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Op het eerste gezicht lijkt het wel een eenvoudig verhaal. De 
wijze meisjes hebben olie genoeg voor hun lampje en mogen 
daarom bij een bruiloftsfeest naar binnen en de dwaze 
meisjes hebben niet genoeg olie, komen daarom te laat en 
mogen niet naar binnen. Maar als dat gaat over het koninkrijk 
van God en over de komst van de bruidegom, Jezus 
Christus? Wat zit er dan voor betekenis in dit verhaal? Wat 
betekent het dat de dwaze meisjes zonder een brandend 
lampje niet naar binnen mogen bij het bruiloftsfeest? Dat 
zelfs de bruidegom zegt ze niet te kennen. En waarom toch 
geven de wijze meisjes niet wat van hun olie aan de dwaze 
meisjes? 

Een gelijkenis bestaat uit symbolen. In dit verhaal zijn de 
olie en het branden van de lamp daarvan hele belangrijke. 
In die tijd waren dat 
de voorwaarden voor 
licht als de duisternis 
is ingevallen. Een heel 
belangrijk goed, om 
zuinig op te zijn. Licht 
wordt heel vaak gebruikt 
als een symbool. In 
boeken of films is licht 
vaak het symbool voor 
het goede. In de bijbel 
is licht of vuur nogal 
eens symbool voor de 
aanwezigheid van God. 
Voor de overwinning van 
God op de duisternis 
die ons bedreigt. Ook 
wij mensen kunnen een 
licht zijn voor elkaar, als 
we werkelijk aandacht 
hebben voor elkaar. Als we iets van onszelf geven aan de 
ander, in de leuke en gezellige tijden als het donker niet zo 
overheersend is, maar ook als het donker om ons heen, ons 
in een greep kan houden en we er zelf geen uitkomst meer 
uit zien. Juist daar kunnen we voor elkaar van betekenis zijn 
door het vuur en het licht brandend te houden.

In eerste instantie was de gelijkenis denk ik een 
waarschuwing aan de eerste christenen dat de komst 
van het koninkrijk misschien wel langer op zich zou laten 
wachten dan ze hoopten en verwachtten. En dat ze daarop 
voorbereid moesten zijn. Een wereldverbeteraar zijn voor één 
dag is nog heel wat anders dan je steentje bijdragen voor 
een lange periode. Het vuur van het eerste enthousiasme 
moest de tijd gaan overleven. 

De situatie voor de eerste christenen was in heel 
veel opzichten geheel anders dan waar de kerk zich 
tegenwoordig bevindt, zeker de westerse kerken die niet 
met vervolging te maken hebben. Maar het probleem van 
het uitblijven van het koninkrijk van God kennen wij maar 
al te goed. In symbooltaal wordt ons daarvoor een handvat 
aangereikt in deze gelijkenis.

In de joodse traditie staat olie onder andere symbool voor de 
Thora, de wet, de eerste 5 boeken van Mozes. Samengevat 
in de 10 geboden. Je houden aan de Thora is een heel breed 
begrip. Het is vooral een manier van leven, waar de regels de 
praktische kant van zijn. De gedachte erachter is God eren, 
en zuiver omgaan met jezelf en met een belangrijke nadruk 
zuiver omgaan met de mensen om je heen. Of anders 
gezegd; Het licht van God dragen in jezelf en daarmee en 
daardoor een licht te zijn voor je medemens. 

Deze manier van leven van de Thora begint met een kant 
van bezinning. Zoeken naar het licht en de aanwezigheid van 
God. Bidden en stil zijn. En ook studeren op de woorden van 
de Bijbel, de verhalen van mensen die God hebben ervaren. 

Zoeken naar zowel rust en 
troost als naar inspiratie 
en uitdaging. Proberen 
het mysterie aan te gaan 
van een relatie met God, 
de onzichtbare en in onze 
ervaring vaak zo verre 
God. Niet alleen even, 
omdat ik het nu nodig heb, 
maar een relatie van de 
lange adem. In zowel de 
goede als de moeilijke 
tijden.

Om de vlam brandende 
te houden moeten we 
ook erkennen dat we, als 
mensen, niet alles zelf 
kunnen maken, verzinnen 
en in de hand houden. 

We hebben ook heel duidelijk leiding en inspiratie nodig. 
Inderdaad er maar eens rustig voor gaan zitten of lopen of 
wat er maar bij ons past om weer op te laden. We hebben 
inspiratie nodig; volgens het woordenboek is dat inademing, 
inblazing, ingeving. Het betekent dat er iets van buiten bij 
ons naar binnen gaat. Maar wat laten wij binnenkomen als 
we een ommetje lopen, fietsen, staan te strijken of ’s nachts 
wakker liggen? Wat er naar binnenkomt is voor een groot 
deel afhankelijk van de plaats waar je je inspiratie zoekt en 
hoe je omgaat met wat er op je toekomt. Wat laten we bij ons 
naar binnen komen om ons te leiden? Alle zorgen en lasten 
van de wereld? Onze onmacht en onzekerheid in alles? De 
negatieve verhalen of laster die we om ons heen horen? 
Of kiezen we ervoor om tegen alle menselijke logica in te 
vertrouwen op de leidende hand van God in ons bestaan, 
een manier te vinden waarin we kunnen ontvangen wat God 
ons zo graag wil geven aan moed, hoop en geduld. In de taal 
van de gelijkenis; de vonk of het vuurtje wat we van buiten 
nodig hebben om ons lont aan te steken als wij met al onze 
goede bedoelingen een walmende vlaspit zijn geworden. 

De olie van de Thora en de vonk van de Geest van God 
kunnen samen telkens weer het vuur in ons binnenste doen 
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vrijdag 21 februari  Exodus 1:15-22
zaterdag 22 februari Exodus 2:1-10
zondag 23 februari Exodus 2:11-22
maandag 24 februari Spreuken 5:1-14
dinsdag 25 februari Spreuken 5:15-23
woensdag 26 februari Matteüs 6:1-18
donderdag 27 februari Matteüs 6:19-34
vrijdag 28 februari Matteüs 7:1-12
zaterdag 29 februari Psalm 51
zondag 1 maart Exodus 2:23-3:10
maandag 2 maart Exodus 3:11-22
dinsdag 3 maart Exodus 4:1-17
woensdag 4 maart Exodus 4:18-31
donderdag 5 maart Exodus 5:1-18
vrijdag 6 maart Exodus 5:19-6:13(-25)
zaterdag 7 maart Matteüs 7:13-23
zondag 8 maart Matteüs 7:24-8:1
maandag 9 maart Prediker 1:1-11
dinsdag 10 maart Prediker 1:12-2:11
woensdag 11 maart Prediker 2:12-26
donderdag 12 maart Prediker 3:1-15

vrijdag 13 maart Prediker 3:16-4:3
zaterdag 14 maart Prediker 4:4-16
zondag 15 maart Prediker 4:17-5:8
maandag 16 maart Prediker 5:9-19
dinsdag 17 maart Prediker 6:1-12
woensdag 18 maart Prediker 7:1-14
donderdag 19 maart Prediker 7:15-29
vrijdag 20 maart Prediker 8:1-9
zaterdag 21 maart Prediker 8:10-17
zondag 22 maart Exodus 6:26-7:13
maandag 23 maart Exodus 7:14-25
dinsdag 24 maart Exodus 7:26-8:11
woensdag 25 maart Exodus 8:12-28
donderdag 26 maart Exodus 9:1-12
vrijdag 27 maart Exodus 9:13-35
zaterdag 28 maart Exodus 10:1-20
zondag 29 maart Exodus 10:21-11:10
maandag 30 maart Psalm 130
dinsdag 31 maart Exodus 12:1-13
woensdag 1 april Exodus 12:14-28
donderdag 2 april Exodus 12:29-42

Bijbelleesrooster

Afscheid

Bijna 42 jaar geleden begon ik als predikant in Zeeuws-Vlaan-
deren, dicht aan zee. Ik was 24. Bewoonde de pastorie te 
Cadzand. In mijn rugzak zat innige vroomheid van huis uit, 
die bevrucht was door door nieuwe ontwikkelingen in kerk 
en samenleving van de jaren ‘60 en ’70, die ik mij al in de 
periode van de middelbare school tamelijk onbevangen eigen 
had gemaakt. Waardevolle bagage was ook de ingrijpende 
ervaring die ik opdeed tijdens een stage bij de oecumenische 
gemeenschap Oudezijds 100 op de Amsterdamse Wallen: die 
gaf mij zicht op de betekenis van de kerk, en wakkerde mijn 
liefde aan voor Maria als bééld van de kerk (de kerk die pre-
sent durft zijn midden in de rauwe alledaagse werkelijkheid), 
voor het dagelijkse leven op het ritme van de kloosterlijke 
getijden, voor de broodnodige verbinding van hoge liturgie met 
diaconaat in situaties waarin van alles vreselijk misgaat.
Na enkele jaren vertrok ik naar Amsterdam. Daar deed ik 
alsnog mijn doctoraalstudie en verbreedde en verdiepte mijn 
belangstelling voor Bijbel (Oude Testament bij Karel Deurloo) 
en liturgie (bij Herman Wegman). En ik ging gregoriaans 
zingen (Schola Cantorum o.l.v. Wim van Gerven).

Toen naar Bolivia, waar ik als theoloog heb gewerkt ten dien-
ste van de inheemse kerken in het hoogland van de Andes. 
Ik gaf les in La Paz, reed uren over de hoogvlakte en door 
de bergen om in kleine dorpjes cursussen te geven, zoals te 
Ancoraimes aan het Titicacameer. Mijn beide kinderen werden 
in dit majestueuze land geboren. Het Hebreeuws en Grieks 
van de Bijbel gingen de interactie aan met indiaanse taligheid. 
Het is een spannende zaak als het Woord vlees wordt, als het 
vrijmoedig binnengaat in een volkomen andere wereld en zich 
vol overgave verbindt met de geuren en kleuren, het verdriet 
en het verlangen van een andere cultuur.
Na Bolivia weer terug in Nederland. Maar Bolivia is tot op de 
dag van vandaag in mijn dromen blijven spoken. 

Mijn indiaanse zusters en 
broeders draag ik blijvend op 
mijn netvlies en in mijn hart.
In Nederland werd het eerst 
Leeuwarden, toen al gauw Nij-
megen. Mijn rugzak was inmid-
dels stevig gevuld met alle eer-
dere mij toegevallen ervaringen. In het Nijmeegse heb ik Bijbel 
en liturgie, kloosterlijk leven en het thema van de katholiciteit 
van de kerk verder uitgediept. Bij alles ben ik ben gregoriaans 
blijven zingen (o.a. in het projectkoor Hartkeriana: alle 150 
psalmen op CD!). Gaandeweg ben ik bewuster midden in de 
levende traditiestroom van de kerk gaan staan. Heb de wereld 
verkend van de vroege kerk en ben mij gaan verdiepen in de 
geschriften van de kerkvaders. Ik ging begrijpen dat niet de 
Reformatie maar de eerste vroege eeuwen het onuitputtelijke 
brongebied van de kerk vormen. Maar dat wist Calvijn al.

En nu neem ik afscheid, juist nu ik al die rijkdom heb mogen 
verzamelen. De landelijke kerk spreekt de hoop uit dat ik de 
kerk zal blijven dienen. Graag wat mij betreft! Ik blijf verder 
gaan langs het spoor dat ik mocht vinden, hoop nog meer de 
hoogte en de diepte van alles wat ik al vond te verkennen. En 
liturgie te blijven vieren te midden van de gemeente her en 
der, de zusters en broeders zonder wie alle kennis ijdel is.
Ik ben ervan overtuigd dat de kerk toekomst heeft. Niet per se 
jongeren, ook ouderen hebben de toekomst. Als we samen 
maar raken aan de levende traditie, die zonder ophouden 
sprankelt en stroomt door elke nieuwe tijd en veranderende 
cultuur. Als het maar echt is wat we zeggen en doen. Als we 
ons maar blijven oefenen in hoopvol vieren en communiceren. 
Als er maar liefde vlamt in geloof en dienstbetoon.

Henk Gols
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vervolg van voorpagina
Diaconale collecten

Zondag 23 februari - Steun de 
moestuin van de Voedselbank
Op het terrein achter De Haard ligt een 
moestuin voor en door klanten van de 
Voedselbank. Het komende seizoen 
worden hier weer verse groenten ver-
bouwd voor in de voedselpakketten.

Zondag 1 maart - 40 dagentijd: 
Voorjaarszending 
In de Golfstaten groeit de kerk door de 
grote toestroom van arbeidsmigranten
uit landen als India en Nepal. De 
meesten zijn ongeletterd, maar ze willen 
graag meer leren over de Bijbel. Kerk in 
Actie traint voorgangers in storytelling: 
een methode waarbij bijbelverhalen 
mondeling worden verteld en men met 
elkaar op zoek gaat naar de betekenis 
ervan voor het eigen leven. 

Zondag 8 maart - 40 dagentijd:  
Binnenlands diaconaat
Voor mensen die (bijna) nooit in de 
kerk komen is het lastig om zomaar een 
kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen 
we het evangelie uitdragen wanneer we 
geen contact hebben met deze men-
sen? Met pionieren zetten kerken een 
stap naar buiten. Niet de mensen naar 
de kerk laten komen, maar als kerk naar 
de mensen toe gaan. De Protestantse 
Kerk ondersteunt startende pioniers. 

Zondag 15 maart - 40 dagentijd:  
Zuid Soedan
Door de burgeroorlog in Zuid Soedan 
is het onveilig om hulp te bieden. Via 
het internationaal kerkelijk netwerk ACT 
Alliance, Action by Churches Together, 
en via Zuid-Soedanese kerkelijke or-
ganisaties kan Kerk in Actie kwetsbare 
mensen tóch hulp bieden

Zondag 22 maart - Stichting Mawteni 
Mawteni is een organisatie voor en door 
vluchtelingen. Mawteni wil een brug 
slaan tussen verschillende culturen, 
door het organiseren van activiteiten 
zoals muziek, dans, theater, maaltijden.

Zondag 29 maart - 40 dagentijd:
Kerk in Actie
Veel Ghanese jongeren trekken naar de 
hoofdstad Accra, waar 25.000 kinderen 
op straat werken en leven. In opvang-
centrum Lifeline kunnen ieder jaar 40 
meisjes terecht voor begeleiding.

U heeft misschien wel al gemerkt dat ik gestopt 
ben met mijn activiteiten als diaconaal predikant. 
Het officiële afscheid volgt nog op 23 april met een 
symposium in de Stevenskerk. Uitnodiging daarvoor 
een volgende keer. Maar ook het afscheid in de 
kerkdiensten vind ik belangrijk. 

Op de twee vaste preekplekken die er nog zijn in de 
Protestantse Gemeente Nijmegen ga ik eind maart 
nog een keer voor. Op 22 maart in de Ontmoetings-
kerk en op 29 maart in de Maranathakerk. Ik wil die diensten graag in het teken 
van mijn afscheid zetten. U heeft toch in de afgelopen ruim 25 jaar veelvuldig mijn 
diaconale prediking moeten/willen(?) aanhoren en ik wil u daar nog een keer aan 
bloot stellen. Ik denk aan gewone diensten, graag zonder veel poespas en toespra-
ken. Gewoon een handdruk aan het eind. Vrede en alle goeds! 

Ik wil voor wie daar komt wel een kleine brochure maken met een aantal van de 
glas-in-lood Paaskaarten met gedichten van de afgelopen jaren en wat diaconaal 
prikkelende teksten. Misschien maak ik ook nog wel een nieuw glas-in-lood met 
gedicht, als de inspiratie daarvoor is. Voor de inhoud van de diensten grijp ik terug 
op de tekst waarmee ik mijn predikantschap begonnen ben in 1985, de worste-
ling van Jacob bij de Jabbok Genesis 32. Ik wijk dus voor deze diensten af van 
de voorgeschreven liturgische lijn voor deze zondagen in de 40-dagen-tijd (sorry 
Henk). Ik heb die preek van 35 jaar geleden nog eens nagelezen en ik zou ‘m nu 
nog kunnen houden. Ik ben het nog wel eens met die Paul van toen. Nog steeds 
wil ik het hebben over de worsteling met de a(A)nder die aan de ontmoeting met 
je broeder vooraf gaat. Wil je gezegend door het leven gaan moet je die worsteling 
keer op keer aangaan.
Ik hoop u te zien rond één van die diensten eind maart.

Paul Oosterhoff

opvlammen. Hoe dichter we tot God 
naderen, hoe intenser we de Thora 
naleven en open staan voor de Geest 
van God, hoe warmer dit vuur kan 
worden. En hoe meer licht het uit zal 
stralen.
Onze relatie tot God voedt het vuur 
in ons wat een licht kan zijn voor de 
mensen om ons heen, maar de relatie 
zelf is niet overdraagbaar. Dat is iets 
tussen onszelf en God. Innerlijk vuur 
en passie kan aanstekelijk zijn, maar is 
niet overdraagbaar. De wijze meisjes in 
de gelijkenis konden hun olie niet delen. 
En daar is het bij de dwaze meisjes mis 
gegaan. Ze hebben een vlam mogen 
ontvangen, want hun lampje is even aan 
geweest, maar daar is het klaarblijkelijk 
bij gebleven. De olie is niet onderhouden 
en op gegaan en de vlam is uit. Zijn 
ze eindelijk toch bij het bruiloftsfeest 
aangekomen zegt de bruidegom tegen 
hen: ‘ik ken jullie niet’. Een uitspraak die 
tweeledig is. Het betekent dat er geen 
relatie is tussen de bruidegom en de 
meisjes, de olie is op. En dat hun licht 
is gedoofd wil ook zoveel zeggen dat zij 
ook Jezus niet hebben herkend in hun 
medemens. Zoals Jezus in een ander 
verband zegt: ‘wat u aan de minsten 

heeft gedaan, heeft u aan mij gedaan’. 
Tweeledig zegt Jezus, ik ken jullie niet 
en jullie hebben mij niet gekend...
Je kan de vraag stellen: Zit er in deze 
gelijkenis nou een recept voor wel 
of niet toegang tot het koninkrijk van 
God, wel of niet toegang tot de hemel? 
Misschien, maar denk ik dan, dat is 
naar de hemel blijven staren. Veel 
belangrijker is de betekenis voor hoe 
we het in deze wereld als gelovige, als 
christen kunnen volhouden en kunnen 
groeien in onze bestemming hier. En 
dat betekent de Thora leven, de Heer 
liefhebben met hart, ziel en al onze 
kracht, recht doende aan onszelf en aan 
de ander. En dat kan betekenen juist op 
het goede moment bezinning en rust. In 
deze gelijkenis vallen zowel de dwaze 
als de wijze meisjes in slaap. Ons hart 
en onze handen richten op God en de 
bestemming die wij in God hebben daar 
gaat het om, dat voedt het vuur in ons 
dat ons zal verwarmen en een licht zal 
zijn voor de mensen om ons heen. Niet 
alleen vandaag of morgen, maar tot in 
lengte van dagen.

ds Marije Soethout 
(ambulant predikant PGN)

Afscheid Paul Oosterhoff
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Kerkbalansberichten 2020 (1)

Beste mensen, de twee actieweken Kerkbalans 2020 zijn 
achter de rug. Veel vrijwilligers hebben er zich weer voor 
ingezet: coördinatoren en gemeenteleden die een stapeltje 
enveloppen hebben willen bezorgen (en misschien ook weer 
hebben opgehaald). Iedereen heel erg bedankt voor de 
getoonde hulp en geleverde inzet tijdens de actieweken. 

Ik ben van mening dat we kunnen terugkijken op een goed 
verlopen actie, een klein dingetje daar gelaten, zoals een 
iets te klein lettertype van de begeleidende brief. De per-
soonlijk geadresseerde brieven worden gewaardeerd en de 
Kerkbalanskatern wordt afwisselend, kleurrijk en interessant 
gevonden. Met dergelijke reacties zijn we uiteraard inge-
nomen. De kleine foutjes proberen we voor een volgende 
ronde te voorkomen. 

We weten uiteraard op dit moment nog niet wat het totaalbe-
drag van de toezeggingen voor 2020 is – mevrouw Elly Stolk 
is nog drukdoende met het invoeren van de toegezegde 
bedragen in het landelijke computersysteem voor Vrijwillige 
Bijdragen. Daarop komen we uiteraard iets later in de tijd 
terug. 
Maar wat het bedrag ook gaat 
worden, voor nu worden alle 
gemeenteleden van harte bedankt 
voor hun vrijwillige bijdrage. Wij 
hopen erop dat het een mooi 
eindbedrag zal gaan worden. 
Nodig, omdat de komende tijd de 
kosten van de tijdelijk ingezette 
pastores (predikanten en kerkelijk 
werker) best oploopt. De Kerkenraad heeft hiertoe besloten 
om geen al te groot gat te laten vallen in het pastorale team 
van onze gemeente wegens de opeenvolgende emeritaten 
van onze vaste predikanten. Recent met het emeritaat van 
ds. Henk Gols.   

Nog even iets waarop we uw aandacht willen vestigen!
Het kan zijn dat u dit jaar geen Kerkbalansenveloppe in de 
bus heeft gekregen, terwijl u wel gewend bent om jaar-
lijks een financiële bijdrage te geven. Als dat het geval is, 
onze excuses daarvoor. Er is bij een groepje mensen in 
de registratie voor aanschrijving Kerkbalans centraal (bij 
het Dienstencentrum van de PKN in Utrecht) namelijk iets 
verkeerd gegaan. 
In de stadsdelen Dukenburg, Lindenholt en Landwijk is dit 
euvel al geheel of gedeeltelijk opgelost kunnen worden 
door inzet van de desbetreffende stadsdeelcoördinatoren. 
In de overige stadsdelen is dit administratief niet mogelijk 
gebleken. Het gaat dan om de stadsdelen: west, oost, zuid/
midden en het centrum.     

Gerbrand Hoek,
Werkgroep Kerkbalans/geldwerving

Daarom deze OPROEP: mocht u niets hebben ontvan-
gen en u bent gewend een jaarlijkse bijdrage te geven, 
wilt u zich dan a.u.b. melden bij het College van Kerkrent-
meesters. U kunt óf bellen naar het Kerkelijk Bureau (op 
dinsdagochtend), tel.nr. 024 3234854, óf mailen naar: 
kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl . U krijgt dan alsnog een 
toezeggingsformulier toegestuurd. 
Alvast dank voor uw medewerking.

Misschien heb ik u al persoonlijk de hand geschud, of heeft 
u het via via gehoord. Begin februari ben ik als ambulant 
predikant begonnen in deze gemeente. Of om het simpeler 
te zeggen ‘inval-dominee’ voor de gewone werkzaamheden. 
Ik vind het fijn om de gemeente tijdelijk ten dienste te zijn 
terwijl er gezocht kan worden naar een geschikte dominee 
voor de lange termijn. 

Mijn naam is Marije Soethout en ik woon in Boven-Leeuwen 
met echtgenoot Christiaan en twee kinderen: Nathan (13 
jaar) en Rebekka (10 jaar). Van 2007 t/m 2013 ben ik met 
veel genoegen predikant geweest in de gemeente Gemert-
Boekel, in het Brabantse land. Daarna heb ik vooral in het 
land van Maas en Waal veel voetstappen gezet als ‘inval-
dominee’, voor zowel de kerkdiensten als bijstand in het 
pastoraat. 
Daarnaast heb ik erg genoten van de tijd die ik kon vrijma-
ken voor onze kinderen en allerhande activiteiten op school. 
Van luizenmoeder, knutselmoeder en automoeder tot coör-
dinator van het overblijven op school. De school is overge-
gaan op een continuerooster en de kinderen worden ouder. 
Onze oudste zit inmiddels al in de brugklas op het Mondial 
College. Zodoende kwam een nieuw opgerichte pool van 
ambulant predikanten voor mij als geroepen. 

Een leuke uitdaging om weer intensiever met mijn vak bezig 
te zijn. Binnen mum van tijd kwam de vraag of ik me voor 
een jaar wilde verbinden aan de protestante gemeente in 
Nijmegen. Deze uitdaging ga ik graag met u aan. 
In de eerste periode ben ik natuurlijk een beetje aan het 
inburgeren, maar ik hoop dat we van beide kanten snel een 
vertrouwd gevoel bij elkaar hebben. Zodanig dat we samen 
een stukje mee op kunnen lopen en samen beleven wat er 
op ons pad komt aan bijzondere, mooie, fijne, verdrietige, 
vreugdevolle, intensieve, zegenrijke en alledaagse 
ervaringen. 

Hartelijke groet en graag tot ziens,
ds Marije Soethout

Een nieuw gezicht

Donderdag 9 april willen we samen ‘The Passion’ kijken in 
de Ontmoetingskerk. U / jij bent van harte uitgenodigd!  
We weten nog niet zeker of het gaat lukken, maar we horen 
graag of u mee wilt doen. Opgeven kan bij Marije Klijnsma.
Haar contactgegevens en meer info staan op pagina 8.

Samen kijken naar ‘The Passion’
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 Nieuws uit het Huis van Compassie

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

We leven in een tijd waarin zich snelle, onvoorspelbare en 
complexe veranderingen voltrekken. Organisaties reageren 
daarop door permanent te innoveren. Van medewerkers 
wordt verwacht dat ze zich snel aanpassen en creatief blij-
ven. Echter juist in turbulente tijden is er een sterke behoef-
te aan zingeving. Wanneer organisaties en medewerkers 
die diepere zingeving hebben ontdekt, ontstaat ruimte voor 
nieuwe kansen en keuzes.

Jeff Gaspersz houdt een inleiding met 
momenten waarin de deelnemers even 
de tijd krijgen met elkaar in dialoog 
te gaan rond een vraag die hij stelt. 
Daarna zal plenair de uitkomst worden 
besproken, waarna de inleider de lezing 
voortzet.

Het doel van Jeff Gaspersz is om het 
bewustzijn van mensen te vergroten. Hij 
wil overbrengen hoe belangrijk zingeving 
is, juist in tijden van snelle vernieuwingen. Hij zal praktische 
adviezen geven voor de deelnemers hoe ze zich in hun werk 
veerkrachtig en innoverend houden. Hij gelooft in de creatie-
kracht van mensen.

‘Onze creativiteit is waarlijk de Goddelijke vonk in ons. Ik zet 
mij in om met zo veel mogelijk mensen inzichten en ideeën 
te delen die helpen hun creatiekracht te versterken en in 
te zetten voor de betekenisvolle doelen en dromen die ze 
willen realiseren’. https://www.jeffgaspersz.nl/pg-23740-7-
77830/pagina/gastspreker.html

Prof.dr. Jeff Gaspersz is hoogleraar innovatie, spreker en 
auteur. Hij werkt intensief met leiders in organisaties om 
kansen voor innovatie te ontdekken en te realiseren. Hij 
adviseert ze om in dat proces zo intens mogelijk de kennis 
en creativiteit van iedereen in organisatie te benutten.

Datum:  maandag 23 maart
Tijd:       20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.40
Kosten:  7 euro 
Aanmelden: esther@huisvancompassienijmegen.nl

23 maart: Podiumgesprek

Eet & Ontmoet: 2 maart

Maandag 2 maart hebben wij weer 
een gezellige Eet & Ontmoet avond 
ingepland. We eten samen en 
daarna praten we over een thema. 
Wees welkom! De maaltijd start  
om 18.00 uur.

Ons vaste kookteam van vrijwilligers kookt een maaltijd 
uit de internationale keuken. We hebben nog plekken vrij, 
dus meld u gerust bij ons aan! Dat kan via een mailtje aan: 
post@huisvancompassienijmegen.nl of bel: 322 84 80 (ma 
t/m do van 09.00 tot 13.00 uur). Een vrijwillige bijdrage stel-
len wij op prijs, afhankelijk van uw financiële draagkracht.

3 maart: Spreken met compassie

Kletsen, keuvelen, kwebbelen: 
je kunt op veel manieren met 
elkaar praten. Echt spreken met 
elkaar is iets anders. 
Dat vergt aandacht en tijd. 
Iedere eerste dinsdag van de 
maand gaan we een socratisch 
gesprek voeren, waarin de 
dialoog centraal staat.

We stellen een thema vast of begeleider Mariëlle Polman 
doet een voorstel, en onderzoeken met elkaar waar het nu 
werkelijk om draait. Daarbij gelden bepaalde regels en 
stappen, die je al doende onder de knie krijgt.

Data: 3 maart, 7 april, 9 juni, 7 juli                  
 van 19.30 – 21.30 uur
Kosten: 5, 8 of 10 euro, afhankelijk van uw portemonnee
Aanmelden: via een mail naar info@mariellepolman.nl

Maandag 9 maart komen we weer gezellig samen van 18.00 
tot 20.00 uur in het Huis van Compassie. Vrijwilligers zullen  
voor ons koken, met een lekker toetje. Ook is er deze avond 
een thema, waarover iemand zal komen vertellen.  
Het thema is nog niet bekend, maar zal binnenkort op onze 
website vermeld staan.

De tweegangen-maaltijd met koffie en thee, kost 1 euro tot 
7,50 (naar draagkracht). De maaltijd begint om 18.00 uur.
Aanmelding is noodzakelijk via een mail aan Mirjam:  
post@huisvancompassienijmegen.nl

9 maart: Publieksmaaltijd

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

Het eerstvolgend Repaircafé vindt plaats op 
vrijdag 20 maart van 13 - 16 uur. 
De reparaties en het knippen zijn gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

20 maart: Repair Café

Zie ook onze website www.huisvancompassienijmegen.nl 
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Predikanten en de pastoraal 
werker zijn werkzaam voor de 
hele gemeente Nijmegen. 
Ze zijn als volgt te bereiken:

ds Rainer Wahl  
(interim predikant): 
werkdagen: woensdag + donderdag 
tel: 06 - 27222693
e-mail: rama.wahl@gmail.com
 
ds Marije Soethout  
(interim predikant):
m.soethout@protestantsekerk.nl
tel. 06 - 306 464 39

ds. Henk Gols 
(vanaf eind februari met pensioen): 
e-mail: henkgols@planet.nl
tel. 06 - 519 992 62

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
Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39
of H. Wiedhaup - 360 21 32 of b.g.g. 06 25 
024 667
Bereikbaarheid pastoraat
Coördinator: Mieke van den Brandt, ouderling
tel. 024-6639584; mail: miekevdbrandt@
zonnet.nl
U kunt bij dringende vragen ook contact 
opnemen op maandag en woensdag met 
Marije Klijnsma: tel. 06-19047440; e-mail: 
m.klijnsma@protestantsekerk.nl

In memoriam 
Op 25 januari 2020 overleed in de leef-
tijd van 94 jaar Willem Christianus Pe-
ters uit Leuth, nog geen twee maanden 
na zijn vrouw Willy Peters-Schroot (+ 27 
november 2019). Zij woonden de laatste 
twee jaar in het Oud-Burger Gasthuis in 
Nijmegen- Oost. 
Wim werd geboren op 12 april 1925 in 
het Waterkwartier in Nijmegen en werkte 
zich op via technische opleidingen tot 
directeur van de Stadsreiniging in Leeu-
warden. Friesland had zijn grote liefde, 
maar hij keerde toch terug naar zijn  
wortels: Leuth bij Nijmegen. Wim werd 
al Ouderling in Leeuwarden en rond de 
jaren 1990-95 in de gemeente Landwijk; 
het Hoog en het Laag: Berg en Dal, 
Beek-Ubbergen en de Polder.
Wim was samen met zijn vrouw, zoon 
en dochter, een hecht gezin en hij was 
de spil van de familie. Dat bleek uit de 
toespraken en de grote belangstelling 
bij de Dienst en Begrafenis op Rustoord, 
op zaterdag 1 februari, waarin ds. Perla 
Akerboom-Roelofs  voorging. Wij lazen 1 
Corinthiërs 13, de Lofzang van de Apos-
tel Paulus op de Liefde.
Wim was in zijn actieve leven naast 
zijn werk een helper en een klusser. Hij 
repareerde van alles en maakte ook 
mooi houten speelgoed voor de kinde-
ren, kleinkinderen en ook nog voor de 
achterkleinkinderen. Hij hield van de 
natuur en had echte aandacht voor de 
mensen. Dat kwam hem als ouderling 
zeer van pas. Tot op zeer hoge leeftijd 
bleef hij actief. Maar de verhuizing naar 
het Oud-Burger Gasthuis; weg uit Leuth, 
maar vooral de ziekte van zijn vrouw, 
voor wie hij zelf de zorg op zich had ge-
nomen, en haar overlijden heeft zijn hart 
gebroken. Na 70 jaar samen is alleen 
verder gaan een zware tocht, die hij nu 
heeft volbracht.
De Kerk mag hem in dankbaarheid ge-
denken. Dankbaar voor zijn inzet, zijn 
humor en zijn trouw door de jaren heen.
Moge hij rusten in vrede.
Wij zongen: “Niemand leeft voor zichzelf, 
niemand sterft voor zich zelf. Wij leven 
en sterven voor God , onze Heer; aan 
Hem behoren wij toe.”

Ds. Perla Akerboom-Roelofs

Op 16 januari is overleden Jenneken 
(Jenny) Simons-Wevers. Ze is 92 jaar 
geworden. Ze werd geboren en groeide 
op in Nijverdal. Ze was enigst kind, maar 
kwam liefde tekort. Haar vader was 
streng, haar moeder voegde zich naar 
haar man. Welkom en geliefd wist ze 
zich bij een oom en tante, die in de buurt 
woonden. Met de neven en nichten uit 
dat warme nest hield ze levenslang con-
tact. Ze trouwde met Renke, die tijdens 
de oorlog in haar dorp was ondergedo-

ken. Ze kregen vier kinderen. De oudste 
dochter stierf op 44-jarige leeftijd, het 
contact met de twee overige dochters 
liet te wensen over. Dichtbij haar bleef 
alleen haar zoon Erik. De laatste fase 
van haar leven bracht Jenny door in 
huize Boszicht. In de uitvaartdienst in 
de Maranathakerk hebben wij haar aan 
Gods erbarmen toevertrouwd.

Op 24 januari is overleden Maria Ke-
ijser-Nolet. Ze is 78 jaar geworden, maar 
ik had haar veel jonger geschat. Ik leer-
de haar kennen toen zij mee ging doen 
met ‘Sjoel Petrus’, het psalmenleerhuis 
dat ooit begon in de Petruskerk. De laat-
ste jaren maakte ze deel uit van de Dins-
dagmorgenkring in de Maranathakerk. 
Maria was spiritueel, filosofisch, kunst-
zinnig. Maar bescheiden was ze, ze liep 
niet met zichzelf te koop. Pas uit wat ik 
in de uitvaartdienst in de Antonius van 
Paduakerk (30 januari) over haar hoorde 
begreep ik hoeveel hoger en dieper en 
wijder en wilder haar leven was dan ik 
had vermoed. Ze was al jaren ziek, maar 
verloor niet het licht en de vreugde die 
ze in zich droeg. Maria was rooms-ka-
tholiek, maar ons aller geloofsgenote; in 
de Dinsdagmorgenkring zullen we haar 
missen, deze ‘bijzondere vrouw in ons 
midden’ (zoals een van de deelnemers 
van de kring het formuleerde).

Henk Gols

Op 6 februari overleed Petra Ybeles 
Smit, 56 jaar geworden. Zij woonde in de 
Refter in Ubbergen. 
Zij was met name de laatste jaren be-
trokken bij de Studentenkerk, waar ook 
de uitvaartdienst was. 
Hier in de Maranathakerk was ze jaren-
lang diaken, al leefde ze toen nog onder 
de naam Peter. 
Petra schreef openhartige blogs, en als 
je die leest snap je waarom de familie 
in de rouwbrief spreekt over een “kop-
pig doorzettende zus….” Ondanks haar 
niet makkelijke leven kwam je altijd een 
opgewekt mensenkind tegen. Onder de 
Bartholomeuskerk lees je hoe ze actief 
meedeed aan de Taizévieringen.

“Ubi caritas en amor Deus ibi est”.

Jan Waagmeester

PVD Zuid/West/Oost 
De medewerksters nodigen alle senio-
ren uit voor een PVD contactmiddag op 
dinsdag 25 februari om 14.30 uur. 
Onze gast die middag is de heer Peter 
Schipper. Hij heeft al meerdere keren 
een lezing bij ons gehouden. U kent hem 
vast nog van zijn “Flipje uit de Betuwe” 
middag! Deze keer is het onderwerp 
koude winters.....warme feesten! 
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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)
Inleveren kopij Over&Weer:  
redactie@ontmoetingskerk.net
Bereikbaarheid pastoraat
Secretariaat: 024 - 344 14 46 (bereikbaar op 
werkdagen van 7.00–23.00u) of mail naar:  
secretariaat@ontmoetingskerk.net
Of neem contact op met kerkelijk werkster
Marije Klijnsma: tel. 06-19047440;  
e-mail: m.klijnsma@protestantsekerk.nl 
(werkdagen maandag en woensdag)

Wijknieuws

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)

Wij hopen velen van U te begroeten op 
de 25e (a.s. dinsdag al!). Ook wanneer 
U nog nooit een PVD seniorenmiddag 
heeft bijgewoond: Wees welkom, want 
wij hebben ook nu weer voor iedereen 
een plaatsje in de Grote Zaal van de 
Maranathakerk om samen te genieten 
van deze middag. 
 
Paasviering 2020
Graag willen wij U nu al vertellen dat de 
medewerksters van de PVD Zuid, Oost 
en West besloten hebben om samen 
een Paasviering te houden op dinsdag 
7 april. Het duurt natuurlijk nog enige 
weken, maar wij wilden U dit heugelijke 
feit alvast mededelen. 
Ook tijdens het jaarlijks uitstapje, in mei, 
gaan we samen op pad. Wij houden U 
op de hoogte!
 
Contactmiddag 24 maart 2020 
Het belooft een zeer interessante mid-
dag te worden: we hebben verhalen-
maker en -verteller èn ook organist van 
de Maranathakerk Arjen Uittenbogaard 
bereid gevonden om ons die middag  
te komen vermaken. Arjen vertelt al 
jaren verhalen op congressen, jubilea, 
bijeenkomsten en tentoonstellingen. Hij 
heeft met glans de vertelacademie in 
Utrecht doorlopen en heeft een groot en 
gevarieerd repertoire. Arjen bewerkt ook 
verhalen, zodat ze bij muziek verteld 
kunnen worden. 
We laten ons die middag graag verras-
sen! We hopen op een volle zaal en dat 
u daar bij kunt zijn.

Vriendelijke groet van                                                                                                                   
Anneke Jansen, tel. 024 3221489                                                                                                                   
Addie Wanders, tel. 024 3558471

40-dagentijd
In de 40-dagentijd leven we met elkaar 
toe naar Pasen. Zoekt u voor deze 
bezinningstijd inspiratiemateriaal om 
mee aan de slag te gaan? Kijk dan op 
www.kerkinactie.nl/40dagentijd, daar is 
genoeg gratis te bestellen. Het thema 
van Kerk in Aktie is dit jaar: Sta op. 

Bij de diensten
In de Ontmoetingskerk is er op 23 
februari geen dienst om 9.30 uur. 
Wel is er een viering om 10.00 uur in 
de St. Stevenskerk, waarin ds. Henk 
Gols afscheid neemt van het OCP en 
de PGN. 
In de dienst van 1 maart, de eerste 
zondag van de 40-dagentijd, is dhr. Piet 
van der Heide onze voorganger. 
Ook is er dan gelegenheid om kennis 
te maken met ds. Marije Soethout, 
ambulant predikant voor de PGN.

De 1ste zondagviering (eerste weekend 
van maart) is op 8 maart om 10.30 uur. 
De voorbereidingsgroep en het kinder-
koor werken samen aan een mooie 
viering.
Op zondag 15 maart gaat ds. Jan 
Waagmeester voor in de dienst.
In de dienst van 22 maart zal ds. Paul 
Oosterhoff voorgaan. Hij is in januari 
met emeritaat gegaan en neemt tijdens 
deze dienst afscheid van de sectie 
Dukenburg/Lindenholt. Het koor Joy 
verleent in deze dienst haar muzikale 
medewerking.
De Onderwegdienst van 29 maart wordt 
verzorgd door de Werkgroep 5de zon-
dag. 
Op de eerste zondag van april, 5 april, 
vervalt de 1ste zondagviering. We vieren 
dan samen met de kinderen Palmpasen 
in de dienst om 9.30 uur. Ds. Jan Waag-
meester zal dan onze voorganger zijn.

In de volgende O&W leest u meer over 
de vieringen in de week voor Pasen, die 
worden ook dit jaar weer als een esta-
fette in de Maranathakerk, Bartholome-
uskerk, St. Stevenskerk en de Ontmoe-
tingskerk worden gehouden.

Iedere zondag is er Kindernevendienst 
voor de kinderen van de basisschool-
leeftijd. 
Op 8-3 en 22-3 is er ook crèche voor de 
allerkleinsten. 
Ten slotte is er voor de jongeren Tiener-
dienst op 1-3, 15-3 en 29-3.

Wereldgebedsdag 6 maart om 10.00 
uur in de Ontmoetingskerk
Op de eerste vrijdag in maart gaat elk 
jaar het gebed de wereld rond.  Bij het 
morgenkrieken begint de eerste dienst 
op het eiland Samoa en verspreidt zich 
dan over de hele wereld om tenslotte 
in Amerika te sluiten. 24 uur lang wordt 
zo de wereld verbonden door een cirkel 
van gebed.
Ieder jaar wordt door vrouwen uit een 
ander land een orde van dienst opge-
steld. Dit jaar is de viering voorbereid 
door vrouwen uit Zimbabwe, met 
als thema is: ‘Sta op en ga!’ Om onze 
gebeden ook praktisch ten uitvoer te 
laten brengen wordt geld ingezameld 
voor diverse projecten in Zimbabwe. 

In de Ontmoetingskerk doen we al vele 
jaren mee met de Wereldgebedsdag, 
en na afloop is er altijd gelegenheid 
voor een kopje koffie of thee.
Wij nodigen u van harte uit deze 
gebedsdag met ons mee te vieren.

Zie www.wereldgebedsdag.nl voor 
uitgebreide informatie

Werkgroep WGD Ontmoetingskerk
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Protestantse Vrouwendienst  
Dukenburg / Lindenholt / Hatert
Op onze ouderenmiddag van donder-
dag 20 februari hebben we spelletjes 
gedaan, na de gebruikelijke koffie / thee 
met iets lekkers. Ter afsluiting hebben  
we gezamenlijk eigengemaakte stamp-
potten gegeten. 

De volgende ouderenmiddag is op  
donderdag 26 maart. We starten dan 
weer om 14.00 uur met koffie / thee en 
een traktatie. De heer en mevrouw Wil-
lems verzorgen voor ons een dia-
voorstelling met vertellingen over 
“Op weg naar Pasen”. Het wordt weer 
een interessante middag! 
U kunt zich middels het strookje op de 
uitnodiging opgeven. 
Mocht u niet op eigen gelegenheid of 
met het openbaar vervoer naar de kerk 
kunnen komen, neem dan contact op 
met Trudy Broekhuizen, tel. 3440067. 
 
We hopen u allen te zien op donderdag 
26 maart.

De Vrouwendienst

Oppas gevraagd
Elke 2e en 4e zondag van de maand 
bieden we oppas voor de jongste kinde-
ren (0-4 jaar) tijdens de dienst van 9.30-
10.45 uur.
Op dit moment zijn er 2 personen die de 
oppasdienst draaien. Wij zoeken nog 1 
of 2 personen erbij zodat we allemaal 
max. 7 diensten per jaar draaien.
Dus ben je 16+ en vind je het leuk om 
aantal keer per jaar op te passen in de 
kerk, dan ben je van harte welkom.

Stuur een mailtje naar y.j.vanalebeek@
gmail.com dan neem ik contact op om 
de mogelijkheden te bespreken en uitleg 
te geven over hoe en wat.
Je mag altijd een keer komen proef-
draaien.

Met vriendelijke groet, 
Yvonne van Alebeek,

 coordinator oppasdienst

Werk in uitvoering …. 
In deze rubriek willen we u op de hoogte 
houden van de werkzaamheden van 
de sectieraad van de Ontmoetingskerk. 
Naast het regelen van de lopende zaken 
vermeld ik hier vooral de nieuwe zaken 
die op ons pad kwamen.

Daar was allereerst het bericht vanuit 
de Kerkenraad dan mevr. ds. Marije 
Soethout gedurende een jaar als am-
bulant-predikant verbonden zal worden 
aan de PGN. We hopen spoedig met 
haar kennis te maken. Afgesproken is 
dat ze zich op 1 maart in de Ontmoe-
tingsviering voor zal stellen en met de 
Ontmoetingskerk kennis komt maken.

In de sectieraad hebben we ook ge-
sproken of het niet mogelijk zou zijn om 
samen in de Ontmoetingskerk de tv-uit-
zending van The Passion te beleven. 
Gebleken is dat er nog best wat haken 
en ogen zitten aan zo’n initiatief. De 
komende dagen gaan we, samen met 
het Ontmoetingsberaad van de parochie, 
uitzoeken of dit tot de mogelijkheden 
behoort en zo ja, hoe we dit vorm gaan 
geven.

Binnen de Ontmoetingskerk leeft al lan-
ger de wens om Zaal M, de laatste tijd 
ook wel de Tuinkamer genoemd, een 
opknapbeurt te geven. Daarvoor gaat 
een voorbereidingsgroep van start. We 
zoeken nog een of enkele mensen van 
prostestante huize die mee willen den-
ken over een nieuwe of vernieuwende 
invulling van deze zaal. Laat ons even 
weten als u hieraan mee wilt doen.

Tenslotte heeft de sectieraad gesproken 
over de mogelijkheid van beelduitzen-
dingen van kerkdiensten vanuit de Ont-
moetingskerk, naast of aanvullend op de 
“kerkradio”. Technisch lijkt het haalbaar. 
Al zo’n 200 kerken gingen ons voor. Ook 
de apparatuur die daarvoor nodig is, is 
al in het kerkgebouw aanwezig, zoals de 
camera, de regie tafel met computer en 
de internetverbinding. Al met veel direct 
betrokkenen is gesproken. De komen-
de weken zullen we doorgaan met het 
polsen van andere betrokkenen. Het op 
afstand kunnen meebeleven van kerk-
diensten is wel essentieel iets anders 
dan het uitzenden van kerkdiensten op 
TV. Dan komt er een TV-team de kerk 
in en volgt de dienst het draaiboek van 
de regisseur. Een beelduitzending is 
een opname met de vaste camera in de 
kerk, een registratie van het beeld van 
de dienst, zoals de microfoon het geluid 
registreert voor de kerkradio. Als we 
hiermee beginnen laten we u dat vooraf 
natuurlijk nog weten.

Namens de sectieraad 
van de Ontmoetingskerk,

Ton Buitenhuis

Maandelijkse bijeenkomsten
Voor hen die zich in bepaalde onder-
werpen, teksten, etc. willen verdiepen 
zijn er maandelijks bijeenkomsten in de 
Ontmoetingskerk. U bent altijd van harte 
welkom!

Geloven Nu
Woensdag 18 en vrijdag 20 maart:  
10.00 uur
Deze groep buigt zich maandelijks over 
een Bijbeltekst. Afwisselend begeleidt 
Theo van Grunsven of Ineke Keizers 
deze groep.

Leesgroep
Dinsdag 10 maart: 19.30 uur
Onderwerp is deze maand het boek van 
Ylva Eggehorn: “Verantwoordelijk voor 
God: denken en doen van Etty Hillesum 
& Dietrich Bonhoeffer” (blz. 96 t/m 159).
Interesse? Neem dan contact op met 
gespreksleider Hans van Gennip:  
j.vangennip@its.ru.nl of bel met het  
secretariaat (024 - 3443956).
Volgende bijeenkomst: woensdag 22 
april. 

Ontmoetingsgroep 25+
Woensdag 18 maart: 20.00 uur
Benieuwd naar hoe anderen in de leef-
tijd tussen 25 en 40 jaar in de huidige 
drukke en chaotische wereld richting 
zoeken in hun leven? Sluit je dan aan 
bij deze ontmoetingsgroep die begeleid 
wordt door Joska van der Meer.
Volgende bijeenkomst: woensdag 13 mei

Klaasmarkt
De “Klaasmarkt” is uit zijn winterslaap 
ontwaakt! Zaterdag 7 maart kunt u 
tussen 10 en 12 uur uw overbodige, 
maar in goede staat verkerende spullen 
(kleding, kunst, witgoed, huishoudelijke 
artikelen, boeken, cd’s en lp’s, kerstarti-
kelen, enz., enz.) weer afgeven bij ons 
inzamelpunt Weezenhof 4737a.

Grote partijen komen wij graag – na 
telefonisch overleg - bij u thuis ophalen. 
Bel hiervoor 06-21487110 en spreek uw 
aanbod op de voicemail in. Een mede-
werker neemt daarna zo spoedig moge-
lijk contact met u op.

Samen The Passion kijken  
Donderdag 9 april willen we samen in 
de Ontmoetingskerk kijken naar The 
Passion. U / jij bent van harte uitge-
nodigd. We weten nog niet zeker of 
het gaat lukken, dus hou de nieuws-
brief en website in de gaten!
The Passion vertelt tijdens een 
groots en uniek muziekevenement 
over het lijden, sterven en de opstan-
ding van Jezus. Bekende artiesten 
steken dit eeuwenoude verhaal in 
een nieuw jasje met Nederlandse 
popnummers. De uitzending start om 
20.30 uur. 
Het is een mooie kans om nieuwe 
mensen te ontmoeten en op een 
andere manier bij het Paasverhaal 
stil te staan. En natuurlijk om een 
mooie avond te beleven samen. 
Deze activiteit is ook heel geschikt 
voor buren, kennissen of vrienden 
die niet gewend zijn aan kerkelijke 
activiteiten. Iedereen is welkom!
Aanmelden bij Marije Klijnsma: 
m.klijnsma@protestantsekerk.nl  
tel. 06-19047440 
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Uitnodiging voor gezamenlijk eten op 
dinsdag 24 maart
In januari hebben we een heerlijke maal-
tijd gehad bij Els en Paul thuis waarin 
we elkaar op nieuwe manieren leerden 
kennen en samen spraken over een 
nieuwe start.

In maart wordt er weer een gezamenlijke 
maaltijd gehouden. U bent van harte uit-
genodigd bij Kita thuis op 24 maart van 
18.00 – 20.00 uur. De kosten zijn 2,50 
euro. Mocht u problemen hebben met 
vervoer, laat het dan even weten, dan 
regelen we iets. Graag voor 23 maart 
aanmelden bij Jeanette van der Zanden: 
jvanderzande8@upcmail.nl of via sms of 
whatsapp op 06 25307369. U krijgt van 
haar ook het adres van Kita.

We hopen op een mooie avond en zien 
u graag op 24 maart.

Afgelopen Taizé viering
Op vrijdag 31 januari begon om 19.30 
uur de Taizé viering in de kleine Bartho-
lomeuskerk in Beek. De kerk was ver-
sierd met kaarsen en warm gekleurde 
doeken. Er stonden een aantal iconen. 
We zaten met ruim 25 mensen van ver-
schillende leeftijden (zelfs een baby) bij 
elkaar en zongen de uitgekozen Taizé 
liederen. Twaalf liederen waaronder Let 
all who are thirsty come, Dona nobis 
pacem, een Magnificat, Laudate omnes 
gentes en zoals altijd afgesloten met 
The Kingdom of God.
Het zingen gaat zonder begeleiding, 
soms is het even zoeken, soms zingen 
we voluit, waarbij het helpt om door de 
herhaling de melodie steeds beter te 
leren kennen.
Het thema van de avond was “Een 
nieuw begin”. Er waren bij dat thema 
passende teksten, die werden voorge-
lezen en waarna we een aantal minuten 
stil waren om de tekst te over denken of 
gewoon tot rust te komen. Een gedeelte 
uit zo’n tekst:

“Hier word je verwacht zoals je bent.
Sta even stil,
Bewonder de schoonheid van deze kerk
Adem het verleden van dit huis.
Je eigen nieuwe begin.
Sluit even je ogen, word even stil
Want in de stilte
Hoor je de echo van Gods woord.
Ga even zitten,
Hol ook hier jezelf niet voorbij.
Vouw je handen, open je hart,
Bid.”

Na afloop bleven we nog even bij elkaar 
zitten om na te praten en wat te drinken. 
Het is mooi om zo samen te zijn. En ook 
mooi om te ontdekken dat mensen van-
uit heel verschillende achtergronden en 
motivaties naar zo’n viering komen.
Meer informatie over de Taizé vieringen 
kun je nu ook vinden op onze facebook-
pagina (zoek op: taizevieringen kleine 
Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen). 
De volgende Taizé viering zal plaats 
vinden op vrijdag 17 april. 

Helaas zullen we volgende keer moeten 
zingen zonder Petra Ybeles Smit, die 
onverwacht op 6 februari is overleden. 
Zij was er op 31 januari ook bij, net als 
bij bijna alle Taizé vieringen die we in 
de afgelopen 7 jaar hebben georgani-
seerd. Met haar heldere stem was ze 
een ondersteuning in de zang en in haar 
enthousiasme bracht ze vaak nieuwe 
mensen mee naar de Taizé vieringen. 
We zullen haar missen.

Martine Norden en 
Jeanette van der Zande

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 
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Oecumenische diensten binnenstad

Stevenskerk
-  Elke zondag om 10 uur: dienst van 
Schrift en Maaltijd.
-  Na het winterreces wordt het wekelijks 
vrijdagmiddaggebed in de Stiltekapel 
van de Stevenskerk hervat op Wereld-
gebedsdag 6 maart. Aanvang 13 uur.
- Engelse Koorvespers met Capella 
Cumerana zijn er op (bijna) elke eerste 
zaterdag van de maand (7 maart; 4 april; 
2 mei, orgelvesper; 6 juni) van 16.00 tot 
16.45 uur.

Sint-Jacobskapel
De Sint-Jacobskapel aan het Glashuis 
in de benedenstad is een statie op de 
bedevaartroute naar Santiago de Com-
postela. Op elke tweede zondag van de 
maand wordt er om 11.30 uur een ‘Ja-
cobsviering voor mensen onderweg’ ge-
houden. Na de viering volgt doorgaans 
het reisverhaal van een pelgrim.
Voorganger op zondag 8 maart: Pater 
Paul Reehuis.

Bijbelkring in de binnenstad
In de oecumenische bijbelkring in de 
binnenstad lezen wij het boek Handelin-
gen. Maandelijks komen wij bijeen in de 
Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat. 
Meer informatie: henkgols@planet.nl

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen
Bereikbaarheid pastoraat
Coördinator: Jeanette van der Zande
jvanderzande8@upcmail.nl; 06-25307369.
U kunt ook rechtstreeks met de kerkelijk 
werker contact opnemen: Marije Klijnsma
e-mail: m.klijnsma@protestantsekerk.nl of 
tel. 06-19047440 (werkdagen maandag en 
woensdag)
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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  ds.freytag@
lutherszuidnederland.nl 
contactpersoon: prof. dr. Makrus Matthias, 
Philippuslaan 9, 6564 AL Heilig Landstichting, 
tel: 024-8488744, mail: mmatthias@pthu.nl 
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Wijknieuws

Er zijn de komende tijd twee activiteiten 
van de Waalse kerk Arnhem/Nijmegen 
die wij ook de lezers van Over & Weer 
niet willen onthouden. Het speelt 
zich ditmaal af in de Waalse kerk van 
Arnhem (Gasthuisstraat 1, naast het 
politiebureau).

Dinsdagmiddag 17 maart geeft dr. Ineke 
Cornet, wetenschappelijk medewerker 
Titus Brandsma Instituut te Nijmegen 
een lezing over de mystiek en liturgie 
in het voormalige St. Agnesklooster 
waarvan slechts de kapel rest, die 
sinds lang in gebruik is als Waalse kerk 
te Arnhem. Tijdstip 14:00 – 16:00 uur. 
Deze lezing is gratis toegankelijk. Graag 
aanmelden als u aanwezig wilt zijn:
www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/
publiekslezing-over-mystiek-en-liturgie-
in-het-voormalige-st-agnesklooster-in-
arnhem/

Op 22 maart om 17.00 uur wordt in 
de Waalse Kerk Arnhem een nieuw 
kerkraam onthuld. Tijdens de kerkdienst, 
geleid door Joost Röselaers, spreekt 
burgemeester Ahmed Marcouch een 
overdenking uit over pelgrimeren. Direct 
na de dienst volgt de onthulling door 
wethouder Hans de Vroome. Om 18.00 
uur is er een receptie. U bent allen van 
harte welkom, graag aanmelden via 
waalsekerkarnhem@gmail.com 

In alle wereldgodsdiensten is de 
pelgrimage een belangrijk onderdeel 
van de geloofspraktijk. Of het nu 
vanuit religieuze, zingeving of andere 
overwegingen is, een pelgrimstocht 
lopen is een uitdaging, zowel geestelijk 
als lichamelijk. Opdrachtgever Hennie 

Jacobs kwam tot dit thema naar 
aanleiding van zijn pelgrimstocht naar 
Santiago de Compostella. De tocht 
valt in drie delen uiteen. Allereerst de 
fysieke pijn van het lopen in zon, wind 
en regen. Vervolgens de ontmoetingen 
en gesprekken met andere pelgrims. 
En tenslotte de weg naar binnen, de 
bezinning. 
In het ontwerp van het kerkraam zien
we deze fases terug in de drie kleuren. 
Het geel in het  linkerpaneel duidt op 
de aanvang van de dag, het begin van 
de reis, door de akkers. Het middelste 
paneel heeft als hoofdkleur groen. Groen 
is de kleur van het hart, het symboliseert 
zo ook de ontmoetingen met de mede 
pelgrims. Het laatste paneel heeft blauw 
als hoofdkleur. Blauw staat symbool voor 
al wat geestelijk is en wordt ook met de 
hemel geassocieerd. Het witte lint dat de 
drie panelen verbindt symboliseert het 
pad dat we gaan door het leven. 

Op meerdere plekken doorkruist een 
V – vorm het pad, dit zijn symbolen van 
de vrijheid die we hebben om keuzes 
te maken over het pad dat je gaat in je 
leven. In het middelste paneel is ook 
nog een tekst te lezen uit Le Petit Prince 
van Antoine de Saint-Exupéry. ‘On ne 
voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux.’ (alleen met het 
hart kun je goed zien. Het onzichtbare is 
voor de ogen onzichtbaar). 

Diensten 
1 maart: ds. W.J.H. Boon 
15 maart: ds. S. Freytag, Heilig Avond-
maal 
29 maart: andersoortige bijeenkomst in 
het teken van de 40-dagentijd 

‘Kerngesprek’ na de dienst 
Op zondag 15 maart willen we graag na 
de dienst met elkaar in gesprek gaan 
over de ontwikkeling van onze kern in 
Nijmegen. Na de koffie gaan we aan de 
hand van gespreksvragen met elkaar 
in gesprek over wat we waarderen en 
wat we missen in de kern. Ook gaan we 
onze ervaring met de diensten evalue-
ren.
De bijeenkomst sluiten we af met een 
gezamenlijke lunch.

Tweede collecte 
Van de kerkrentmeesters kregen we 
het verzoek om naast de collecte voor 
diaconale doelen ook te collecteren voor 
het werk en de kosten van de eigen 
gemeente. We besluiten om in de dienst 
de diaconale collecte te houden en bij 
de uitgang in het oude offerblok uit 1671 
de collecte voor het eigen kerkenwerk 
te collecteren. Dit zal ook in de liturgie 
worden vermeld.

Afscheid diaconaal predikant Paul 
Oosterhoff van Lutherse Kerk 
Vanaf 2013 heeft diaconaal predikant 
Paul Oosterhoff, namens de diaconie 
van de Protestantse Gemeente Nij-
megen, tweemaal per week spreekuur 
gehouden voor dak- en thuislozen in de 
Lutherse Kerk Nijmegen. Per 1 decem-
ber 2019 is hij hiermee gestopt omdat 
hij zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft 
bereikt.

Paul Oosterhoff heeft in de afgelopen 
jaren een grote bijdrage geleverd om 
de Lutherse Kerk Nijmegen een sociaal 
en maatschappelijk gezicht te geven. 
De bewoners in de nabijheid van de 
kerk raakten gewend aan deze groep 
dak- en thuislozen die tweemaal in de 
week een bekend verschijnsel werden. 
Aanvankelijk werd dit door anderen met 
argusogen bekeken, maar door goede 
afspraken en communicatie en organisa-
tie heeft dit nooit tot problemen geleid en 
beschouwde de buurt dit als een bijzon-
der moment voor deze kwetsbare groep 
in onze samenleving.

Voor de dak- en thuislozen was het een 
moment waarop er oprechte aandacht 
voor ze was, een moment voor deze 
groep, waarop het juiste advies en zorg 
werd verleend, waarop diverse vragen 
konden worden beantwoord die door 
hen werden gesteld, mede door de 
goede samenwerking ter plekke met 
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Secretaris/sécrétaire:  Cor de Jonge            
Clingendaal 13, 6715 JG Ede 
tel (0318) 637307
e-mail:  eglisewallonnearnhem@gmail.com 
website: www.waalsekerkarnhem.nl
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Kerk en samenleving

De weg van de liturgie

Op 26 februari is het Aswoensdag: het begin van de Veertigdagen, de vas-
tenperiode ter voorbereiding op het Paasfeest. Vasten is een ingreep in de 
dagelijkse gewoontes. Voor ieder is het de vraag: wat ga ik anders doen, wat 
kan minder, wat wil ik láten en wat juist meer ruimte geven, waarop wil ik mij 
concentreren, zó dat de weg naar Pasen ook door mijn dagelijkse leven heen 
loopt? Hoe kan ik mij het Paasfeest eigen maken, zodat Jezus’ lijden, dood en 
opstanding raken aan mijn frustratie en mijn verlangen, aan mijn mislukking en 
hoop, aan mijn zwakheid en de belofte-en-opdracht die ik meedraag maar die 
ik teveel heb weggestopt?

De zondagen van de Vasten zijn staties op weg naar het komende feest. De 
zondagse evangelielezingen in deze periode stammen uit de doopcatechese 
van de vroege kerk; ze vertellen over beproeving (1 maart: Mattheüs 4:1–11), 
transfiguratie (8 maart: Mattheüs 17:1-9), levend water (15 maart: Johannes 
4:5-42), ziende worden (22 maart: Johannes 9:1-39) en opstanding (29 maart: 
Johannes 11:1-44).

Ik wens u toe dat de weg van de liturgie uw eigen levensweg en de voortgang 
van de gemeente bijstuurt, verdiept en verrijkt. Voor u allen een gezegende 
opgang naar Jeruzalem!

Henk Gols

de Nijmeegse hulpverlening en waar 
velen hulp kregen bij hun financieel 
beheer in de vorm van budgettering. 
Dat hielp deze mensen om enigszins 
structuur aan hun leven te geven. Ook 
was de kerk voor hen een moment van 
bezinning of om tot rust te komen. Om 
even gewoon in een stoel te zitten met 
een kop koffie en stil te staan bij het 
moment.
Daar leende zich dit kerkgebouw 
uitermate goed voor.

Paul Oosterhoff is een bèta-man en 
volgde in het verleden een opleiding in 
die richting. Na twee jaar scheikunde-
les te hebben gegeven op een mavo 
vond hij daarin toch te weinig bevre-
diging. Hij ging theologie studeren in 
Utrecht en Groningen en belandde in 
het diaconale werk. Aanvankelijk vond 
hij werk, als diaconaal consulent, in de 
provincie Overijssel en later, als 
predikant, in de Noord Oostpolder.
Omdat hij in die laatste functie te 
weinig diaconaal werk kon verrichten 
solliciteerde hij naar de functie van 
diaconaal predikant  in Nijmegen. Aan-
vankelijk stond ook hier het diaconale 
werk nog in de kinderschoenen, maar 
kreeg hij wel de mogelijkheid en de 
kans dit steeds meer een plek te 
geven. 

Drie keer in de week kwam er een 
spreekuur voor dak- en thuislozen, de 
voedselbank werd in 2004 door hem 
opgericht. Hij riep een stichting in het 
leven voor uitgeprocedeerde asielzoe-
kers. Ook startte hij in de Groenestraat 
het  ‘Huis van Compassie’. Een plaats 
voor ontmoeting en bezinning, waarbij 
compassie met mensen in een maat-
schappelijk kwetsbare positie centraal 
staat. Daarnaast was hij ook betrokken 
bij andere initiatieven op het terrein van 
hulp aan kwetsbare groepen.
Het samenwerken met diverse organi-
saties, zoals de Iriszorg en het NuNN 
(Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen), 
maar ook overheden behoorden daar-
bij en dat heeft hem uiteindelijk succes 
opgeleverd, ook al benadrukt hij dat 
het steeds hard werken was om de 
juiste samenwerking en balans daarin 
te vinden.

De Lutherse Kerk is voor Paul Ooster-
hoff een prima keuze geweest om 
tweemaal per week de spreekuren te 
laten plaatsvinden. Jarenlang vonden 
deze spreekuren plaats in het toen-
malige pand van de diaconie aan de 
Van Schaeck Mathonsingel, vlakbij het 
station van Nijmegen. Dit pand werd 
verkocht omstreeks 2008 en daarmee 
verdween de diaconie uit het centrum. 

De diaconie betrok een nieuw pand 
aan de Groenestraat, dat iets buiten 
het centrum ligt. De buurt maakte des-
tijds bezwaar tegen deze spreekuren 
en vreesden voor overlast. Toen viel 
zijn oog op de Lutherse Kerk en ach-
teraf is de scheiding tussen het werk 
dat hij verrichtte aan de Groenestraat 
en zijn spreekuren in de Lutherse Kerk 
een juiste vorm gebleken. In het begin 
kwamen er gemiddeld meer dan 50 
dak- en thuislozen.

Zijn overtuiging om dit diaconale werk 
vanaf het begin steeds meer handen 
en voeten te geven werd hem op de 
eerste dag van zijn functie in Nijmegen 
al ingegeven, toen een dakloze man 
aanwezig wilde zijn bij zijn feestelijke 
aantreding in 1991, een interne re-
ceptie die niet voor hem bedoeld was. 
Deze man wees Paul op een afbeel-
ding bij de ingang van het gebouw (zie 
afbeelding) waarop ‘De Barmhartige 
Samaritaan’ stond afgebeeld. Vanaf 
dat moment wist Paul dat dit zijn traject 
moest worden: volledige aandacht voor 
deze groep mensen in de samenleving.
Wij willen Paul Oosterhoff heel erg be-
danken voor al deze kostbare uren en 
momenten in onze kerk dat hij er was 
voor deze kwetsbare groep.

Paul Oosterhoff neemt afscheid op 
23 april 2020 met een symposium. Hij 
zal het diaconale werk niet vaarwel 
zeggen en blijft actief op dit terrein. 

Ook heeft hij ons beloofd dat hij altijd 
raad en advies zal blijven geven over 
vragen die wij hebben over sociaal- en 
maatschappelijke vraagstukken die 
betrekking hebben op de projecten in 
de Lutherse Kerk Nijmegen.

Gerard Alofs
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Waarden zijn de dieperliggende motieven voor onze 
houding in ons persoonlijk en maatschappelijk leven. Veel 
waarden zijn in beweging: sommige waarden zijn in verval, 
andere komen terug. Bepaalde waarden willen wij hand-
haven. Tradities hangen hiermee nauw samen. Traditie is 
het overdragen van geestelijk bezit en cultuurgoederen van 
generatie op generatie. Tradities worden nu eens geprezen, 
dan weer overboord gegooid. 

In vier lezingen worden waarden en tradities vanuit diverse 
invalshoeken geanalyseerd en besproken, toegespitst op de 
christelijke context in onze samenleving. Ingegaan wordt op 
de dynamiek in rituelen – of afwezigheid ervan, op de vraag 
of de christelijke sociale leer wel of geen houvast biedt, hoe 
in de politiek de burgerlijke waarden al dan niet geherwaar-
deerd worden. De lezingencyclus wordt afgesloten met een 
persoonlijk verhaal van een dominicanes over de beleving 
van kerkelijke en religieuze tradities. 

5 maart: Oude en nieuwe rituelen: dynamiek en trans-
formatie door prof. dr. Paul Post, emeritus hoogleraar 
rituele studies Tilburg University
Vanaf de lange jaren zestig van de vorige eeuw zijn we 
geconfronteerd met grote verschuivingen op het terrein 
van rituelen. Waar het leeglopen van de kerken voor de 
ene groep mensen bevrijdend was, liet het bij anderen een 
grote leegte achter. Dat vacuüm wordt inmiddels gevuld met 
nieuwe rituelen zoals seculiere begrafenissen en rituelen na 
rampen, maar ook met oude die zich konden handhaven of 
opnieuw opkwamen, zoals pelgrimages.
Hoe kunnen we die actuele dynamiek en transformaties van 
rituele repertoires in kaart brengen? Welke patronen zien 
we, en welke toe-eigeningen? 

12 maart: Christelijke sociale leer in beweging door
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop ’s-Hertogenbosch 
De sociale leer van de katholieke kerk is een verzameling 
leerstellingen, die de kerk heeft ontwikkeld over vragen als 
armoede en rijkdom, economie, sociale instituties en de 
rol van de staat. Deze leer kreeg eind 19e eeuw vorm in de 
encycliek Rerum Novarum en heeft sindsdien diverse aan-
passingen in formulering gehad, gebonden aan de maat-
schappelijke situatie, zoals duurzaam¬heid in de encycliek 
Laudato Si.
De christelijke sociale leer heeft altijd nadruk gelegd op 
sociale verbanden. Elementen als menselijke waardigheid, 
solidariteit en subsidiariteit staan centraal. Ook vanuit het 
protestantisme zien we dezelfde elementen, zij het met 
accentverschillen. Vraag is wat de christelijke leer na de 
ontzuiling, in een tijd van individualisme en neoliberalisme, 
ons nog te vertellen heeft.

19 maart: Pleidooi voor (her)waardering van burgerlijke 
waarden door drs. Pieter Jan Dijkman, directeur weten-
schappelijk instituut van het CDA
Waarom zijn burgerlijke waarden zo belangrijk? Waarden 
spelen een rol in onze politieke standpuntbepaling. Startend 
vanuit het christelijk mensbeeld verschijnt een samenleving-
sideaal van burgers die zich verantwoordelijk voelen voor el-
kaar. De humaniseringsopdracht die daaruit volgt geeft ook 
de politiek een duidelijke opdracht, namelijk een bijdrage te 
leveren aan het oplossen van conflicten en het overbruggen 
van tegengestelde posities.

26 maart: Traditie: ballast of rijkdom? Een verkenning 
in dominicaans perspectief door Joy van der Werf o.p., 
dominicanes van Neerbosch
Het woord ‘traditie’ is verbonden met het Latijnse werkwoord 
tradere, dat doorgeven betekent. Tradities kunnen ons met 
elkaar verbinden, ze kunnen ons van elkaar vervreemden. 
Ze zorgen voor stabiliteit en kunnen ruzies teweegbrengen. 
We kunnen ze koesteren, kwijtraken, maar ook terugvinden.
Veel tradities, zeker ook kerkelijke, worden in onze tijd ver-
schillend gewaardeerd en beleefd. Wat is nodig om elkaar 
te verstaan? Joy van der Werf, o.a. medeauteur (met Arjan 
Broers) van een digitaal boekje: ‘Hoe ze vloekten in de kerk 
van Zwolle’ (2017), neemt ons mee in haar verkenning.

Algemene informatie
De lezingen worden op donderdag gehouden in de zijkapel 
van de Dominicuskerk te Nijmegen (bereikbaar via de hoof-
dingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5).
De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een koffiepauze 
rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid voor vragen  
en opmerkingen. De lezingen zijn afzonderlijk te volgen.  
De entree bedraagt 7 euro. Er is ringleiding beschikbaar. 
Meer informatie op: www.albertinumgenootschap.nl 

Elke tweede zondag van de maand 
om 19.30 uur wordt in de Petruskerk 
(Schependomlaan 85) een cantate van 
J.S. Bach uitgevoerd. Met solisten, koor 
en orkest. Het slotkoraal wordt vooraf 
ingestudeerd zodat iedereen die wil, kan 
meezingen. 
Iedereen is hartelijk welkom, toegang is 
vrij. Meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl 

Zondag 8 maart, 19.30 uur: Cantate BWV 1:   
“Wie schön leuchtet der Morgenstern”
Het wordt weer vastentijd, en in die periode mocht Bach 
in de kerken in Leipzig geen concertante muziek laten 
klinken. De enige uitzondering is zijn cantate BWV 1 voor 
de feestdag “Maria Boodschap” van 25 maart, wanneer 
(precies negen maanden voor Kerstmis) gevierd wordt 
dat de aartsengel Gabriël aan Maria de geboorte van 
Jezus aankondigt. Deze cantate zullen we daarom dit keer 
uitvoeren. 
De morgenster staat symbool voor Christus, op verschil-
lende momenten in het kerkelijk jaar. De vreugde over zijn 
komst staat in deze cantate centraal. En daarom heeft 
Bach meteen voor een zeer rijke instrumentatie gekozen: 
de gebruikelijke bezetting is hier uitgebreid met twee so-
lo-violen, twee oboi da caccia, en twee hoorns.   
In het grote openingsdeel komen al die instrumenten 
ruimschoots aan bod, en daarbinnen horen we dan ook 
de negen regels van het koraal in lange lijnen van de 
sopranen, omzongen door de andere koorstemmen. Na 
een recitatief van de tenor volgt een blijmoedige aria van 
de sopraan, samen met oboe da caccia, waarin zij haar 
verlangen naar de hemel verwoordt. Ook de bas brengt 
in zijn daarop volgende recitatief niet anders dan vreugde 
tot uitdrukking. En dan komt de tenor, met een grote aria 
vol dankbaarheid, waarin hij door alle strijkers inclusief de 
beide solo-violen wordt begeleid. Samen zingen we het 
slotkoraal: “Hoe kan ik toch zo gelukkig zijn”, vierstemmig 
en nog verrijkt met een vijfde stem van de hoorn.

Bachcantate in Petruskerk

Albertinumlezingen: 
Waarden en tradities in christelijke context
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We bevinden ons tussen het Woord, dat in woorden van de 
Bijbel en de uitleg tot ons spreekt, en het Woord, dat als een 
tastbare gave in brood en wijn ons wordt aangereikt, in. Het 
orgelspel, de muziek na de verkondiging heeft geklonken. 
In dit deel gaat het om ons antwoord op wat we gehoord 
hebben. We antwoorden op het gehoorde met onze gaven 
en gebeden.

Na het orgelspel volgt de toelichting op de inzameling van 
de gaven. In veel protestantse diensten wordt anders dan 
in lutherse diensten de collecte pas na de gebeden en voor 
het slotlied ingezameld. 

Mededelingen en toelichting op de inzameling  
van de gaven
Na de preek en voor de inzameling van de gaven en de ge-
beden is het de plaats om mededelingen te doen. Hier komt 
het leven van de gemeente ter sprake. Pastorale medede-
lingen van doop, overlijden, huwelijk, ziekte e.a. kunnen 
worden gedeeld. Dit voorkomt dat de gebeden zelf tot een 
verkapte mededeling aan de gemeente worden. 
Een toelichting op de collecte is belangrijk omdat de bezoe-
ker recht heeft om te weten waarvoor hij of zij geeft. Een 
goed woord voor het doel van de collecte versterkt ook de 
diaconale houding van de gemeente en haar leden.

Dan zijn er nog de afkondigingen en uitnodigingen voor 
de activiteiten van de gemeente. Sommigen vinden deze 
storend in de dienst en zouden die liever na de zegen of op 
papier uitgedeeld zien. Het doordeweekse leven van de ge-
meente hoort ook thuis in de dienst. Het is dan wel gepast 
deze aankondigingen kort en zakelijk te houden.

Lied 
Na het luisteren en het zich bezinnen op de verkondiging 
onder het orgelspel en de mededelingen klinkt nu de stem 
van de gemeente. De gedachten van de preek of het thema 
van de dienst worden verdiept in dit lied. De gemeente zingt 
van haar geloof.

Collecte – inzameling van de gaven
Na dit lied (of soms voor het slotlied) worden de gaven 
ingezameld. De inzameling van de gaven is een wezenlijk 
onderdeel van de kerkdienst. Het is ten volle een stukje litur-
gie. Op dat moment staan we iets van ons bezit af en delen 
dat met anderen. Dat is een begin van ons geloofsantwoord. 
Giften gaan beter en ook aftrekbaar via een bankrekening 
“maar wij hebben de liturgie nodig om te beseffen dat het 
om een offer der dankbaarheid gaat en niet om een fooi”, 
zo Paul Oskamp. In de krottenwijk van Soweto, Zuid-Afrika, 
merkte ik pas hoe wezenlijk de collecte in een dienst is. Ook 
daar werd gecollecteerd voor armen elders. 

De collecte is bedoeld om te delen van wat wij hebben ont-
vangen opdat we het allen met elkaar beter hebben. 

Gaven en gebeden

De collecte maakt duidelijk: Je bent iemand die in staat is 
om te geven!
Lang geleden was die delen nog heel tastbaar. Mensen 
brachten hun gaven in natura naar de kerk en legden die 
op de avondmaalstafel. Deze gaven werden na de dienst 
door de diakenen onder de behoeftigen verdeeld. De gaven 
komen voort uit de dankbaarheid voor Gods gaven aan ons. 
Daarom horen de gaven ook op de altaartafel.

Gebed over de gaven
In dit gebed over de gaven komt de dankbaarheid tot uit-
drukking voor alles wat wij van God ontvangen. We bidden 
om het aanvaarden van onze gaven en stellen deze in 
dienst van het koninkrijk van God. En we bidden voor het 
diaconale werk waarvoor deze gaven bestemd zijn.

Voorbeden
De voorbeden komen voort uit de dankbaarheid. Het is 
daarom goed eerst te beginnen met danken. We gaan niet 
enkel voor onszelf naar de kerk maar ook om voor anderen 
te bidden. Het gebed thuis en in de kerk is een priesterlijk 
werk. Hier komt het priesterschap van alle gelovigen aan 
bod. Het gebed is een gebed van de hele gemeente. Dit 
komt bij voorbeeld tot uitdrukking doordat de gemeente met 
acclamaties zoals ‘Heer, ontferm U’ in stemt met de gebe-
den. Diakenen en gemeenteleden gaan soms ook voor in 
de voorbeden. Er zijn soms ook voorbedenboeken waarin 
gemeenteleden voorbeden kunnen aandragen enz.  

In de voorbeden komt de wereld in beeld! De gebeden 
worden aan de tafel gesproken. We leggen in de voorbeden 
als het ware het gebroken bestaan op tafel. De voorbeden 
komen voort uit een verlangen naar een leven in Gods ko-
ninkrijk waar alle tranen zijn afgewist. Tot die tijd blijven we 
bidden. Als aandachtsvelden kent de voorbede traditioneel: 
de (persoonlijke) nood van mensen, de samenleving en de 
overheden en de (wereldwijde) kerk. 
De voorbeden zijn werkelijk gebeden en gericht tot God! 
Geen aanvulling van de preek, geen verkapte mededelin-
gen aan de gemeente en geen propaganda voor politieke 
keuzes enz. Dat vraagt om zorgvuldige woordkeuze waar je 
voor bidt daar verbind je je mee en dat vraagt dan ook een 
concrete inzet hiervoor. Bidden is niet vrijblijvend.

Stil gebed
Het stil gebed is een belangrijk onderdeel van het gebed. 
Hier krijgt een ieder de gelegenheid te bidden voor wat hem 
of haar aan het hart gaat. Zo wordt de verscheidenheid van 
gebeden bijeengebracht in de dienst. De priesterlijke taak 
van ieder in het bidden voor anderen krijgt hier zijn concrete 
invulling.
Deze reeks gaat uit van een dienst met viering van het Hei-
lig Avondmaal. in een dienst zonder viering van het Heilig 
Avondmaal volgt na de voorbeden het Onze Vader, een lied 
en de zegen.

Lied
Het lied dat nu volgt sluit aan bij het thema van de dienst en 
bereid de gemeente op het avondmaal voor dat hierop volgt.

(wordt vervolgd)

Ds. Susanne Freytag   

Deel 5 van een serie over de liturgie en haar diverse onderdelen
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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.

Corona 
Als er een ramp gebeurt heb je ook altijd mensen die 
zeggen dat het een straf van God is. Maar omdat er 
meestal geen briefje bij het onheil zit, is het telkens 
weer de vraag waar Hij dan zo boos over is. In het geval 
van het Chinese coronavirus ligt dat anders, volgens 
sommigen, las ik.  
 
Het coronavirus is een straf voor het eten van dieren 
die nog leven, zoals dat in China schijnt voor te komen. 
En hoe weten we dat? Via de getalswaarden van He-
breeuwse woorden. Elke Hebreeuwse letter is namelijk 
ook een getal. De alef is 1, de beet is 2 enzovoort. Als 
je corona met Hebreeuwse letters schrijft (qwrwnh) en 
je telt die letters bij elkaar op, dan krijg je 367. En laat 
dat nou ook precies de som zijn van de letters van een 
zinnetje waarmee in de joodse traditie geduid wordt op 
het eten van nog levende dieren. Bingo! 
 
Ik heb niet helder gekregen of wat ik las misschien als 
grap bedoeld was. Wel weet ik dat er binnen de joodse 
traditie en ook in de bijbelexegese hier en daar best 
serieus werk gemaakt wordt van dit soort rekenarij, 
de zogeheten gematria. Mij heeft het nooit helemaal 
kunnen overtuigen. 

Arian Verheij   
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

     Hebreeuwse miniaturen

Na de kerk

Op zaterdag 7 maart, aan de vooravond van de tweede 
zondag van de Veertigdagen, wordt weer een Engelse 
Koorvesper (Choral Evensong) gehouden in de Ste-
venskerk, van 16.00-16.45 uur. De vesper wordt gezon-
gen door Capella Cumerana, dit keer gedirigeerd door 
Joseph Steenbrink. Voorganger: Ds Henk Gols; organist: 
Dirk Luijmes.

Henk Gols

Engelse Koorvesper op 7 maart

Na het winterreces, wordt het wekelijks vrijdagmiddag-
gebed in de Stiltekapel van de Stevenskerk hervat op 
Wereldgebedsdag 6 maart. Aanvang 13 uur.

Vrijdagmiddaggebed

Uitnodiging afscheid ds Henk Gols

Zondag 23 februari wordt om 10.00 uur 
in de Stevenskerk  afscheid genomen
 (i.v.m. emiritaat) van ds Henk Gols.

Hij zal in deze dienst voorgaan 
samen met ds Jan Waagmeester.

 Na de dienst bent u van harte welkom bij de koffie.

Kerkeraad Protestantse Gemeente Nijmegen
Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen
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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
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v. 
Prot. Gemeente te Nijmegen in 
Nijmegen, o.v.v. ‘Collectebonnen’

College van Kerkrentmeesters
Secretaris: vacant (contact via penning-
meester: Y. Sans, tel. 06 - 15 48 44 31)
Tel. dinsdag 10-12 uur : 024 - 3234854
Postbus 31406, 6503 CK NIJMEGEN 
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

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) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl 
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39 
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

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 24 maart 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 22 maart.
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 2020
 

nummer  3  -  24 maart 
nummer  4  -  28 april 
nummer  5  -  23 juni 
nummer  6  -  18 augustus 
nummer  7  -  22 september 
nummer  8  -  27 oktober 
nummer  9  -  1 december

 
Verschijning: 

10 dagen na kopijdatum

Adressen en redactie

Protestantse Gemeente 
Nijmegen
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Over & Weer                  Kerkdiensten 

Zondag 23 februari
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur afscheid ds H. Gols
(vanwege deze afscheidsdienst is er geen viering in 
Bartholomeüskerk, Maranathakerk en Ontmoetingskerk)

Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  11.00 uur Viola Schrover 
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  geen dienst
Kalorama  10.30 uur Berder Overdijk

Collecte voor: 1.   Moestuin van/voor de Voedselbank
  2.   PGN

Zondag 1 maart
Bartholomeüskerk geen dienst 
Maranathakerk  09.30 uur ds. Egbert Fokkema
Ontmoetingskerk  09.30 uur dhr. P. van der Heide
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Henk Gols
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. W. Boon
Studentenkerk  11.00 uur Remco Graat 
Pro Persona  10.30 uur pastor S. Jansen
Radboud umc  10.00 uur Nelleke ten Napel
Kalorama  geen dienst

Collecte voor: 1.   40 dagentijd: Voorjaarszending
  2.   PGN

Zondag 15 maart
Bartholomeüskerk 10.00 uur Marije Klijnsma
Maranathakerk  09.30 uur ds. Rainer Wahl
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. Jan Waagmeester
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Toine van den Hoogen
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. S. Freytag
Studentenkerk  11.00 uur Jos Geelen 
Pro Persona  10.30 uur pastor J. van der Wal
Radboud umc  geen dienst
Kalorama  10.30 uur Daniëlla Martina

Collecte voor: 1.   40 dagentijd: Zuid Soedan
  2.   Sectiekas

Zondag 8 maart
Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  09.30 uur viering
Ontmoetingskerk  10.30 uur 1e zondagsviering 
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Els de Clerq
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  11.00 uur Hans Schilderman 
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  geen dienst
Kalorama  geen dienst

Collecte voor: 1.   40 dagentijd: Binnenlands diaconaat
  2.   PGN

Zondag 22 maart
Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  09.30 uur ds. Henk Gols
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. Paul Oosterhoff
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Perla Akerboom
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  11.00 uur John Hacking 
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  geen dienst
Kalorama  geen dienst

Collecte voor: 1.   Stichting Mawteni
  2.   PGN

Zondag 29 maart
Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  09.30 uur ds. Paul Oosterhoff
Ontmoetingskerk  09.30 uur werkgroep 5e zondag
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Richart Huijzer
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur andersoortige viering
Studentenkerk  11.00 uur Viola Schrover 
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  geen dienst
Kalorama  10.30 uur Berder Overdijk

Collecte voor: 1.   40 dagentijd: Kerk in Actie
  2.   PGN

Zaterdag 22 februari
Herdenking bombardement op Nijmegen

Zaterdag 22 februari is het 76 jaar geleden dat onze stad werd gebombardeerd. De jaarlijkse 
herdenking begint om 12 uur met een gebedsdienst in de Petrus Canisiuskerk (Molenstraat). 
De dienst wordt gehouden onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Nijmegen en 
omstreken. Voorgangers zijn pastoor Eduard Kimman SJ en Ds Ekkehard Muth, pastor van 
Stadsklooster Mariken (Boskapel).
De herdenking zal vanaf 13 uur worden voortgezet bij het monument De Schommel,  
met medewerking van leerlingen van het Montessori College en Basisschool Montessori,  
die het monument hebben geadopteerd. Om 13.28 zullen overal in Nijmegen de klokken  
luiden: het tijdstip waarop de bommen vielen.
Gelijktijdig aan de herdenking bij De Schommel is er een herdenking op de Begraafplaats 
Daalseweg. Na afloop is er een informele ontvangst in de nabijgelegen Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat 79.
Om 15.30 wordt op de Begraafplaats Daalseweg door wethouder Vergunst een monument onthuld ter herdenking 
van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die hier zijn begraven.

Henk Gols


