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Afscheidsdienst Froukien Smit

Zondag 16 december om 11.00 uur is de afscheids-
dienst voor Froukien Smit in de Studentenkerk, 

met aansluitend receptie.
 Iedereen is van harte welkom.

Per 1 januari ga ik de Studentenkerk verlaten. Voor Over & 
Weer blik ik graag terug op de ruim 21 jaar dat ik als studen-
tenpastor in Nijmegen werkzaam was.  

Individuele gesprekken
Honderden gesprekken heb ik gevoerd met studenten 
van allerlei pluimage. In de eerste jaren waren dat voor-
al christelijke studenten. Later vonden ook anderen hun 
weg: moslims, niet-gelovigen, internationale studenten. 
Soms ging het over geloofsvragen, maar veel vaker over 
levensthema’s: omgaan met ouders, eenzaamheid, seksu-
aliteit, cultuurverschillen, problemen met de studie, rouw. 
Sommigen hadden genoeg aan één gesprek, met ande-
ren ben ik jaren opgetrokken. Wat me vooral bijblijft is de 
opluchting van velen dat 
ze eindelijk hun verhaal 
kwijt konden.

Groepen
Fijn was het om studen-
ten te kunnen door-
verwijzen naar de vele 
gespreksgroepen en 
maaltijden. Al die acti-
viteiten vormen het hart 
van de Studentenkerk. 
Ontelbare maaltijden, 
door studenten ge-
kookt, heb ik veror-
berd: van uitgebreide 
drie-gangen-diners bij 
de internationale groep 
Meet and Eat tot de 
meest simpele rijstmaaltijd in de vastentijd. De uitwisseling 
en verbinding die al etend en pratend ontstond deden niet 
alleen de studenten, maar ook mijzelf goed.

Veel heb ik van studenten geleerd in de geloofs- en Bijbel-
groepen die ik leidde. Zij kwamen met verrassende vragen 
en met prachtige interpretaties in de creatieve verwerking 
die ik liet volgen op het gesprek: een gedicht, een schilde-
ring, een mooie vondst in een bibliodrama. Zij stimuleerden 
mij om zelf creatief theoloog te blijven. 
De dialooggroepen en bezoeken aan gebedshuizen van de 
verschillende religies waren een ander verrijkend deel van 
mij werk. Studenten helpen hun blik te verbreden, te praten 
over wat verbindt en verdeelt, werken aan onderlinge waar-
dering – dat was mijn inzet. Er zijn vriendschappen tussen 
studenten uit voortgekomen. 

In de meditatiecursussen leerde ik studenten stil te staan bij 
wat er, te midden van alle drukte van hun bestaan, werkelijk 
toe doet. Ze waren altijd te kort, die cursussen, maar velen 
waren blij om een aanzet te krijgen voor meer rust en diep-
gang. Ik heb heel wat meditatiebankjes, die wij lieten maken 
door mensen met een beperking, verkocht.
Dan waren er de internationale discussiegroepen over 
ethische en levensvragen, waar de studenten op het puntje 

van hun stoel zaten. Bestaat toeval? Wanneer vind je jezelf 
succesvol? Hoe kijk je aan tegen euthanasie? De cultuur-
verschillen waren soms groot, met een spannend gesprek 
tot gevolg.
En tenslotte wil ik nog de diaconale activiteiten noemen, zo-
als de inzet van studenten destijds voor de vluchtelingen in 
Heumensoord of de vele maaltijden om geld in te zamelen 
voor projecten waar ze bij betrokken waren. Hun praktisch 
idealisme was inspirerend. 

Kloosters
Hoogtepunten voor mij waren de reizen en bezoeken met 
studenten aan een groot aantal kloosters en religieuze 
gemeenschappen, variërend van een weekend in Clarissen-

klooster de Bron in 
Nijmegen tot een week 
in Taizé of in het verre 
Iona voor de Schotse 
kust. Even uit je 
gewone bestaan, 
mee-levend met 
mensen die op een 
eigen, radicale manier 
een ‘godgewijd leven’ 
leven, het leidde tot 
eigen geloofsverdie-
ping. Samen onder-
weg zijn op lange 
reizen gaf niet alleen 
veel gezelligheid, maar 
ook diepe gesprekken
die je ‘thuis’ niet 
zomaar hebt.

 
Gedenken
Ook momenten van diep verdriet heb ik met studenten 
gedeeld. Velen kwamen naar de gedenkplek voor een 
overleden student of docent in onze kapel of een gedach-
tenisviering die ik leidde. Heel aangrijpend was het om die 
verdrietige jonge mensen mee te maken die, vaak voor het 
eerst, met de dood geconfronteerd werden.

Vieringen
De wekelijkse Taizéviering op woensdag was voor mij een
vast ankerpunt in de week. Vele jaren was dat ook het mid-
daggebed in kloosterstijl tijdens advent en veertigdagentijd. 
Bijzonder was het om met een groepje samen te zingen, 
bidden, stil te zijn, midden in de drukte van de universiteit en 
hogeschool, en ‘de lofzang gaande te houden’.
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vrijdag 14 december Openbaring 14:14-20
zaterdag 15 december Openbaring 15:1-8
zondag 16 december Openbaring 16:1-11
maandag 17 december Openbaring 16:12-21
dinsdag 18 december Openbaring 17:1-8
woensdag 19 december Openbaring 17:9-18
donderdag 20 december Openbaring 18:1-8
vrijdag 21 december Openbaring 18:9-24
zaterdag 22 december Openbaring 19:1-10
zondag 23 december Lucas 1:57-66
maandag 24 december Lucas 1:67-80
dinsdag 25 december Lucas 2:1-21
woensdag 26 december Handelingen 6:8–15
donderdag 27 december Handelingen 7:1-16
vrijdag 28 december Handelingen 7:17-34
zaterdag 29 december Handelingen 7:35-43
zondag 30 december Handelingen 7:44-60
maandag 31 december Psalm 147

dinsdag 1 januari Psalm 75
woensdag 2 januari Openbaring 19:11-21
donderdag 3 januari Openbaring 20:1-10
vrijdag 4 januari Openbaring 20:11-15
zaterdag 5 januari Openbaring 21:1-8
zondag 6 januari Openbaring 21:9-27
maandag 7 januari Openbaring 22:1-11
dinsdag 8 januari Openbaring 22:12-21
woensdag 9 januari Lucas 2:22-35
donderdag 10 januari Lucas 2:36-40
vrijdag 11 januari  Lucas 2:41-52
zaterdag 12 januari  Lucas 3:1-14
zondag 13 januari Lucas 3:15-22(38)
maandag 14 januari Jesaja 40:1-11
dinsdag 15 januari Jesaja 40:12-20
woensdag 16 januari Jesaja 40:21-31
donderdag 17 januari Ester 1:1-12
vrijdag 18 januari Ester 1:13-22

Bijbelleesrooster

Gele hesjes en een Stad van Compassie

Gele hesjes, een goed gekozen symbool. Als je in Frankrijk 
pech krijgt en een noodstop moet maken, moet je dat hesje 
aantrekken voordat je je auto uitkomt en de straat op gaat. 
Want daar gaat het bij die gele-hesjes-beweging toch in zijn 
meest positieve vorm om dat je de straat op gaat voor de men-
sen die pech hebben in het leven en vast dreigen te 
lopen. En misschien ben je zelf wel diegene die die pech heeft.
Op zo’n manier past het gele hesje heel goed bij het diaconale 
werk.

Er is natuurlijk veel mis in onze maatschappij, veel zere 
plekken waar die gele-hesjes-beweging terecht de vinger op 
legt. Hoe mensen door hoge woon- en zorglasten niet meer 
redelijk kunnen rondkomen met hun geld. Hoe mensen soms 
hopeloos dreigen te verdrinken in een poel van schulden en 
aanmaningen en dwangbevelen.
Hoe de kloof tussen de have’s en de have not’s weer groter 
lijkt te worden, genoeg om uit protest je gele hesje voor aan te 
trekken. En ook ik wil ‘m dan graag omdoen.

Maar als men dan weer, vanuit die terechte verontwaardiging,
een zondebok zoekt in de migranten van het land, in de 
vreemdeling onder ons, dan trek ik mijn hesje weer uit. 
Als men dan denkt dat ze hun protest kracht moeten bijzetten 
door vernieling en brandstichting, dan mag mijn hesje op die 
brandstapel.
Als bevolkingsgroepen die allen kwetsbaar zijn, bewust tegen 
elkaar worden uitgespeeld, dan ben ik niet van de partij. Dan 
laat ik mijn hesje thuis.

Maar wat dan wel? 

Afgelopen maand werd onze 
stad Nijmegen officieel tot een 
stad van compassie gemaakt. 
Namens B&W Nijmegen 
ondertekende burgemeester 
Bruls de Verklaring Nijmegen 
stad van Compassie. Kijk 
maar eens op de website van 
stad van compassie wat dat 
allemaal inhoud en hoe 80 
organisaties in Nijmegen zich 
daar al eerder bij hadden aangesloten. 
Volgens mij is dat het juiste antwoord op de pech die groepen 
in onze maatschappij ondervinden en het mag van mij ook 
echt wel wat steviger gezegd: het antwoord op het onrecht 
dat groepen in onze maatschappij wordt aangedaan. Vanuit 
compassie met de medemens weer ruimte scheppen voor 
mensen in de verdrukking en dan niet eenmalig als een goe-
de daad rondom de kerstdagen (alhoewel ook dat is meege-
nomen) maar als levenshouding – ruimte scheppend voor de 
ander die gebrek aan ruimte ervaart. Daarvoor wil ik ‘m gele 
hesje wel aantrekken.

En voor mij mag dat dan ook, onze stad overstijgend, gaan 
over de wereldwijde problemen van armoede, wereldvrede, 
discriminatie, ongelijkheid en klimaatvernietiging.
Ik zag ergens een cartoon met een ijsbeer en een pinguïn 
op een klein stukje ijs, drijvend in een eindeloze oceaan. Ze 
hadden beide een geel hesje aan. Zij hebben zeker recht van 
spreken.

Paul Oosterhoff



Over & Weer

3

Kerk en samenleving

Diaconale collecten

Zondag 16 december - Sociale zorg
Nog steeds vragen mensen ondersteuning 
van de diaconie. Ondanks de rechten die 
we hebben opgebouwd in onze maat-
schappij, is hulp nodig. 
De diaconie probeert te helpen. Met
uw bijdrage maken we het mogelijk.

Zondag 23 december - Diaconaat
Niet iedere zondag is er een speciaal 
doel benoemd. De wekelijkse collecte 
is dan bestemd voor het algemeen 
diaconale werk in Nijmegen.

Dinsdag 25 december (Kerstmis) - 
Kinderen in de knel
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 
onder een extreem gewelddadige burger-
oorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het 
land ontvlucht en leven in extreme armoe-
de in voornamelijk buurlanden als Turkije. 
Libanon en Jordanië. Kerk in Actie steunt 
via het ACT Alliance netwerk kerkelijke 
organisaties in Libanon en Jordanië. Zij 
delen voedselpakketten uit en helpen ont-
heemden bij het zoeken naar onderdak en 
werk. Ook zorgen deze kerken en organi-
saties dat vluchtelingenkinderen onderwijs 
volgen en bieden zij psychologische hulp. 
Verder delen zij medische en hygiënepak-
ketten uit en verbeteren zij drinkwater- en 
sanitaire voorzieningen

Zondag 30 december –  
Uitgeprocedeerde vluchtelingen
De diaconie is intensief betrokken bij de 
Bed- bad en broodvoorziening in Nijme-
gen voor uitgeprocedeerde vluchtelingen, 
zo’n 20 mensen maken daar gebruik van. 
Mensen ontvangen onderdak en voeding 
en begeleiding in hun procedure, maar er 
is ook wat geld nodig om ze wekelijks een 
klein beetje leefgeld te geven. Daarvoor 
geeft de overheid geen subsidie. Vandaar 
deze collecte.

Zondag 6 januari - Diaconaat
Niet iedere zondag is er een speciaal 
doel benoemd. De wekelijkse collecte 
is dan bestemd voor het algemeen 
diaconale werk in Nijmegen.

Zondag 13 januari - SchuldWegWijzer
SchuldWegWijzer is een project vanuit 
de diaconie, waarbij door vrijwilligers 
kosteloos praktische ondersteuning wordt 
geboden aan mensen die in financiële 
problemen zijn geraakt.

vervolg van voorpagina

De zondagse oecumenische kerk-
diensten en de kerkgemeenschap van 
(oud)studenten, (oud)medewerkers 
van de universiteit en anderen vormden 
voor mij een kerkelijk thuis, en gaven 
inspiratie voor het werk door de week. 
De ruimte en vrijheid die ik kreeg als 
voorganger deden mij goed, net als de 
waardering en milde kritiek op wat ik te 
berde bracht. Inspirerend was het om 
met studenten of andere kerkgangers 
meditatieve en experimentele vieringen 
te maken. 
Ik heb daar zelf van genoten, al was 
het voor sommige kerkgangers af en 
toe misschien iets te experimenteel. 

Geloof en wetenschap
Tot mijn verrassing speelde in mijn 
werk de vraag naar de verhouding tus-
sen geloof en wetenschap een minder 
grote rol dan je misschien zou ver-
wachten. Op momenten dat de vraag 
expliciet aan de orde kwam, bleek een 
eenvoudig beeld dat een hoogleraar 
natuurkunde eens in een geloofsgroep 
gebruikte behulpzaam. Hij stak een 
kaars aan, zette die in het midden van 
de kring en zei: “Als natuurwetenschap-
per kan ik je precies de feiten en for-
mules geven van wat hier gebeurt, hoe 
de vlam licht geeft en het vuur de was 
doet smelten. Maar tegelijk zit ik hier 
als gelovige. Ik steek deze kaars aan 
en het licht ervan verbeeldt voor mij de 
aanwezigheid van God in ons midden. 
Die werkelijkheid is voor mij evenzeer 
waar als de feiten van de natuurweten-
schap. Het is en blijft dezelfde kaars; 
het is maar hoe je kijkt.” 

Samenwerking
Al deze activiteiten heb ik natuurlijk niet 
alleen gedaan. Vrijwilligers, studenten 
en kerkleden, hebben veel bijgedragen. 
Samenwerking met studieadviseurs en 
docenten leidde tot nieuwe projecten, 

bijvoorbeeld rondom de inbedding en 
begeleiding van een toenemend aantal 
internationale studenten. Ideeën deed 
ik op tijdens bijeenkomsten met stu-
dentenpastores in binnen- en buiten-
land, terwijl ik in de Werkgemeenschap 
van predikanten in Nijmegen e.o. een 
klankbord vond. 
De Kerkenraad volgde ons werk met 
belangstelling en het Bestuur van de 
Studentenkerk ondersteunde het volop. 
De landelijke Protestantse Kerk en de 
universiteit en hogeschool maakten 
ons werk financieel mogelijk. En last 
but not least waren er mijn collega’s 
binnen de Studentenkerk, die mij met 
hun creativiteit, wijsheid, kritiek en 
enthousiasme stimuleerden en - soms 
- afremden. 

Dankbaar
Uit bovenstaande zal duidelijk zijn dat 
ik met dankbaarheid terugkijk op wat 
ik heb mogen betekenen en wat ik heb 
ontvangen. Geloof in een God die met 
ons meetrekt op de kronkelpaden van 
ons leven heeft mij daarbij geïnspi-
reerd. Het blijft voor mij bijzonder dat 
de kerk – in brede zin – op deze posi-
tieve manier een bijdrage levert aan het 
welzijn van studenten, docenten en de 
universiteit en hogeschool als geheel. 
Ik hoop dat de Studentenkerk dat nog 
vele jaren mag doen. 

Wat mijzelf betreft: ik hoop in de 
resterende werkjaren mijn kennis en 
ervaring op een andere plek in te zet-
ten, onder andere door als supervisor 
predikanten, geestelijk verzorgers en 
anderen te begeleiden. 

De Protestantse Gemeente Nijmegen 
en u als lezers wens ik alle goeds en 
Gods zegen toe. 

Froukien Smit, studentenpastor

Wat was het fijn!

Ik heb mijn afscheidsdienst, afgelopen 11 november, werkelijk één groot feest 
gevonden. 
Allen die daaraan een bijdrage gelevers hebben wil ik heel hartelijk bedanken.  
Mijn medevoorgangers, alle ambtsdragers uit de beide wijken en de diakonale 
werkgroep, voor en boven alles de commissie voor het heel vele werk dat ze in de 
voorbereiding gestopt hebben, de beide wijkraden, de kinderkerk, de sprekers, 
de beide grote cadeau’s waar zoveel aandacht aan was besteed enz. enz.

Maar vooral dat u allemaal gekomen bent, ik was er echt door overdonderd.  
En al die hartelijkheid die ik tijdens de receptie mocht ondervinden, de vele 
geschenken en vooral de vele gezichten uit heden en verleden, het heeft me heel 
goed gedaan. U hebt me en heel goede en feestelijke  dag bezorgd en dat vind ik 
heel erg fijn!

Peter van der Vange
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 Nieuws uit het Huis van Compassie

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

Feestelijke avond bij Eet & ontmoet

Twee keer per maand (elke eerste 
en laatste maandag) organiseert 
het Huis van Compassie een maal-
tijd met thema ‘Eet & Ontmoet’. 
Maandag 7 januari vieren we dat 
Eet & Ontmoet 2 jaar bestaat. 
Zoals gewoonlijk gaan we samen 
eten en gezellig samenzijn. 
Bijzonder is dat we die avond een boek gaan presenteren. 
Met meer dan 20 bijdragen van onze deelnemers en vrijwil-
ligers. We vroegen hen: schrijf iets over wat jou bezighoudt, 
wat jij belangrijk of leuk vindt om te delen met anderen. Het 
is een mooie, veelkleurige 
impressie geworden van Eet & Ontmoet, van de meer dan 
30 avonden die we de afgelopen twee jaar met elkaar 
hebben doorgebracht in het Huis van Compassie.

Tijdens de feestelijke maaltijd op maandag 7 januari gaan 
we gourmetten om 18.00 uur. Albert Heijn aan de Groene-
straat is onze trouwste sponsor; regelmatig stelt men voed-
sel aan ons beschikbaar, dat op de datum is en prima door 
ons te gebruiken. Nu heeft Albert Heijn ons aangeboden om 
voor maximaal 40 mensen een nieuwjaars gourmet geheel 
te verzorgen. Hulde daarvoor!

We hebben nog plekken vrij, dus meld u gerust bij ons aan! 
Via mail: post@huisvancompassienijmegen.nl o.v.v. uw 
naam en telefoonnummer. Of bel: 024 – 322 84 80.  
Een vrijwillige bijdrage stellen wij op prijs.

Eet mee bij ‘Iedereen kookt voor elkaar‘

In oktober is een groep gestart die 4 maanden lang 
wekelijks op donderdag samen kookt, eet en een thema 
bespreekt.In groepjes worden steeds 2 gangen bedacht, 
de boodschappen gedaan, de tafel gedekt, gekookt en 
afgewassen. Er is plek voor gasten om tegen betaling aan 
te schuiven en mee te genieten van de lunch.

De taakverdeling en voorbereidingen beginnen ’s morgens 
en we eten met zo’n 15 mensen om 12.30 uur. Na het eten 
nemen we de tijd om over een thema te praten en zelf ook 
een keer iets te presenteren. Er komen een paar keer gast-
sprekers, bijvoorbeeld om iets te vertellen over gezond eten.

Deze lunch is op de volgende donderdagen om 12.30 uur:
-  20 december 2018
-  10, 17, 24 en 31 januari 2019
-  7, 14 en 21 februari 2019
De lunch kost 7,50 euro. Graag aanmelden bij Miriam: 
m.vandeneerenbeemt@huisvancompassienijmegen.nl  
of bel 024 – 322 84 80.

Op 10 januari en 14 februari 2019 is er Soepie
doen, hiervoor hoef je je niet aan te melden en geldt een 
vrijwillige bijdrage.

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

Het eerstvolgende Repaircafés vindt plaats 
op vrijdag 21 december van 13 - 16 uur. 
De reparaties en het knippen zijn gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

21 december: Repair Café

Nijmegen officieel Stad van Compassie
Vrijdagmiddag 9 november liep de Burgerzaal van het 
Nijmeegse stadhuis langzaam vol. 
Een kleine honderd mensen – vrijwilligers, sociale 
professionals, ondernemers, gemeenteraadsleden en 
andere  betrokken 
Nijmegenaren – 
kwamen deze middag 
bij elkaar om – op de 
internationale Dag 
van Compassie – 
aanwezig te zijn bij de 
officiële ondertekening 
van de Verklaring van 
Nijmegen Stad van 
Compassie. 

Lees het uitgrebreide verslag met foto’s op:
www.nijmegenstadvancompassie.nl

17 december: kerstlunch Eet & Ontmoet

Medewerkers van het Jonge Honden Platform gaan op 17 
december een kerstlunch verzorgen in het Huis van Com-
passie. Voor mensen die het leuk vinden om met andere 
mensen te eten. In een gezellige kerstsfeer kunnen we 
samen genieten van het eten en van het samenzijn. Ook zal 
er ruimte zijn voor gezang.

De lunch is van 12.30 tot 14.00 uur en er zijn geen kosten 
aan verbonden. Wilt u met ons mee eten: meld u dan aan via 
mail: post@huisvancompassienijmegen.nl o.v.v. uw naam 
en telefoonnummer. U kunt ook bellen: 024 – 322 84 80 en 
vraagt u dan naar Pieter Poels

Jonge Honden Platform
Het Jonge Honden Platform is er voor alle jonge medewer-
kers (t/m 34 jaar) van Radboud Services. Om elkaar te leren 
kennen en om (werk)ervaringen uit te wisselen. Activiteiten 
bestaan uit bijvoorbeeld workshops op het gebied van loop-
baanontwikkeling, netwerken en vaardigheden, intervisie met 
jonge medewerkers en sociale activiteiten.
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We leren het elkaar

Mensen met een Nederlandse en met een Arabische 
achtergrond kunnen bij deze cursus op gezellige wijze 
kennis maken met elkaars taal en cultuur. We gaan de beide 
talen spreken en we leren ook wat te schrijven. We oefenen 
van goede dag zeggen tot de weg vragen etc.
En we praten samen over welke waarden en gebruiken we 
hebben. We leren het elkaar is heel breed en laagdrempelig.

De lessen worden verzorgd door: 
Elmoiz Elnour, docent Arabisch 
en Mirjam van den Eerenbeemt, 
cultuurpsycholoog.
Er zullen ook presentaties van 
deelnemers zijn en boeiende 
gastsprekers.

Wekelijks op maandagochtend van 10.00 tot 11.30 uur:
17 december 2018, 7, 14, 21 en 28 januari en 
4, 11 en 18 februari en 4 en 11 maart 2019.

Kosten: 60 euro voor 15 lessen (betaling aan het begin).
Deelnemers met een uitkering kunnen gratis deelnemen.
Aanmelding of vragen via mail: m.vandeneerenbeemt@
huisvancompassienijmegen.nl o.v.v. uw naam en tel.nummer. 
Bellen kan ook: 024 – 322 84 80, vraagt u dan naar Mirjam.

Kerk en samenleving

Aan het begin van het nieuwe jaar 2019 wordt voor het eerst 
vanuit ‘Wie weet!’ een cursus gegeven in het Huis van Com-
passie in Nijmegen. Wat is daarvoor een beter thema dan 
‘compassie’? ‘Behandel anderen altijd zoals je zelf behan-
deld wilt worden’: deze regel zal centraal staan.

Maar als je goed leest wat er staat, doemen er vragen op, 
zoals: moet je jezelf niet goed kennen om te weten hoe je 
behandeld wilt worden? Compassie vraagt erom vorm te 
krijgen in de praktijk
van alledag. Wat betekent dat voor jezelf en voor je verhou-
ding tot de ander? Is het wel mogelijk om compassie te voe-
len voor soortgenoten aan de andere kant van de wereld?

We denken met elkaar na, maken opdrachten, luisteren naar 
ideeën van andere denkers (filosofische voorkennis is niet 
vereist!).

1. Het zelf en autonomie: 15 en 29 januari 2019
L. de Bruin e.a., Ik. Filosofie van het zelf (2017); B. Rössler, 
Autonomie (2018)

2. Compassie en empathie: 12 en 26 februari 2019
K. Armstrong, Compassie (2011)

3. Te veel van het goede: 19 maart 2019
I. Devisch, Het empathisch teveel (2017)

Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur
Plaats: Huis van Compassie, Groenestraat 170, Nijmegen
Kosten: 10 euro per avond
Docent: Mariëlle Polman
Aanmelden bij Pieter Poels via een mail aan:
post@huisvancompassienijmegen.nl of bel  024-322 84 80.

Doe mee aan Compassie cursus Jongerentheaterweekend. Doe je mee? 

Wil je samen met een grote groep leeftijdsgenoten in een 
weekend je eigen draai geven aan een bijbelverhaal? 
Veel oefenen, lachen, zingen, de voorstelling op 
zondagmiddag en niet te vergeten het feest op 
zaterdagavond, zorgen weer voor een geweldig weekend. 
We gaan (bijna) alles bedenken in het weekend van 26 en 
27 januari 2019. Het eindresultaat kan iedereen komen 
bekijken op zondag 27 januari om 17.00 uur.

Het verhaal van 2019: Rachel en Lea
Van dit bijbelverhaal gaan we een mooi eigentijds 
theaterstuk maken: Rachel en Lea zijn twee zussen die 
beiden trouwen met Jacob. 
Jacob is gevlucht en wordt verliefd op Rachel. Hij mag 
met haar trouwen als hij de bruidsschat verdient. Hiervoor 
moet hij zeven jaar werken bij haar vader. Op de dag van 
de bruiloft huwelijkt de vader echter de oudste dochter aan 
hen uit. Volgens de traditie moest Lea als oudste dochter 
eerst trouwen. Na de bruidsweek mag Jacob ook zijn grote 
liefde Rachel trouwen als hij daarna nog eens zeven jaar 
voor haar vader werkt. 
Dan begint hun  leven als samengesteld gezin. Lea schenkt 
Jacob zes zonen. Rachel krijgt Jacob’s liefde maar blijft tot 
haar verdriet lang kinderloos. Beide zussen worden jaloers 
op elkaar en elkaars rivalen. 
In de strijd om Jacob vinden ze alle middelen geoorloofd.
Uiteindelijk krijgt Rachel toch nog een liefdesbaby.

Welke workshop kies jij?
SPEL: Soms een tikkeltje overdreven in de klas? Voor de 
spiegel oefenen in huilen op commando? Dan kun jij het 
verhaal vertellen op het podium.
FOTO/FILM: Ben jij de cameraman/vrouw die we zoeken? 
Of de (pers)fotograaf in wording? Tijdens het weekend kun 
je je talenten tonen onder deskundige leiding. 
ZANG: Ooit gedroomd om de sterren van de hemel te
zingen? Helemaal alleen of met zijn tweeën? Er zijn 
genoeg mooie liedjes. Heb je zelf een goed idee;                            
laat het ‘horen’. 
BAND: Speel jij al jaren in een band of ben je een nieuw 
talent? Tijdens het weekend kun je je talenten laten horen. 
Elk instrument is welkom!
DECOR: Altijd je kaftpapier aan het opvrolijken? Tafeltjes 
onder aan het tekenen? Het toneel zonder decor is maar 
kaal en leeg. De meest creatieve mensen maken er samen 
iets moois van.   
KLUSTEAM: Liever niet in de schijnwerpers? Ben je aardig 
sterk en kun je zware dingen tillen? Help het podium 
opbouwen en nog veel meer!

Voor wie?  Vanaf 12 jaar (of groep 8) 
Waar?  Ontmoetingskerk (Meijhorst 70-33) 
Programma? Zaterdag 26 januari  
  10.30u start workshops, 18.00u eten en  
  feest, 00.00u einde feest (thuis slapen)
  Zondag 27  januari 
  12.30u repeteren, 17.00u uitvoering  
Prijs?  7,50 euro bij aankomst betalen (contant) 
  (inclusief maaltijden en 2 consumpties)
Aanmelden? 
Stuur een mailtje naar: theaterweekend@gmail.com 
Dan krijg je de folder en een aanmeldformulier. Je kunt ook 
je vragen mailen. We zijn ook nog op zoek naar begelei-
ders voor het weekend. Lijkt het je leuk om mee te helpen? 
Stuur even een mailtje dan nemen we contact met je op.
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Predikanten en de pastoraal 
werker zijn werkzaam voor de 
hele gemeente Nijmegen. 
Ze zijn als volgt te bereiken:

ds. Henk Gols:   
e-mail: henkgols@planet.nl 
tel. 06 - 51999262
 
ds. Paul Oosterhoff:  
oosterhoff@kerkinactie-nijmegen.nl 
tel. 06 - 22994450

ds. Rainer Wahl (interim predikant): 
werkdagen: woensdag + donderdag 
tel: 06 - 27222693
e-mail: rama.wahl@gmail.com

Marije Klijnsma
tel. 06 - 19047440
e-mail: m.klijnsma@pkn.nl
werkdagen: maandag + woensdag

Kerkgebouw: 
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
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

In memoriam
Op 27 oktober overleed Clementius 
Maria Huiskens, Rode Kruislaan 29. 
Clemens Huiskens werd 80 jaar. Hij was 
een betrokken man, op wie je makkelijk 
een beroep kon doen. Hij kende een 

brede belangstelling. De uitvaartdienst 
kreeg een oecumenisch karakter, 
doordat ook pater Paul Reehuis er aan 
meewerkte. Clemens deed volop mee 
binnen de gemeenschap van de Mara-
nathakerk, maar liet de katholieke riten 
vertellen wat ze te zeggen hebben. Kort 
voor zijn overlijden ontving hij dan ook 
het sacrament voor de stervenden. Hij 
stierf in vrede. 

Op 15 november overleed Dirk Krom-
menhoek,  Irene Vorrinkstraat 557. Hij 
werd 87 jaar. 
Dirk Krommenhoek was als scriba van 
de wijkkerkenraad in de tachtiger jaren 
een van de spilfiguren van de Paulus-
kerk. Hij had vanuit zijn beroep een 
belangstelling voor natuurkunde, maar 
evenzeer voor de ontwikkelingen in de 
theologie. Daar discussieerde hij graag 
over. Zijn laatste jaren waren niet een-
voudig. Op de rouwkaart kwamen we 
het woordje “moegestreden” tegen, een 
veelzeggend woord. 

Jan Waagmeester

Wijziging rekeningnummer wijkkas
De vorige keer stond er een kort bericht-
je, en dat gaf wat commotie.
Het bankrekeningnummer van de wijk-
kas is per afgelopen 1 november gewi-
jzigd. Het rekeningnummer is namelijk 
ondergebracht bij Stichting Kerkelijk 
Geldbeheer (SKG). SKG maakte gebruik 
van de systemen van Van Lanschot 
Bankiers voor het verzorgen van het 
betalingsverkeer. Per 1 november is 
dit niet meer mogelijk en maakt SKG 
gebruik van de systemen van de Rabo-
bank. 

Het nieuwe bankrekeningnummer is 
NL16.RABO.0373.7260.23
De tenaamstelling blijft hetzelfde  
“Wijkkas PGN-Stad”. Er is nog wel een 
overgangsperiode, maar het heeft de 
voorkeur als u het nieuwe bankrekening-
nummer gebruikt.
En u mag het gerust even uitproberen …

Martin Kleijburg
Penningmeester Wijkkas PGN-Stad

Protestantse Vrouwendienst  
Zuid-West
In november hebben we, samen met 
PVD-Oost, een bijzonder interessante 
middag gehad. Daarover kunt u lezen 
in het bericht van Anneke Jansen onder 
het kopje PVD-Oost. 
 
In de donkere dagen van december 
bereiden we ons voor op de laatste bij-
eenkomst van 2018: de Kerstviering. 

Deze zal zijn op woensdag 19 december 
om half 4! We vieren het kerstfeest niet 

met de 2 PVD’s samen, omdat de ruimte 
in de zaal daarvoor misschien te klein 
is. Kerst is het feest van de hoop, een 
van de 3 ‘goddelijke’ deugden, samen 
met geloof en liefde. Hoop geeft grond 
onder de voeten. Dat we dit, vanwege 
de geboorte van het kwetsbare Kind 
van Bethlehem, mogen ervaren in onze 
kerstviering! 

Van harte welkom alle 65-plussers!  
Neemt u gerust een introducé mee. 
Wie niet op onze Kerstviering kan 
komen, wens ik, namens alle medewerk-
sters heel goede kerstdagen toe en een 
zegenrijk jaar 2019. 

Voor de vrijwilligsters: de eerste verga-
dering in 2019 zal zijn op woensdag 9 
januari om 2 uur in de Maranathakerk. 

Addie Wanders: tel. 3558471

PVD-Oost 
Zoals inmiddels bij iedereen bekend is, 
zijn de PVD Zuid/West en Oost samen-
gegaan en hebben we inmiddels een erg 
gezellige middag samen beleefd met de 
heer Peter Schipper, die ons meenam 
naar de jaren 60. We hebben genoten 
van deze middag vol nostalgie.  
De kerstvieringen houden de PVD’s 
echter niet samen: omdat we nog niet 
kunnen inschatten of het niet té druk zal 
zijn.  
Derhalve: zoals gebruikelijk in deze tijd 
van het jaar, mogen wij de senioren 
uit Oost van harte uitnodigen voor een 
kerstviering in de Maranathakerk op 
dinsdag 18 december. U bent welkom 
op genoemde datum om 14.30 uur in de 
Grote Zaal van de kerk. Wij hebben een 
mooie liturgie samengesteld en verheu-
gen ons om mét U een fijne kerstmiddag 
te beleven. Komt U ook? 

Hartelijke groet van de medewerksters
Anneke Jansen, tel.  3221489

Kerstavond in de Maranathakerk
Hierbij nodigen wij iedereen uit om op 
Kerstavond bij ons in de MARANATHA-
KERK het Kerstfeest vierend te laten 
beginnen. We zingen bekende kerst-
liederen, we horen het Kerstverhaal en 
we kijken naar een Kerstspel gespeeld 
door de kinderen: KERST VOOR (ON)
GELOVIGEN.
Wij doen dit op 24 december, van 19.00 
uur tot 20.00 uur. Na het spelen en zin-
gen gaan we napraten onder het genot 
van Glühwein, chocolademelk, koffie of 
thee.                                                  
                                                                                       
Het belooft een hartverwarmende 
en inspirerende avond te worden. 
De kerk is open vanaf 18.30 uur.                                                                                                                                  
Heel graag tot 24 december!
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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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Vieringen 
Op zondag 16 december gaat Ruud 
Stiemer in ons kerkje voor. Ds. Ruud 
Stiemer is predikant van de Protestantse 
gemeente in Den Bosch. Daarvoor was 
hij predikant van de Christus Triomfa-
torkerk en de Noorderkerk in Den Haag 
en daarvoor in Capelle aan de IJssel en 
Vlagtwedde.  Hij is een predikant met 
een warm hart voor het evangelie en 
voor de mensen om hem heen.  
Wij kijken uit naar zijn komst in onze 
Kleine Bartholomeuskerk.
Zondag 16 december is ook onze inza-
melingsactie voor de voedselbank (zie 
het berichtje hieronder) en we zamelen 
ook Douwe Egbertspunten in.
De DE-punten kunt meenemen naar de 
kerk en daar in een doos deponeren. 
We bundelen ze en voor de punten krijgt 
de voedselbank dan pakken koffie. 
Doorzoek uw laatjes en andere plekjes 
en u vindt vast nog ergens DE-punten, 
de voedselbank kan het heel goed 
gebruiken!

En dan is het al weer bijna Kerstmis, we 
zijn al druk bezig met de organisatie van 
de 2 Kerstvieringen.

24 december Kerstavond gaat Jan 
Waagmeester voor, het Bartholomeus 
Ensemble (voor deze gelegenheid 
uitgebreid met een hoboïste) zal ons 
muzikaal begeleiden als we weer mooie 
Kerstliederen met z’n allen gaan zingen 
en zij zullen ook nog enkele mooie stuk-
ken voor ons spelen. Na afloop drinken 
we gluhwein en of warme chocolade-
melk. 

Ook op Kerstmorgen gaat Jan Waag-
meester voor en samen met de kinderen 
belooft ook die viering een feestje te 
worden, kinderen nemen zelf actief deel 
aan de dienst en na afloop drinken we 
koffie/thee met wat lekkers erbij.

De viering met Oudejaarsavond hebben 
we moeten schrappen bij gebrek aan 
belangstelling in voorgaande jaren, maar 
6 januari komen we weer bij elkaar om 
elkaar het beste te wensen, ook dan zal 
Jan Waagmeester voorgaan.
Al met al mooi vieringen rond de feest-
dagen, we kijken er naar uit die samen 
met u te mogen vieren.

We wensen u en de uwen mooie, warme 
feestdagen en een goede start van het 
nieuwe jaar.

Sectieraad Landwijk

Actie voor de voedselbank
We houden  weer een voedselinzame-
ling voor cliënten van de Voedselbank 
in onze wijk. Na de samenvoeging van 
de gemeenten Millingen, Ubbergen en 
Groesbeek zijn de voedselbanken van 
Millingen en Groesbeek samen gegaan. 
De voedingsmiddelen die we de laatste 
keer hebben ingezameld zijn naar de 
locatie in Millingen gegaan en zo ge-
bruikt in onze wijk. Dat is ook nu weer de 
bedoeling. 
De Voedselbank is een steun in de rug 
voor mensen die het financieel moei-
lijk hebben. Het aantal cliënten van de 
voedselbank blijft toenemen. En het 
aanbod van levensmiddelen uit  winkels 
neemt af. Dus alle reden om er  flink de 
schouders onder te zetten! U kunt weer 
meedoen. 

De inzameling is zondag 16 december in 
de kleine Bartholomeuskerk in Beek. 

Deze levensmiddelen ontvangen we 
graag (alles minstens 12 weken houd-
baar!!!):  

• Groente en fruit in blik/ pot
• Soep in pak/ blik/ zak
• Pindakaas/ chocoladepasta/ jam
• Koffie/ thee/ suiker/ koffiemelk
• Houdbare melk/ drinkyoghurt
• Rijst/ pasta/ pastasaus/aardappelpuree
• Olijfolie/ zonnebloemolie
• Kaas (uitsluitend vacuüm verpakt!)
• Vis/ vlees in blik/ pot 

Heel welkom is ook:   

• Wasmiddel
• Tandenborstel/tandpasta

Wij rekenen op u!
Liesbeth van den Hof
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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

Nodigt u ook iemand uit tijdens de 
komende kerstdagen?
In de afgelopen jaren is het een traditie 
van Johan en Ineke geworden om tij-
dens één van de kerstdagen een aantal 
mensen bij hen thuis uit te nodigen die 
tijdens deze dagen alleen zijn.
De SectieRaad vindt dit (nog steeds) 
een prachtig initiatief en zou het een 
mooi gebaar vinden als we dit breder 
gaan dragen. Vandaar deze oproep:
Wie, bij u in de buurt, is tijdens de ko-
mende kerstdagen alleen en nodigt u uit 
voor bv. een lunch?
Hopelijk zien we ook in deze tijd naar 
elkaar om.
 
Namens de SectieRaad, met hartelijke 
groet,

Irma van de Kamp
scriba SR Ontmoetingskerk

(nogmaals) Een dringende oproep!!
Enkele weken geleden heeft Frans 
Boorsma een oproep gedaan om oppas 
te vinden voor in ieder geval 1 zondag 
per maand ... hier is helaas geen reactie 
op gekomen (voor zover nu bekend).
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De nood is echter hoog: ouders met 
kleine kinderen missen deze oppas en 
kunnen niet of nauwelijks naar de kerk 
komen!!
Dit geldt ook voor 1e Kerstdag. We 
hopen natuurlijk dat er dan ook ouders 
met jonge kinderen naar de viering  
komen ... maar dan moet er wel oppas 
zijn!!

Daarom nogmaals hierbij namens de 
SectieRaad een dringende oproep:
- wie is bereid om tijdens de viering op 
kerstmorgen op te passen
- welke jongere / ouder / opa of oma 
is bereid minimaal 1 x per maand op 
te passen (en met elkaar delen we de 
taak)

Reacties mogen gestuurd worden naar 
scriba@ontmoetingskerk.net
Namens betreffende ouders én hun 
kroost: dank!!

Irma van de Kamp
scriba SR Ontmoetingskerk 

Bij de diensten
We zitten nu midden in de Adventstijd. 
Week voor week, dag voor dag, gaan 
we vanuit het duister van deze tijd op 
weg en wordt het licht op het pad naar 
Kerst zichtbaar. In de hal van de kerk, 
onder de trap, staat de paarse mantel 
met daarop al vele sterren vol hoopvolle 
gedachten. Er komen steeds meer ster-
ren bij van allerlei groepen die in onze 
kerk onderdak vinden.

De derde zondag van Advent, op 16 
december, is Ds. Rainer Wahl de voor-
ganger. 
Op 23 december, de vierde zondag 
van Advent, klinkt het feest van Kerst al 
meer door. In deze viering, waarin Ds. 
Paul Oosterhoff voorgaat, zingt de Can-
torij o.l.v. Viviën Moffat.

Op Kerstavond is er om 22.30 uur een 
viering voor jong en oud. Deze wordt 
voorbereid door Marije Klijnsma samen 
met de leiding en jongeren van de Tie-
nerdienst. Het thema van deze avond is: 
“De weg naar geluk”.

De dienst van Kerstmorgen is om 9.30 
uur, hierin is Ds. Johan Dorst onze voor-
ganger. Het koor Joy, o.l.v. hun nieuwe 
pianist en dirigent Kristine Vertjanova, 
zal met hun muzikale bijdrage voor een 
extra feestelijk kersttintje zorgen. Deze 
morgen staat het geboorteverhaal van 
Jezus uit het evangelie van Lucas cen-
traal met het thema: “Hoge verwachtin-
gen”. Voor de allerkleinste kinderen is er 
deze morgen crèche en voor de grotere 
kinderen is er KND.
De laatste viering van 2018, op 30 de-
cember, is weer in handen van de werk-

groep 5de zondag. Zij zullen ons vast 
weer verrassen met een eigen invulling 
van de liedkeuze, gebeden en een zelf-
geschreven overdenking.

Er is dit jaar geen oecumenische viering 
op oudejaarsavond. Wel is op 6 januari 
om 10.30 uur een 1ste zondagviering. 
Het zal u niet verbazen dat op de feest-
dag Driekoningen het bezoek van de 
drie magiërs aan Jezus centraal staat. 
Het thema van deze dienst is: “Het 
Kerstkind met je meedragen”. 
De hoopvolle gedachten van de sterren 
op de paarse mantel in de kerkhal spe-
len een rol en u hoort zowel bijbel- als 
eigentijdse verhalen. Ook krijgt iedereen 
de gelegenheid een voorbede te schrij-
ven en/of een kaarsje aan te steken. 
Het koor Joy zingt in deze viering.
In de dienst van 14 januari gaat Ds. 
Rainer Wahl voor en op 21 januari ver-
welkomen we Dhr. Piet v.d. Heide als 
voorganger in de Ontmoetingskerk. 
Wij hopen u in de komende weken in en 
rond de kerk te ontmoeten en wensen 
u een 

Gezegend Kerstfeest en een 2019 vol 
lichtpuntjes!.

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 6 januari vindt na de 1ste 
zondagviering de nieuwjaarsreceptie 
plaats. Er is dan volop tijd om elkaar 
te ontmoeten, goede wensen uit te 
wisselen en het inmiddels uitgelichte 
glas-in-loodraam van Ted Feelen te 
bewonderen. 

Werk in uitvoering (vrijwilligerswerk)
Terwijl we stedelijk als PGN vorm geven 
aan een toekomstvisie voor de komen-
de jaren, gebeurt dat in Dukenburg/
Lindenholt binnen het overleg tussen  
Sectieraad en  Ontmoetingsberaad.
Stedelijk zullen Rainer Wahl (interim 
predikant) en Marije Klijnsma (kerkelijk 
werker) die toekomstvisie vorm geven 
in goed overleg met de drie secties. Dat 
zal als input dienen voor een Pastoraal 
Werkplan PGN 2019-2021 en verder.
In de Ontmoetingskerk werken we 
steeds meer samen als protestanten en 
katholieken. Dat is een proces dat we in 
2011 gezamenlijk hebben vastgesteld 
en we ook zo willen continueren en 
intensiveren in het 3-jarenplan Ontmoe-
tingskerk 2019-2021. Dat vraagt veel 
overleg en inlevingsvermogen van allen 
die, op verschillende regionale niveaus, 
bestuurlijk bezig zijn. Professionals en 
vrijwilligers zetten daar hun tanden in en 
dat betekent veel en intensief overleg 
en dus “papier” maar ook structuur voor 
de toekomst. Daarin is ook een belang-
rijke rol weggelegd voor de Sectieraad 
en het Ontmoetingsberaad. 

 Misschien nog wel belangrijker is lokale 
uitvoering en betrokkenheid. Die berust 
steeds meer bij vrijwilligers en bijgevolg 
op ons vermogen die vrijwilligers te 
vinden maar ook te behouden. Geld en 
professionals worden schaarser en dus 
zullen we het zelf moeten doen/organi-
seren. Dat vergt nieuw beleid. In het ver-
leden was er zelfs ruimte en aandacht 
voor scholing en welzijn, nu rest vaak 
een moeizaam proces van werven. Het 
is niet zo dat er weinig vrijwilligers zijn. 
Vrijwel alle, en dat zijn er veel, activitei-
ten worden gedragen door vrijwilligers. 
Dat was én is een natuurlijk proces van 
de juiste man/vrouw op de juiste plaats 
en dat vaak vele jaren lang. Wel is er 
meer moeite nodig en zorg over het in-
vullen van “ouderwetse” functionarissen 
inzake bestuur, beleid en financiën.
Hoe ook de tekst in het 3-jarenplan er 
uit komt te zien, we hebben nog steeds 
mensen nodig die hun talenten willen 
inzetten. 
Graag helpen we u en daarmee ons zelf 
om de juiste mix te vinden in intensiteit, 
thema, tijdsduur, formele status etc. 
Aarzel niet om ook zelf met ons in con-
tact te treden.

Met vriendelijke groet 
namens de Sectieraad,

Hans de Weert (024-3441952)

In december in de Ontmoetingskerk
14 dec.  De Bijbel en kerkelijke rituelen
19 dec.  Geloven Nu
19 dec.  Leesgroep
19 dec.  Ontmoetingsgroep 25+
20 dec.  Adventsmeditatie
21 dec.  Geloven Nu
23 dec. Kerstconcert Groesbeeks Koor

Geloven Nu 
woensdag 19 en vrijdag 21 december: 
10.00 uur
Wij lezen deze keer de laatste twee 
hoofdstukjes van het boek Ruth. We 
vragen ons af wat dit verhaal ons van-
daag de dag wil zeggen. We spiegelen 
het aan ons eigen verhaal. U bent van 
harte uitgenodigd mee te komen doen. 
U kunt kiezen uit 2 data:  woensdag 
of vrijdag om 10.00 uur. Begeleiding: 
Theo van Grunsven en Ineke Keizers. 
Als u een mailtje stuurt naar Ineke@
keizers-teunissen.nl krijgt u de tekst 
toegestuurd.
Overige  data:  23 en 25 jan., 20 en 22 
febr., 20 en 22 mrt., 24 en 26 apr., 22 
en 24 mei.

Ontmoetingsgroep 25+ 
woensdag 19 december:  20.00 uur
De nadruk ligt bij deze groep op (elkaar) 
ontmoeten. Aanleiding is meestal een 
thema en/of een stukje uit de bijbel, 
maar het gesprek ontwikkelt zich aan 
wat de deelnemers inbrengen. 
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Wijknieuws

De weg van de liturgie

Advent betekent dat er iets komt: de nieuwe werkelijkheid van God komt op ons 
toe. Zelfs wat wij nieuw vinden, is oud vergeleken bij hetgeen komt. Het nieuwe 
is geschouwd door Israëls profeten. Hun oude woorden blijken de eeuwen door 
onverslijtbaar nieuw. De vreemde troost in hun woorden heeft iets ongemakke-
lijks: de vrede waarover ze spreken houdt zich niet aan onze wensen, doorkruist 
onze plannen, het lijkt wel of we ook als kerk opnieuw moeten beginnen. Naar-
mate Kerstmis dichterbij komt, vereenvoudigen zich de veelstemmige woorden 
van de heilige Schrift tot het Kind dat buiten de bebouwde kom eenvoudig in de 
kribbe ligt. Het wacht tot wij komen. ‘Komt, laten wij aanbidden’, zingen wij. Aan-
bidden—dat is uit onze bubbel stappen, ons ontdoen van ons opgepoetste ego, 
en neerknielen voor wat groter is dan wij. Op Epifanie, 6 januari, gebeurt het 
hulde-bewijzen-aan-iets-anders-dan-onszelf nog een keer. Dan knielen wij neer 
met de koningen die uit verre psalmen aan komen lopen (Psalm 72:10-11). Het 
feest van Epifanie wordt afgesloten op 13 januari, als wij de Doop van de Heer 
gedenken: al volgens de vroege christelijke traditie worden dan alle wateren ge-
heiligd omdat Christus erin afdaalt. Hij daalt af in ons bestaan, zodat het wordt 
vernieuwd. Want de nieuwe werkelijkheid van God zweeft niet maar wat boven 
onze hoofden, maar is nu voorhanden, is aanraakbaar. Bij de bushalte, in de rij 
voor kassa in de supermarkt, in de wachtkamer van het ziekenhuis en de hal 
van de voedselbank kan het zomaar gebeuren dat het nieuwe ons aankijkt met 
de ogen van een engel die voorbijkomt en zonder vleugels ook maar een ge-
woon mens is. Juist in het gewone verschijnt het buitengewone. Omdat het hoge 
woord vlees en bloed is geworden, geboren, verschenen, kopje onder gegaan.

Diensten van Schrift en Maaltijd
Diensten van Schrift en Maaltijd worden elke zondag gehouden in de Stevens-
kerk (10 uur). In de Maranathakerk is er een dienst van Schrift en Maaltijd op 
het feest van Epifanie, 6 januari (9.30 uur); in de Ontmoetingskerk op de zondag 
van de Doop van de Heer, 13 januari (9.30 uur).

Henk Gols

De groep vindt het leuk om weer nieuwe 
deelnemers te ontmoeten in de leeftijd 
25 – 40 jaar. De begeleiding van deze 
groep is in handen van Joska v.d. Meer.
De groep komt ook bijeen op woensdag 
26 januari om 20.00 uur.

Leesgroep 
woensdag 19 december: 20.00 uur
Deze groep bespreekt dit jaar 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 verwach-
tingen die vandaag bij mensen leven, 
vormen zijn vertrekpunt. Lohfink zoekt 
antwoorden in de Bijbel, de christelijke 
traditie en het denken van gelovigen van 
vandaag. Hij spreekt over de kracht van 
de christelijke hoop zonder te verval-
len in al te vrome of opdringerige taal.                                                                                      
Spreekt dit onderwerp u aan? U bent 
altijd van harte welkom!
Op 19 december wordt het laatste 
hoofdstuk “Wat wij kunnen doen” be-
sproken (pag. 263 - 290). 
Overige data: 16 jan., 6 feb., 27 feb., 20 
mrt., 9 apr., 8 mei, 29 mei, 19 juni. 
           
De Bijbel en kerkelijke rituelen  
vrijdag 14 december: 19.00 uur
Deze avond (van 19.00 – 21.00 uur) 
is bedoeld voor wie zich (opnieuw) wil 
verdiepen in de Bijbel en kerkelijke ritu-
elen. Aandacht in deze bijeenkomst voor 
o.a.:nIn 7 dagen schiep God de wereld, 
elkaar 70 x 7 vergeven, de regenboog 
met 7 kleuren, de 7 sacramenten, de 7 
werken van barmhartigheid.
Info en opgave: Joska van der Meer:
joska vandermeer@ontmoetingskerk.net

Adventsmeditaties 
20 december: 10.00 uur
Op donderdag 29 november is een serie
Adventsmeditaties gestart met als 
thema: Een mantel van sterren om ons 
heen. U kunt nog meedoen aan de 
laatste meditatie op 20 december. 
Advent is een tijd van inkeer en loslaten 
zodat we ons kunnen openen voor iets 
nieuws. Deze meditaties kunnen het ge-
voel versterken om verlangend dichterbij 
het mysterie van Kerstmis te komen. De 
sterren wijzen de weg en beschermen 
ons als een mantel. 

Kerstconcert Seniorenorkest 
woensdag 12 december: 14.30 uur
U kunt op 12 december weer komen 
luisteren naar de welluidende muzikale 
(kerst)klanken van het Seniorenorkest 

Nijmegen.  Het orkest staat onder leiding 
van Rudy Böhmer.
www.seniorenorkestnijmegen.nl 
Voor onze kerk is dit een jubileum. Het 
concert vindt namelijk voor de vijfde keer 
plaats. Gratis entree, graag vrijwillige 
bijdrage. 

Kerstconcert ‘Gelukkig Kerstfeest’ 
zondag 21 december: 14.30 uur
In dit gevarieerde kerstconcert van het 
Groesbeeks Gemengd Koor worden o.a. 
liederen ten gehore gebracht van de 
Finse componist Sibelius. Maar er staat 
meer op het programma: delen uit een 
sfeervolle Nederlandstalige Kerstcan-
tate, twee stukken uit een schitterende 
Adventscantate van Telemann, een 
prachtige Sarabande van Bach en “You 
only cross my Mind in Winter” van Sting. 
Vanzelfsprekend mogen “Stille Nacht” 
en “Engelenzang” niet ontbreken. Bege-
leiding: piano - Vincent Cuppen, viool - 
Johnny Rahaket, cello - Wynand Vissers.  
Met medewerking van de professionele 
vocalisten Emile Hoefnagel (tenor) en 
Gerard Polman (bariton).
Kosten: 10 euro (inclusief programma-
boekje met integrale teksten), kinderen 
gratis 
Email: info@groesbeeksgemengdkoor.nl

Boekbesprekingen
Op zoek naar goede lectuur? Lees dan 
eens de boeken die  dit jaar door Jettie 
de Graaf en Sophie Molema zijn uitge-
kozen voor onze boekbesprekingen:
15 januari - Eindelijk de zee (Thomas 
Verbogt)
19 maart - De kinderwet (Ian Mc Ewan)

Eindelijk de zee – Thomas Verbogt     
dinsdag 15 januari 20.00 uur
In “Eindelijk de zee” (2007) krijgt Boude-
wijn Nagthuys op zijn drieënvijftigste een 
hartstochtelijke relatie met een psychi-
ater van bijna zestig. Is zij de vrouw van 
zijn leven? En zou zij dat geweest zijn 
als ze beiden twintig jaar jonger waren? 
Behalve een roman over moraliteit is 
het een vertelling over passie, over hoe 
levens die lang en intens zijn geweest 
zich in elkaar kunnen voegen. Thomas 
Verbogt stelt de schrijnende vraag wat 
er van liefde en vriendschap overblijft als 
een groot deel van je leven achter je ligt.

Klaasmarkt
Ook in 2019 nemen vrijwilligers van de 
Klaasmarkt weer graag uw overbodige 
(maar nog in goede staat verkerende!) 
spullen in bij het innamepunt Weezenhof 
4737a. 
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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 

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)

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

Evangelisch-Lutherse
G
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eente N
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Zij staan in 2019 van 10 tot 12 uur voor 
u klaar op zaterdag 2 maart, 6 april, 
4 mei, 1 juni, 6 juli, 7 september en 
5 oktober.
U kunt niet langs komen? Bel dan 024-
8444084 en wij maken een afspraak om 
bij u thuis de spullen op te halen. 
Andere voor u(?) en voor de Klaaswin-
kel, belangrijke data:   
Zaterdag 13 april: boeken- cd- en dvd-
beurs (een nieuw initiatief!) 
Zondag 16 mei: Dit is Dukenburg (de 
vertrouwde wijkmarkt)                       
Vrijdag 8 november: Klaasmarkt (met 
veel nieuwe medewerkers?)

Protestantse Vrouwendienst 
Dukenburg / Lindenholt / Hatert
Donderdag 20 december vieren we met 
onze oudere gemeenteleden weer kerst 
in de Ontmoetingskerk.
Vanaf half vier wordt u ontvangen met 
koffie/thee etc. Om vier uur zal de kerst-
viering beginnen, die voorbereid is door 
enkele dames van de Vrouwendienst. 
Het thema van deze viering is “Wees 
niet bang”.

De heer L. Wynia bespeelt het orgel en 
zal ook het koortje onder leiding van 
mevr. J. Oostdijk begeleiden. Na de vie-
ring gaan wij met elkaar aan tafel voor 
een hapje en een drankje en een gezelli-
ge broodmaaltijd.

Kunt u niet op eigen gelegenheid of met 
het openbaar vervoer komen, neem dan 
contact op met mevr. T. Broekhuizen, tel. 
3440067 of geef het aan op uw aanmel-
dingsstrookje bij uw persoonlijke uitno-
diging. Vervoer wordt dan geregeld. We 
hopen u allen te zien op 20 december.

Wij willen u allen fijne Kerstdagen en 
een goede jaarwisseling wensen. Ho-
pelijk kunnen we ook het komende jaar 
weer gezellige ouderenmiddagen met 
elkaar hebben. 

De Vrouwendienst

Oecumenische diensten binnenstad

STEVENSKERK
Elke zondag om 10 uur: dienst van 
Schrift en Maaltijd. Ook op 25 december 
(eerste kerstdag)

Kerstmis
Maandag 24 december: 
- om 18.30 uur: kinderkerstviering, 
voorganger: Toine van den Hoogen.
- om 22.30 uur: kerstnachtdienst; voor-
gangers: Ds Henk Gols en Ds Anneke 
de Vries; m.m.v. Capella Cumerana o.l.v. 
Jetty Podt, een blazersensemble en 
organist Joost Langeveld.

Het wekelijks vrijdagmiddaggebed, om 
13 uur in de Stiltekapel van de Stevens-
kerk, wordt onderbroken in de winter-
maanden januari en februari.

Engelse Koorvespers met Capella Cu-
merana zijn er op (bijna) elke eerste 
zaterdag van de maand om 16 uur. De 
eerstvolgende keer is op 2 februari, het 
feest van de Opdracht van de Heer in de 
tempel.

SINT JACOBSKAPEL
De St. Jacobskapel aan het Glashuis 
ligt op een oude bedevaartroute naar 
Santiago de Compostela. Voor velen uit 
Nijmegen en omgeving is de kapel het 
startpunt van hun pelgrimage.
Op maandag 24 december om 21 uur: 

kerstnachtviering, voorgangers: pater 
Paul Reehuis en Bärbel de Groot-Kopet-
zky. Na afloop een samenzijn met glüh-
wein en kerstbrood.
Zondag 13 januari: ‘Jacobsviering voor 
mensen onderweg’, voorganger: pater 
Paul Reehuis.

Oecumenische bijbelkring
Al vele jaren bestaat er een oecume-
nische bijbelkring in de binnenstad. 
Maandelijks komen wij bijeen in de Pe-
trus Canisiuskerk aan de Molenstraat. 
Komende keer: donderdag 10 januari, 
om 20.30 uur. Voor meer informatie: 
henkgols@planet.nl

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

Kerkdiensten (om 10.00 uur)
16 december (3e Advent), ds. S. Freytag
25 december (Kerstmorgen), ds. S. 
Freytag,  Viering Heilig Avondmaal
6 januari (Epifanie), ds. J. Ruijs
20 januari (2e zondag na Epifanie), 
ds. S. Freytag, Viering Heilig Avondmaal
3 februari (4e zondag na Epifanie), 
ds. S. Freytag, Viering Heilig Avondmaal
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Agenda 2019
Maandag 14 januari 19:30 uur:
                 kerncommissie
Dinsdag  15 januari 19:30 uur:
                cursus Leren van Luther

Van de kerncommissie.
De kerncommissie nodigt de gemeente-
leden uit voor een maaltijd en een goed 
gesprek. De eerste bijeenkomst heeft 
in november plaatsgevonden. Het werd 
door de aanwezigen zeer gewaardeerd 
om op deze wijze te zijn uitgenodigd. Zo 
leer je elkaar beter kennen. De door de 
predikante aangereikte vragen droegen 
bij tot de verdieping van het gesprek. 
In het nieuwe jaar gaan we verder met 
deze bijeenkomsten.

Werkzaamheden in de Lutherse Kerk
15 oktober 2018 rijdt een hoogwerker 
de Lutherse Kerk in Nijmegen binnen. 
Precies een maand later gebeurt dat op-
nieuw. Waarom? Wat is er aan de hand? 
Zo’n vijftig jaar na de laatste grote op-
knapbeurt van de kerk viel de latexverf 
van het plafond. In het voorjaar werd 
besloten de bogen van het liturgisch 
centrum grondig te restaureren. Dat 
was werk voor een deskundige en daar 
hing een fors prijskaartje aan. Maar in 
de lente van 2017 was het resultaat er 
ook naar. Er werd een kleurenonderzoek 
gedaan naar de oorspronkelijke kleur-
stelling. Het typisch zeventiger jaren 
donkerrood op de bogen werd vervan-
gen door een combinatie van grijstinten 
en een lichte tint op de muren. 

Voor verder binnenschilderwerk werden 
offertes aangevraagd in de hoop dat het 
werk subsidiabel zou zijn, maar de kos-
ten bleken zo hoog zijn, dat dat ten kos-
te zou gaan van het noodzakelijke groot 
onderhoud van het kerkgebouw. Wat nu? 
In de commissie die zich inzet om het 
kerkgebouw te restaureren werd het 
stoute plan geboren om te proberen 
enkele personen te mobiliseren om het 
werk te klaren. 
Er werd een kleurenplan gemaakt en in 
de herfstvakantie (15-18 oktober 2018) 

werd een begin gemaakt met het 
schoonmaken en schilderen van de kap 
van de kerk. 
Het bouwen van steigers was geen 
optie, want het gebruik van het kerk-
gebouw moest zo goed mogelijk door 
kunnen gaan. Dus er werd 15 oktober 
een hoogwerker de kerk ingereden. In 
het stucwerk van het plafond waren en-
kele gaten die gedicht moesten worden 
en het schoon maken en schilderen van 
de kap bleek meer werk dan gedacht. 
Vandaar dat er meteen een tweede 
week werd gepland om het werk voort te 
zetten en ook de muren onder handen 
te nemen.
Dus op 12 november kwam opnieuw 
een hoogwerker in de kerk te staan.
Wie zijn die personen die dat schilder-
werk uitvoeren? Dat zijn de leden van de 
al genoemde restauratiecommissie: Dick 
Akerboom, Leo Peters en Tom Smits. 

Gerard Alofs en Wilbert Penninx  zorgen
voor de inwendige mens. Maar de 
belangrijkste persoon is Ton van den 
Hout die in de bak van de hoogwerker 
kruipt en het hoge schilderwerk doet. 
De anderen blijven dichterbij de grond 
of  werken vanaf ladders. Alle zes zijn 
rooms-katholiek en hopen met dit werk 
voor de Lutheranen van Nijmegen een 
volle aflaat te verdienen. Wij hopen deze 
twee week al het hoge werk te kunnen 
afronden en dan blijven nog over de 
balkons en de hal etc. 

In het voorjaar beginnen ook de werk-
zaamheden aan de buitenkant van het 
gebouw. In het verleden is een groot 
deel van de leien vervangen door 
singles, maar die zijn totaal versleten. 
Er is voor gekozen de oorspronkelijke 
dakbedekking te herstellen en dat waren 
leien. 

In de komende maanden wordt gepro-
beerd een deel van de kosten bijeen 
te brengen door het verwerven van 
sponsorgelden. Wij hopen dat het ge-
bouw er in september 2020 weer goed 
bijstaat, want op 14 september van dat 
jaar zal het exact 350 jaar geleden zijn 
dat de Raad van de stad Nijmegen aan 
de Lutherse gemeente de vrijheid van 
openbare uitoefening van haar gods-
dienst toestond. En dat is volgens mij 
een feestje waard in een geheel opge-
knapt kerkgebouw, dat ook een huis in 
en voor de buurt wil zijn en een plek 
waar ook mensen aan de rand van onze 
samenleving zich thuis weten .

Dick Akerboom
Namens de technische commissie 

(onderhoud van het gebouw)
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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

Wijknieuws

Kerstdagen
De Studentenkerk is gesloten van 21 
december t/m 6 januari. 
Namens de pastores wens ik u allen ge-
zegende kerstdagen en een voorspoedig 
2019.

Froukien Smit

Stedelijke informatieavond 
lekendiensten (16 januari)

In onze kerkgebouwen hebben we 
al enige ervaring opgedaan met 
kerkdiensten zonder geordineerde 
voorganger. Het gaat dan om kerk-
diensten met ‘eigen invulling’, ook 
wel ‘lekendiensten’ genoemd. 
Een groep gemeenteleden bereidt de 
dienst voor en geeft er leiding aan. 
In de komende tijd zullen er in elke 
sectie regelmatig van die leken-
diensten zijn. 

Graag willen we als pastores alle 
gemeenteleden die in de komende 
tijd bij de voorbereiding en leiding van 
een lekendienst betrokken zouden 
willen zijn, de helpende hand bieden. 
Op woensdag 16 januari is er in de 
Maranathakerk een stedelijke infor-
matieavond, van 20.00-21.30 uur. 
Marije Klijnsma en ondergetekende 
zullen samen met u kijken op welke 
manieren zoal je een lekendienst 
vorm kunt geven en hoe je de voor-
bereiding het beste aanpakt.

Henk Gols
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Kerkbalansberichten 2018

Kerk en samenleving

Een laatste, korte “Blik” voor de jaarwisseling 2019. De twee 
laatste maanden van dit jaar heeft uitsluitend de Kerkenraad 
vergadert: op 6 november een ingelaste vergadering en op 
4 december een reguliere.  
De bijzondere november-vergadering stond geheel in het 
teken van de verkoopprocedure van de Maranathakerk. 
Hiervan is niet meer te melden dan dat de KR in meerderheid 
besloot om te gaan onderhandelen met een koper/
investeerder die de Maranathakerk zondags om niet ter 
beschikking wil stellen aan onze kerkelijke gemeente. Direct 
na deze vergadering werd een bericht voor de gemeente 
opgesteld, dat werd toegestuurd en/of uitgedeeld aan de 
leden van onze gemeente. Overigens benadrukt de KR dat 
dit proces zeker nog geen gelopen race is. 

Vervolgens had de KR zijn ‘gewone’ vergadering op 4 
december, waarin enkele zaken moesten worden vastgesteld. 
Dit is gebruikelijk in de laatste vergadering van het jaar. Het 
ging om vaststelling van het collecterooster 2019 en van het 
vergaderschema 2019. Verder werd de Begroting 2019 van 
zowel de Diaconie als de PGN besproken; begrotingen die al 
eerder door de KKR waren vastgesteld. 
Een korte terugblik op de gemeenteavond over de verkoop 
van de Maranathakerk stond uiteraard ook op de rol, evenals 
het preekrooster 2019. 
Bij dat laatste onderwerp is wel even stilgestaan, omdat 
nog niet alle zondagen zijn ingevuld. Hiervoor moeten nog 
gastpredikanten worden gevonden. En ….. lukt dat niet, dan 
zullen vieringen met vrijwilligers moeten worden gehouden, of 
er wordt besloten op die bepaalde zondag een kerk dicht te 
houden. Gemeenteleden kunnen dan altijd naar een van de 
beide andere kerken toe. Maar, dit zal alleen gebeuren als er 
geen andere oplossingen kunnen worden gevonden. 

Overigens wil de KR 
benadrukken dat het 
mogelijk dichthouden 
van één van de drie 
kerkgebouwen uitnodigt 
om ‘bij elkaar de 
eredienst bij te wonen’ en zodoende meer naar elkaar toe te 
groeien, hetgeen de KR wenselijk acht. Deze lijn zal nog niet 
(zozeer) gelden voor de eerste helft van 2019. Halverwege 
het jaar zal worden geëvalueerd, waarna gekeken wordt wat 
we zullen gaan doen in de tweede helft van 2019. Blijkt de 
‘hobbel’ nog te groot te zijn, dan kan overwogen worden de 
beleidslijn voor de eerste helft van 2019 te verlengen voor het 
tweede halfjaar. 

Tot slot heeft de KR de leden van de KKR (= breed 
moderamen) verkozen. Dit zijn de zittende KKR-leden. 
Wegens het aflopen van hun ambtstermijn werden preses/
voorzitter Barend de Gooyert en scriba/secretaris Gerbrand 
Hoek opnieuw verkozen tot ouderling, respectievelijk als 
voorzitter en secretaris van de KR en KKR. 
Onze interim-predikant Rainer Wahl werd verkozen tot vaste 
adviseur van de KR en KKR, uiteraard voor de tijd zolang hij 
werkzaam is in onze gemeente.

Gerbrand Hoek, scriba 

Volgens de statistieken van het landelijk
systeem Kerkbalansopbrengsten is er tot 
en met nu voor Nijmegen 214.762 euro 
binnengekomen. Er was 207.878 euro 
toegezegd, dus er is een 7000 euro méér 
ontvangen dan toegezegd. Een mooi 
resultaat. Maar, er worden ook bijdragen 
gegeven buiten het toezeggingsformulier om. Daarom 
resteren op dit moment nog niet ‘ingeloste’ toezeggingen, en 
wel voor een bedrag van 14.180 euro. Een vriendelijk verzoek 
aan u om nog eens te kijken of u uw toezegging voor 2018 al 
verzilverd heeft? Zo niet, graag nog even aandacht hiervoor.  

De voorbereidingen voor de nieuwe Actie Kerkbalans 2019
zijn in volle gang. Voor de actie 2019 zien we er voor ’t eerst
van af om een Kerkbalansfolder te voegen in de Kerkbalans-
brief die u in januari krijgt. Met een korte, goede brief zou een 
folder niet direct iets toevoegen, zo is ons door adviseurs van 
het Landelijke Dienstencentrum in Utrecht toevertrouwd. We 
willen nu hiervoor een keer kiezen. Kijken hoe de reacties zijn. 
Het is wel zo dat het ons geld bespaart en het ‘op de kleintjes 
letten’ is voor onze gemeente van wezenlijk belang. 
We zetten alle energie op het maken van een mooie 
Kerkbalanskatern, toegevoegd aan Over & Weer. We hopen 
dat u weer voor honderd procent aan de komende actie mee 
wilt doen.  

Gerbrand Hoek, werkgroep Geldwerving

Studentenkerk: Engel zoekt kerst 
Ben jij ook een engeltje? Een bengeltje misschien?
Zoek dan mee naar het kerstfeest, want Engel heeft een 
nieuwtje: 
Zie, grote blijdschap, een kind is ons geboren. 
Zie, grote blijdschap, dat wordt een koningsfeest. 
Maar of dat naar een gezellig kerstfeest leidt? 

Kom, zoek mee en maak er een feest van. 
Kerst is nog nooit zo goed begonnen. 

Kerstavond 24 december van 19.00 tot 19.45 uur in de 
Studentenkerk Nijmegen (Erasmuslaan 9a). 
Parkeren bij de rotonde Heijendaalseweg-Erasmuslaan
Neem ajb contact geld mee voor de collecte.
www.ru.nl/studentenkerk/kinderkerst

St. Stevenskerk: een avond voor bijzondere kinderen!
Op Kerstavond om 17.45 uur wordt in de St. Stevenskerk de 
jaarlijkse Familie kerstviering gehouden. Een viering waarin 
kinderen een kerstverhaal spelen.
Groot en klein, onder begeleiding van het monumentale 
König-orgel, de kerstliedjes kan meezingen. En na afloop 
gezamenlijk chocolademelk, koffie en thee kan drinken.

Op 24 december om 17.30 uur staan de deuren voor ieder-
een open! Voor meer informatie: www.ocp-nijmegen.nl

Blik op de Kerkenraad (27

U heeft vanaf nu gedurende vijf dagen de gelegenheid 
uw eventuele bemerkingen tegen de herverkiezing van de 
twee genoemde ouderlingen schriftelijk te melden bij de 
scriba. Worden geen bezwaren ingediend, zullen beide 
ouderlingen in het begin van het nieuwe jaar opnieuw 
‘verbonden worden’ aan onze gemeente (= herbevestigd).

Kerstavondvieringen voor kinderen
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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.

Lahav Shani 
Het zal u niet ontgaan zijn: het Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest heeft een nieuwe chef-dirigent. Het is een 
piepjonge Israëli en zijn naam luidt Lahav Shani (op z’n 
Nederlands zou je kunnen schrijven: Sjanie). De 
Rotterdammers kregen instructie over de klemtonen: 
Láhav Shaní. 
 
Niet dat het er iets toe doet maar je wilt het toch weten 
en inderdaad: deze voor- en achternaam zijn allebei 
oude woorden. Ze komen al in de Bijbel voor, zij het 
niet als naam. Lahav vinden we onder meer in het boek 
Rechters, waar het in 3:22 het lemmet van een zwaard 
is en in 13:20 de vlam van een offervuur. In Nahum 3:3 
is zelfs sprake van vlammende zwaarden. Er zit dus 
hoe dan ook een scherp randje aan dit woord. 
 
Sjanie is in de Bijbel een rode kleurstof. We kennen het 
bijvoorbeeld van het rode (‘scharlaken’) koord waar-
mee Rachab in Jozua 2 haar huis in Jericho markeert 
nadat ze de spionnen onderdak heeft gegeven. Het 
is later voor de Israëlieten een teken om haar en haar 
familie te sparen. 

Arian Verheij   
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen 

     Hebreeuwse miniaturen

Na de kerk

Vrijdagmiddaggebed 

Elke vrijdag om 13 uur wordt in de Stiltekapel van de 
Stevenskerk een oecumenisch middaggebed gehouden. 
In verbondenheid met kerken in heel de wereld wordt 
gebeden voor vrede en verzoening. Alle plaatsen waar 
het vrijdagmiddaggebed wordt gehouden zijn gemarkeerd 
met een cross of nails, een spijkerkruis, afkomstig van de 
kathedraal in het Engelse Coventry (www.crossofnails.
org). 
Het vrijdagmiddaggebed in de Stevenskerk wordt onder-
broken in de wintermaanden januari en februari.

Gebedsdienst in de Week van Gebed
In de week van gebed voor eenheid van de christenen 
(20 t/m 27 januari) organiseert de Raad van Kerken 
Nijmegen en omstreken een oecumenische gebeds-
dienst in de Maranathakerk, op donderdag 24 januari 
om 19.30 uur. De dienst wordt voorbereid en geleid 
door rooms-katholieke en nederlands-gereformeerde 
gelovigen.

Hierbij nodigen wij iedereen uit om op Kerstavond in de 
Maranathakerk het Kerstfeest vierend te laten beginnen. 
We zingen bekende kerstliederen, we horen het Kerst-
verhaal en we kijken naar een Kerstspel gespeeld door 
de kinderen: KERST VOOR (ON)GELOVIGEN. 

Wij doen dit op 24 december, van 19.00 tot 20.00 uur.
Na het spelen en zingen gaan we napraten onder het 
genot van Glühwein, chocolademelk, koffie of thee. 
Het belooft een hartverwarmende en inspirerende avond 
te worden. De kerk is open vanaf 18.30 uur. 

Kerstavond in de Maranathakerk
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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
 
Stichting Kalorama
Nieuwe Holleweg 12 
6573 DX Beek (Berg en Dal) 
Berber Overdijk en Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

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 8 januari binnen te zijn. 
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 5 weken. 

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus 
nu op 6 januari.
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 2019

 
nummer  1  -  8 januari 
nummer  2  -  22 februari 
nummer  3  -  12 april 
nummer  4  -  24 mei  
nummer  5  -  5 juli 
nummer  6  -  30 augustus 
nummer  7  -  4 oktober 
nummer  8  -  8 november 
nummer  9  -  13 december

 
Verschijning: 
10 dagen na kopijdatum

Adressen en redactie

Protestantse Gemeente 
Nijmegen
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Kerk en samenleving

Zondag 13 januari 

Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  09.30 uur viering
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. R. Wahl
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. H. Gols
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  11.00 uur Remco Graat 
CWZ   10.30 uur pastor G. Cetera
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur pastor Th. v. Heerde

Collecte voor: 1.   SchuldWegWijzer
  2.   Sectiekas

Zondag 6 januari 

Bartholomeüskerk 10.00 uur ds. J. Waagmeester
Maranathakerk  09.30 uur  ds. H. Gols
Ontmoetingskerk  10.30 uur 1e zondag viering
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. P. Oosterhoff
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. J. Ruijs
Studentenkerk  11.00 uur Frits Hendriks 
CWZ   10.30 uur pastor A. Fischer
Pro Persona  11.00 uur pastor S. Jansen
Radboud umc  10.00 uur ds. R. Huijzer

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 30 december 

Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  09.30 uur ds. H. Gols
Ontmoetingskerk  09.30 uur werkgroep 5e zondag
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. P. Akerboom
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 Zin in Zondag

Collecte voor: 1.   Uitgeprocedeerde vluchtelingen
  2.   PGN

Bezoek de grootste kerststal van Europa én een kerstgroep 
van zand, gemaakt door wereldkampioen zandsculpturen 
tijdens Feest van Licht, het inmiddels traditionele winterfeest 
in Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting. Waan je in 
de kerstsferen en laat je verrassen door alles wat je op de 
feestelijk verlichte route tegenkomt.  

De lichtjesroute neemt je mee naar de oosterse bazaar in het 
Joodse dorp. Hier is het ouderwets gezellig: er zijn cafeetjes, 
je kunt er cadeautjes kopen en een kijkje nemen bij de ouder-
wetse ambachten. Vervolg je route naar de Romeise Straat, 
waar het voor kinderen één groot feest is! Hier kun je knutse-
len, spelletjes spelen en zelfs een ritje maken in de mini-octo-
pus. In Le Souk staat er een bijzonder vertelprogramma voor 
je klaar met interviews, dichters en verhalenvertellers. Voor 
het hele gezin is er wat leuks te ontdekken! 
 
Pronkstuk van Feest van Licht is dit jaar de grootste kerststal 
van Europa. Met een oppervlakte van meer dan 100 vierkante 
meter en 1800 figuren levert dit een uniek schouwspel op. Het 
kerstdiorama wordt geroemd om zijn unieke opstelling met 
oog voor detail en met zijn vele verborgen oudchristelijke en 
voorchristelijke volkswijsheden en symbolieken in de taferelen. 
De beeldjes zijn grotendeels afkomstig uit kerstgroepen uit 
Zuid-Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje.  
Naast de grootste kerststal van Europa zal er ook dit jaar een 
selectie van kerststallen uit de eigen collectie van Orientalis 
worden tentoongesteld.  
 
Extra bijzonder is dat het Orientalis is gelukt om wereldkampi-
oen zandsculpturen Maxim Gazendam te strikken om speciaal 
voor Feest van Licht een levensgrote kerstgroep van zand te 
maken.  
 
Feest van Licht, van 21 december t/m 6 januari, dagelijks van 
11.00 – 18.00 uur.  Meer informatie op www.feestvanlicht.nl 

Kerst in museumpark Orientalis

Kerstnacht 
in de 
Stevenskerk 
maandag  
24 december 
2018     22:30
Capella Cumerana 
onder leiding van

Jetty Podt 
Pip van Steen ßuit 

Koperkwintet van het 
Nijmeegs Studentenorkest 
Collegium Musicum Carolinum 

Joost Langeveld orgel 

Ds Henk Gols en 
Ds Anneke de Vries voorgangers



16

Over & Weer

Stedelijke kerstnachtdienst in de Stevenskerk, maandag 24 december om 22.30 uur
Elk jaar weer heeft onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente de kerstnachtdienst plaats in de Stevenskerk. 
Een feestelijke dienst met diepgang en schitterende muziek. Voorgangers zijn Ds Henk Gols en Ds Anneke de Vries. Muzikale 
medewerking wordt verleend door Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt, een blazersensemble en organist Joost Langeveld.

                 Kerkdiensten 

Maandag 24 december
Bartholomeüskerk 21.00 uur ds. J. Waagmeester
Maranathakerk  19.00 uur Kerstavondviering
Ontmoetingskerk  22.30 uur Marije Klijnsma
Stevenskerk O.C.P      17.45 uur Famliekerstviering
   22.30 uur  Kerstnachtviering
Studentenkerk  19.00 uur Kinderkerst
   21.20 uur Kerstnachtviering
CWZ   19.30 uur pastor A. Fischer
Pro Persona  15.00 uur Kerstviering
Radboud umc  19.30 uur Kerstavondviering

Dinsdag 25 december
1e Kerstdag 

Bartholomeüskerk 11.00 uur ds. J. Waagmeester
Maranathakerk  09.30 uur  ds. H. Gols
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. J. Dorst
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. P. Akerboom
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. S. Freytag

Collecte voor: 1.   Kinderen in de knel
  2.   Sectiekas

Zondag 23 december 

Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  09.30 uur ds. D. Stolk
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. P. Oosterhoff
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. H. Gols/F. Hendriks
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  geen dienst 
CWZ   10.30 uur pastor G. Cetera
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur pastor A. Bertens

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaat
  2.   PGN

Zondag 16 december 

Bartholomeüskerk 10.00 uur  ds. R. Stiemer
Maranathakerk  09.30 uur viering
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. R. Wahl
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. R. Huijzer
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. S. Freytag
Studentenkerk  11.00 uur  Froukien Smit 
CWZ   10.30 uur pastor P. Elsinga
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur pastor M. van Rooij

Collecte voor: 1.   Sociale zorg
  2.   PGN

Aanvang 17.45 uur (rond 17.30 uur kerk open)

24 december, Stevenskerk
kerstliederen en kerstverhaal

Familiekerstviering
"Jíj bent het!" 

De kerstviering wordt georganiseerd door het ocp:   www.ocp-nijmegen.nl


