wellicht 
kunt bestellen en daarna lezen die de moeite waard zijn.

Adriaan van Dis heeft een 
boek geschreven en heeft 
daarvoor het schrijven van 
een ander boek onderbro-
ken. Het boek heet KLIFI en 
het is anders dan we van 
hem gewend zijn, Het is een 
prachtig kunstwerk geworden. 
Kijk naar de lay-out. Van Dis 
schreef fictie over het klimaat.

Lieke Marsman heeft een im-
ponerende, strijdbare bundel 
geschreven. Het heet: In mijn 
mand. De tijd van nu klinkt 
door in haar gedichten: angst, 
wanhoop, woede!

Als U van poëzie houdt dan moet U die van Merel Morre 
eens proberen, deze bundel heet: ‘Vers gevangen’. Die is 
vrolijker en gaat meer over spelen met taal. 
Een ideale bundel om in coronatijd bij iemand in de brieven-
bus te gooien. 

Bestsellers van deze maand
Deze 5 boeken zijn de afgelopen maand het meest verkocht 
via de (online) boekwinkels:                  
 
1.   Charley Mackesy - De jongen, de mol, de vos en het 
      paard
2.   Adriaan van Dis - Klifi
3.   Corina Bomann - Solveigs belofte
4.   Andy Griffiths en Terry Denton - De waanzinnige 
      boomhut van 130 verdiepingen
5.   Jan Brokken - De tuinen van Buitenzorg

Ik wens U uiteraard veel leesplezier in deze komende lente 
weken en ik hoor graag van U.  
U kunt mij voor uw persoonlijke top-5 op dit e-mailadres 
bereiken: f.g.boors587@ziggo.nl

Ik kijk ernaar uit, wat er nu weer in het vat zit? Tot dan, dan.

Frans Boorsma

Over boeken gesproken!
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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

College van Kerkrentmeesters
Aanwezig in het Kerkelijk bureau op 
dinsdag 10-12 uur: tel. 024 - 3234854
Secretaris: Loes Hogeweg, Valkenaerhof 
111, 6538TG Nijmegen, tel 06-36070007
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Collectebonnen door overmaking van 
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v. 
Prot. Gemeente te Nijmegen in 
Nijmegen, o.v.v. ‘Collectebonnen’

Diaconaal centrum ‘de Haard’
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen 
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl 
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39 
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker
Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
theodoor52@live.nl

Pro Persona
mw. Stefien 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. Anneke de Vries / ds. Richart Huijzer /
ds. Marianne Winters-Karels / mw. Jocelyn 
van Nieuwenhuijzen, tel. (024) 3613320

Canisius Wilhelminaziekenhuis
mw. Anna Fischer, tel. (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl
 
Stichting Kalorama
Nieuwe Holleweg 12 
6573 DX Beek (Berg en Dal) 
mw. Daniëlla Martina / ds. Berber Overdijk
tel. (024) 684 77 77

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

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

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

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

Algemene adressen Colofon

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

Wilt u kopij aanleveren? 
Stuur uw kopij bij voorkeur per mail:  
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Per post kunt u uw kopij sturen naar:
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen

Kopij voor het volgende nummer dient 
uiterlijk op 20 april binnen te zijn. 
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 8 weken. 

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus 
nu op 18 april.
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:
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 2021
 

 
 nummer 4  -   20 april
 nummer 5  -   15 juni
 nummer 6  -   17 augustus
 nummer 7  -   21 september
 nummer 8  -   26 oktober
 nummer 9  -   7 december

 
Verschijning: 

10 dagen na kopijdatum

Adressen en redactie

Protestantse Gemeente 
Nijmegen
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Bezoek kerkdiensten
Het moderamen van de Protestantse Gemeente 
te Nijmegen heeft besloten om erediensten in 
onze kerken onder strenge voorwaarden weer 
mogelijk te maken (In navolging van het advies 
van de PKN).
Dat betekent dat we weer terugkeren naar het 
eerdere protocol met maximaal 30 bezoekers 
op minimaal 1,5 meter afstand en met de hier-
naast vermelde strikte regels.

De diensten in de Ontmoetingskerk en de 
Maranathakerk blijven ook online te volgen via 
de bekende livestreamdiensten.

Zondag 25 april
Maranathakerk  09.30 uur ds. Jan Waagmeester
Ontmoetingskerk  10.30 uur ds. Marco Luijk
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds Henk Gols

Collecte voor: 1.   Spreekuur Lutherse Kerk
  2.   Vrolijkheid in asielzoekerscentra

Zondag 28 maart
(let op: begin zomertijd)

Maranathakerk  09.30 uur ds. Peter van der Vange
Ontmoetingskerk  10.30 uur ds. Bauk Zondag
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds Pieter Endedijk
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur  ds. S. Freytag

Collecte voor: 1.   Jong Protestant Paaschallenge
  2.   PGN

Zondag 11 april
Maranathakerk  09.30 uur eigen invulling
Ontmoetingskerk  10.30 uur Marije Klijnsma
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Ed Metz

Collecte voor: 1.   Stichting Straatmensen
  2.   PGN

Vieringen in de Stille Week

Witte Donderdag (1 april)
Maranathakerk  19.30 uur ds. Marije Soethout
Ev. Lutherse Gem. 19.30 uur  ds. S. Freytag
Stevenskerk  18.00 uur ds. Perla Akerboom

Goede Vrijdag (2 april)
Bartholomeuskerk 19.30 uur ds. Els de Clerq
Ev. Lutherse Gem. 19.30 uur  ds. S. Freytag
Stevenskerk  18.00 uur Jan van Hooydonk

Paaswake (zaterdag 3 april)
Ontmoetingskerk  19.30 uur ds. Derk Jan Deunk
Stevenskerk  22.30 uur  online viering

1e Paasdag (zondag 4 april)
Bartholomeuskerk 10.00 uur ds. Conny van den Berg
Maranathakerk  09.30 uur ds. Marije Soethout
Ontmoetingskerk  10.30 uur Gerard van Hoof (RK)
Ev. Lutherse Gem. 19.30 uur  ds. S. Freytag
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Perla Akerboom

Collecte voor: 1.   Werelddiaconaat: kansarme kinderen
  2.   PGN

2e Paasdag (maandag 5 april)
Ontmoetingskerk  10.30 uur ds. Johan Dorst

Zondag 18 april
Maranathakerk  09.30 uur ds. Thomas van Heerde
Ontmoetingskerk  10.30 uur Eugena Awayevu (RK)
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds Ekkehard Muth
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur  ds. S. Freytag

Collecte voor: 1.   Protestantse Vrouwendienst
  2.   PGN

Regels tijdens fysieke kerkdiensten
• Vooraf aanmelden:
Ontmoetingskerk: aanmelden@ontmoetingskerk.net of 024 - 344 14 46
Maranathakerk: koster@maranathakerk-nijmegen.nl of 024 - 355 45 20
Bartholomeuskerk: mm.moggre@gmail.com of bel 06 - 251 101 41
Stevenskerk: www.stadskerknijmegen.nl en klik op ‘Agenda’ 
• Korte gezondheidscheck bij binnenkomst en handen ontsmetten
• Draag al bij binnenkomst een mondkapje en houd dat op tot u zit op uw 
  stoel (pas dan mag het af)
• Ga niet zelf een plekje zoeken, als u naar uw plek wordt geleid
• Houd uw jas aan of leg hem op uw schoot – de kapstokken mogen niet 
  gebruikt worden
• De wc’s mogen alleen gebruikt worden in een uiterste geval
• Er mag tijdens de eredienst door de bezoekers niet worden gezongen


