
 

 

                   ZONDAGSBRIEF 
 PGN sectie Dukenburg-Lindenholt 

 no 21 - 01                                              16 oktober 2022 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 19 oktober   18.00 uur inleveren bij Joan Dreessens,      
tel. 024-344 72 22  (na 18.00 uur), adres: redactie@ontmoetingskerk.net o.v.v. zondagsbrief 
Als u de zondagsbrief van de PGN via e-mail wilt ontvangen, kunt u dit via e-mail aanvragen bij het kopij-adres. 

Zondag 16 oktober,      9.30 uur 

 
 
Voorganger: Ds. C. van den Berg 
Ouderling van dienst: Mevr. G. Berkelaar 
Lector: Mevr. Y. Tahalele 
Organist: Dhr. A. Mulder 
Bediening beamer en 
camera: 

 
Dhr. A. Grakist 

 
Bemoediging 
Oud.: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
          en trouw is tot in eeuwigheid 
Oud.: Die niet loslaat het werk van zijn handen 
 
Gebed van toenadering 
Oud.: Heer onze God, ook vanmorgen komen wij aan 

het begin van onze dienst tot U.  
 U in wiens huis we ons welkom mogen weten.  
Allen: Dank U voor Uw trouw.    
Oud.: In een moment van stilte vragen we U Heer,  wil  

ieder van ons helpen los te komen van alle 
gedachten die ons afleiden van U.  Zodat we 
bezig zijn met dat wat in Uw huis thuishoort.  

- - - Stilte   - - -  
Oud.: Help ons Heer, open te staan voor U en Onze 

naaste.  En leer ons telkens opnieuw dat onze 
naaste ruimer is dan familie en vrienden.  

Allen: U die niemand uitsluit.  
Oud.: Laat ons vanmorgen opnieuw proeven van Uw 

liefde.    Uw liefde waarin grenzen vervagen en 
het onmogelijke mogelijk zal worden.   

Allen: U die geen beperkingen kent.  
Oud.: Zodat ons huis Uw huis is.  Een plaats waar 

ruimte is voor ieder die ruimte nodig heeft.   
Zodat we ons verbonden weten met al Uw 
kinderen,  verspreid over heel Uw schepping.  

Allen: Verbonden in U,  Onze Vader     Amen. 

Liederen:   
Psalm 92 1, 2, 3 
Lied 967 1, 3, 5, 6 en na kort tussenspel 7 
Psalm 92 7, 8 
Lied 346 1-2, 3-4, 5-6,  10 
Lied 968 1, 2, 5 
Lied 368 j 
Lied 418 1, 2, 3 
 
Schriftlezingen:  
Psalm 92    (uit de bundel 150 Psalmen vrij, Huub Oosterhuis) 

Kolossenzen 2:  12 – 13  en  
Kolossenzen 3:  1 - 17 
 
Onze Vader  
Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden      
laat Uw koninkrijk komen,  
laat Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap, de macht  
en de majesteit, in eeuwigheid.   Amen. 
 
De diaconale collecte in de dienst is vandaag bestemd 
voor Wereldvoedseldag: Zending Indonesië,  
Betere toekomst voor Javaanse boeren.          
De tweede collecte in de dienst is bestemd voor de PGN. 
 
De bloemen uit de dienst gaan met een hartelijke groet  
van de gemeente naar dhr. Keultjes.  
 
 
Op zondag 16 oktober is er een dienst  
in de Maranathakerk om 9.30 uur,  met Mevr. M. Klijnsma. 
in de Bartholomeuskerk om 10.00 uur, met Ds. W. Slob. 
Een dienst met viering van Heilig Avondmaal 
 
Op zondag 23 oktober is er een dienst 
in de Ontmoetingskerk om 9.30 uur, met Ds. H. Kroesbergen 
In de Maranathakerk om 9.30 uur, met Ds. W. Slob 
In de Bartholomeuskerk is er deze zondag geen dienst.  

Kleed je in liefde, 
De band die jullie                            
tot een volmaakte eenheid maakt 
                                                 Kol.: 3: 14 
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AGENDA in de Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld 
Elke Ma./din./don. 10 – 11.30 uur het Luisterbankje;  

iedereen is welkom in de kerk voor een praatje, een kaarsje of 
even rust. 

Elke Woe./vrij. 10 – 11.30 uur de Aanloop;  voor een kopje koffie of thee en een praatje. 
Woe. 19 okt. 10.00 uur Ruimte voor rouw 
Woe. 19 okt. 19.30 uur Leesgroep 
Woe. 19 okt. 20.00 uur Thema-avond over ambten 
Woe. 19 okt. 20.00 uur Geloven Nu;  gespreksgroep 20- en 30ers 

Kijk voor meer informatie in de Zondagsbrief, op de website www.ontmoetingskerk.net of in de Over&Weer 
 
**Alle diensten zijn live te volgen of later terug te zien via www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendingen  
Of via  www.maranathakerk-nijmegen.nl  
 
**Kindernevendienst 
Op zondag 16 oktober is er in de Ontmoetingskerk GEEN kindernevendienst. Dit i.v.m. een tekort aan leiding 
voor de kindernevendienst.  Bent u iemand of kent u iemand, die wil helpen dit probleem op te lossen neem 
dan contact op met: Anja Ros;  j.a.ros@hotmail.com  of 024 3451316. 
 
**Corona: 
Nu de corona besmettingen weer toenemen vragen wij u nadrukkelijk 
. De algemene hygiëne maatregelen in acht te nemen 
·        Niet naar de kerk te komen als u klachten heeft 
·       Handen te ontsmetten bij binnenkomst 
·        (andermans) afstand te respecteren 
.        er zijn zitplaatsen ingeruimd “met voldoende afstand” voor wie dat op prijs stelt 
 
**Leesgroep 
Op woensdag 19 oktober aanstaande hebben we weer een bijeenkomst van de leesgroep, om 19.30 uur in de 
Ontmoetingskerk. We bespreken dan van Timothy Radcliffe ‘Leven in volheid: een christelijke verbeelding’  
de hoofdstukken 11, 12 en 13. Dat is van pagina 188 tot en met 235.    Met vriendelijke groet, Hans van Gennip 
 
19 oktober: Thema-avond ambten 
We hebben al eens gesproken over de achtergronden van de kerkelijke ambten. Op een komende thema-avond 
willen we nader ingaan op de vraag wat de ambtsdragers eigenlijk doen. En wat het ‘ambtsdragerschap’ daar 
dan precies aan toevoegt. Kunnen we het niet anders organiseren, of geeft het wel degelijk meerwaarde? 
We komen samen in de Ontmoetingskerk en beginnen om 20.00 u. De avond staat onder leiding van ds. Slob 

 
**Geloven nu: hoe doe je dat?  Een gespreksgroep voor 20- en 30ers,  
die plaatsvindt op woensdag 19 oktober, 23 november en 21 december van 20:00 - 22:00 uur.  
Geloven nu: hoe doe je dat? Geloven in een tijd dat dat niet vanzelfsprekend is. Is het vechten tegen 
de bierkaai, juist een enorme bak rust of een glibberige uitdaging? Afgelopen seizoen zijn we met een 
aantal mensen enkele avonden bij elkaar geweest en hadden mooie inspirerende ontmoetingen. 
Daarom gaan we door! Belangstellenden zijn welkom om aan te sluiten. 
Info en aanmelding: joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net of wouter.slob@pkn-nijmegen.nl. 
 
**Ruimte voor rouw 
Data: op de woensdagen 19 oktober, 2 en 16 en 30 november en 16 december, van 10.00 - 11.30 uur 
Ruimte voor rouw is een groep die bedoeld is voor ieder die een dierbare verloren is aan de dood. Het is 
een vaste groep van maximaal 8 deelnemers. We komen om de week samen op woensdag en hebben  
6 bijeenkomsten met elkaar. De rouwgroep wordt geleid door pastores Joska van der Meer en Marije Klijnsma. 
Mocht u nog vragen hebben over de groep of over uw deelname, neem dan gerust contact op via: 

marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl /   tel. 06 19 04 74 40 
of joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net / tel. 06 51 51 73 80. 
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**Najaarsprogramma 
Na ons succesvolle zomerprogramma 'Vrij zijn' met expressie, muziek, lezingen en films starten we 
op zondag 30 oktober om 16.00 uur met ons nieuwe najaarsprogramma. Kijk op onze website 
www.ontmoetingskerk.net voor meer info. 
 
**Werkgroep Liturgie & Eredienst 
Op zondag 13 november organiseert de Werkgroep Liturgie & Eredienst de maandelijkse gezamenlijke 
kerkdienst, onderwegdienst, dit keer in de Ontmoetingskerk. Het wordt een dienst waarin veel wordt 
gezongen. U bent/Jullie zijn van harte uitgenodigd hiervoor een lied aan te dragen. We zijn op zoek naar 
liederen waaraan u een vreugdevolle herinnering heeft. We geven u de mogelijkheid om zelf de keuze van 
juist dit lied toe te lichten. Geïnspireerd door uw verhaal zingen we daarna met elkaar dit lied van uw keuze. 
Als u een lied wilt aandragen voor deze dienst, vragen we u om dit vanaf nu, maar uiterlijk 30 oktober te 
mailen aan de Werkgroep Eredienst: eredienst@pkn-nijmegen.nl. Omschrijf uw motivatie voor dit lied in 
ongeveer 10 regels, geef uw naam aan en vermeld of u zelf de toelichting in de dienst wilt geven, of dat u 
wilt dat wij dit voor u doen. Het is ook fijn als u aangeeft waar we de muziek van dit lied kunnen vinden, 
zodat het muzikaal begeleid kan worden. Wij zijn benieuwd naar uw verhaal achter de gewenste liederen! 
Werkgroepleden Liturgie & Eredienst. 
 
**Nieuwe medewerkerslijst  
Er wordt hard gewerkt om alle gegevens van medewerkers up to date te krijgen. Om deze gegevens 
actueel te houden vragen we aan huidige medewerkers om wijzigingen (persoonsgegevens, 
verandering van activiteit/werkgroep e.d.) door te geven aan het secretariaat.  
Namens de PGN Barend de Gooyert en namens de parochie Roland Brans. 
 
 
**Over&Weer 
Indienen kopij Over en Weer:   over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl  
Sluitingsdatum: 1 november 
 
 
 
 
**De Ontmoetingskerk 
Meijhorst 70-33 6537 EP Nijmegen 
Tel. 024-344 14 46 
Website:   www.ontmoetingskerk.net 

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

Tel. 024-344 14 46 (dinsdag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur) 
 
Contactadressen:  Neemt u contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een 

pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft.  
Voelt u niet bezwaard, daar zijn we voor. 

Ds. Wouter Slob:  tel. 06 191 778 44  dominee@pkn-nijmegen.nl 
Marije Klijnsma:  tel. 06 190 474 40  marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl 
Theo van Driel:   tel. 06 18193612  theodoor52@live.nl 

mailto:over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl


11 november 2022:   Klaasmarkt én Feest van het delen 
 

Op vrijdag 11 november wordt de traditionele Klaasmarkt gehouden (met oliebollen!) van 

9.00 -15.30 uur. Daarna gaat de Klaasmarkt over in het Feest van het delen. 11 November is 

immers ook feestdag Sint Maarten. In navolging van Sint Maarten die zijn mantel deelde met 

iemand die wel wat warmte kon gebruiken, gaan we wat niet verkocht werd verdelen onder 

kinderen en mensen die in onze tijd rond moeten komen van heel weinig geld. Zij krijgen 

hiervoor vooraf bonnen uitgedeeld. De Klaasmarkt moet namelijk noodgedwongen door 

gebrek aan medewerkers en opslagruimte stoppen in de huidige vorm. We willen geen 

goede spullen weggooien, vandaar dat we ze uitdelen en er verder ook goede doelen voor 

zoeken. Bij het Feest van het delen willen we bovendien de mensen die vele jaren met veel 

inzet de Klaasmarkt mogelijk maakten in het zonnetje zetten o.a. door het opruimen 

grotendeels van hen over te nemen. Om 17.00 uur start de lampionnenoptocht en het Feest 

duurt tot 17.30 uur. 

 

Om dit Feest van het delen mogelijk te maken, zijn we op zoek naar vrijwilligers.  

Er liggen lijsten klaar in de kerk om u op te geven of u kunt mailen naar 

vrijwilligerszaken@ontmoetingskerk.net.  

 

 Ja, ik help graag mee met het Feest van het delen met één van de volgende taken: 

vrijdag 11  november 

• 15.00 - 18.00   Achter marktkraam staan en  half uur lichte opruimwerkzaamheden  

• 15.30 - 17.30 In de jongerenruimte catering voor medewerkers Klaasmarkt verzorgen 

• 18.00 - 21.00 Opruimen en leegruimen van de kerk   

• 20.00 - 22.00 Schoonmaken o.a. met Schrobmachine   

Zaterdag 12 november 

8.30 - 12.00      Laatste opruimwerkzaamheden   

met name afvoer naar Dar en goede doelen en terugzetten kerkzaal 

 

Mensen die mee willen helpen bij de Klaasmarkt (opbouw en marktdag van 9.00 -15.30) 

kunnen dit kenbaar maken aan Henk Beeke: 

h.beeke@upcmail.nl     06-31570082     

! Medewerkers van eerdere Klaasmarktedities ontvangen dit weekend  

de nieuwsbrief met het vertrouwde opgaveformulier. 

 

Helpt u mee? Bij voorbaat dank! 
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