
 

 

                   ZONDAGSBRIEF 
 PGN sectie Dukenburg-Lindenholt 

 no 20 – 41                                               18 september 2022 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 28 september  18.00 uur inleveren bij Wilja Rodenburg,     
tel. 024-845 80 91  (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  18 september,     9.30 uur 

 
Voorganger: Ds. M. Soethout 
Ouderling van dienst: Mevr. Y. van Dijk 
Lector: Mevr. A. Smit 
Organist: Dhr. L. Wynia 
Diaken: Mevr. A. Ros 
Bediening beamer en 
camera: 

 
Dhr. R. Koopman 

 
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  
Lied 598 (1x) Als alles duister is 
 
Ouderling: Als Uw licht liefde heet 
straal dan in de duisternis van de wereld die haat kent. 

Als Uw licht vrede heet 
straal dan in de duisternis van de wereld die oorlog kent. 

Als Uw licht gerechtigheid heet 
straal dan in de duisternis van de wereld die onrecht kent. 

Als Uw licht genade heet 
straal dan in de duisternis van de wereld die zonde kent. 

O God, wees licht in deze wereld. 
 
Lied 598 (1x) Als alles duister is  

 
Liederen:  
Lied Vrede voor jou melodie lied 865  

zie volgende pagina voor tekst 
Lied 598 
Lied 146 c 1,6,7 Alles wat adem heeft love de Here 
Lied 117 a  Laudate omnes gentes 
Accl. 339 a  U komt de lof toe 
Lied 1001  De wijze woorden 
Accl. 368 j  Heer hoor ons bidden 
Lied 969  In Christus is noch west noch oost 
 
Schriftlezingen:  Amos 8: 4 – 7 
   Lucas 16: 1 - 8 

Kyriegebed 
Voorg.:  Waar mensen leven in oorlog – 
Allen:  kom bevrijden, God van vrede. 
Voorg.:  Waar mensen ruzie maken - 
Allen:  kom bevrijden, God van liefde. 
Voorg.:  Waar mensen leven in haat - 

kom bevrijden, God van verzoening 
Waar dood en geweld heersen - 

Allen:  kom bevrijden, God van leven. 
Voorg.:  Waar mensen elkaar het leven 

onmogelijk maken - 
Allen:  kom bevrijden, God van ontferming. 
Voorg.:  Waar mensen gebukt gaan onder 

schuld en schaamte - 
Allen:  kom bevrijden, God van vergeving 
Voorg.:  Waar duisternis en dood heersen - 
Allen:  kom bevrijden, God van licht. 
 
De diaconale collecte in de dienst is vandaag bestemd voor 
Stichting Mawteni.  De tweede collecte is voor Wereldwijd 
Vredeswerk. Colombia;  vrouwen als vredestichters. 
 
De bloemen uit de dienst gaan met een hartelijke groet  
van de gemeente naar de familie Wijshake. 
 
Op zondag 18 september: 
In de Maranathakerk om 9.30 uur, Ds. H. Gols   
Met viering van Heilig Avondmaal. 
In de Bartholomeuskerk 10.00 uur, Ds. W. Slob 
 
Op zondag 25 september is er om 10.00 uur in de 
Stevenskerk een dienst met veel kinderen.   
En iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom! 
in de Ontmoetingskerk, Maranathakerk en 
Bartholomeuskerk is er deze zondag dan geen dienst. 
 
Op zondag 2 oktober: 
in de Ontmoetingskerk om 9.30 uur, Ds. M. Soethout 
In de Maranathakerk om 9.30 uur,     Ds. P. Oosterhoff 
In de Bartholomeuskerk is er deze zondag geen dienst. 
 
Alle diensten zijn ook online te bekijken via: 
www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendingen  of 
www.maranathakerk-nijmegen.nl 
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AGENDA     In de Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld 
Elke Ma./din./don. 10 – 11.30 u. Het Luisterbankje; iedereen is welkom in de kerk voor een praatje, 

een kaarsje of even rust. 
Elke Woe./vrij. 10 – 11.30 u. De Aanloop;  voor een kopje koffie of thee en een praatje. 
Din.     20 sept. 12 – 13.30 u. Bijbellunch in de Maranathakerk 
Woe.   21 sept. 19.30 – 21 u. Rouw inloop voor jongeren 
Don.    22 sept. 10.00 u. Meditatie in kader van vredesweek 
Don.    22 sept. 19 – 21 u. Dialoog in de vredesweek: Loop binnen en praat mee over vrede 
Vrij.     23 sept. 19.30 u. Taizéviering in de Bartholomeuskerk 
Zon.    25 sept. 10.00 u. Dienst met veel kinderen in de Stevenskerk 
Ma.     26 sept.  19.30 – 21 u. Bijeenkomst buurtcontactgroepen over pelgrimage (Maranathakerk) 
Woe.   28 sept. 19.30 u. Leesgroep 
Don.   29 sept.  14.00 u. Protestantse Vrouwendienst 
Zat.     1 okt. 10 – 12 u. Inleveren goederen Klaasmarkt 
Din.     4 okt. 10 – 11.30 u. Inloop-koffie-ochtend voor (oud) medewerkers 
Woe.   5 okt. 10 – 11.30 u. Ruimte voor rouw 

Kijk voor meer informatie in de Zondagsbrief, op de website www.ontmoetingskerk.net  of in de Over&Weer 
 
**Het lied “Vrede voor jou”    (melodie van lied 865) 
Dit wordt staande gezongen. 

1.  Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
      zoekend met ons om mens te zijn. 
      Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
      jij met je last, verborgen pijn. 
      Vrede, genade, God om je heen, 
      vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen. 

2.  Niemand komt hier vrij van het kwade, 
     niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
     Niemand te veel, niemand te weinig, 
     niemand te groot, geen een te klein- 
     dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 
     tot ooit en overal, wij leven voor elkaar. 

 
3.  Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
     Jij die de hele wereld draagt; 
     kom naar ons toe, leer ons te leven, 
     help ons te zien wat ieder vraagt- 
     tijd om te leven, kans om te zijn, 
     een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn. 
 
** Rouwinloop voor jongeren 
Als jongere een ouder, broer of zus, een vriend of vriendin verliezen, is een groot verlies. Wil je andere 
jongeren ontmoeten die dit ook meemaken, en samen in gesprek en met andere werkvormen met je 
verdriet en verlies bezig zijn, kom dan naar de Rouwinloop voor jongeren in de Ontmoetingskerk. 
De inloop is voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar. 
Begeleiding: Joska van der Meer en Sonja van Kampen. 
Datum: 21 september 2022 van 19.30 – 21.00 uur. 
Kun je die dag niet maar heb je wel belangstelling, laat het ons weten: 
joskavandermeer@ontmoetingskerk.net. 
 
 **Meditatieve bijeenkomsten,  met als thema “Je innerlijke tuin” 
De tuin is een metafoor voor je geestelijke leven. We gaan die tuin verkennen en bewerken met  geleide-  en 
stiltemeditaties.  Meditaties vanuit hedendaagse christelijke bronnen. 
Data tot de advent: 22 september, 13 en 27 oktober en 10 november. Meditaties vinden plaats in de Stiltezaal 
van de Ontmoetingskerk  en de aanvang is 10.00 uur. 
Je kunt je per keer opgeven: m.steggerda@live.nl    Graag een vrijwillige bijdrage. 
Op 22 september is er een meditatie in het kader van de Vredesweek 
 
**Dialoog in de vredesweek 
Over vrede: wie durft?   Loop binnen en praat mee over vrede. 
Wanneer en waar? Donderdag 22 september van 19 – 21 uur 
   In de Ontmoetingskerk 
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**Taizéviering op 23 september in de kleine Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen       “The Kingdom of God” 
Het is 10 jaar geleden, dat dominee Dick Piersma de eerste plannen maakte om in de kleine Bartholomeuskerk 
Taizé-bijeenkomsten te organiseren. Eén lied had hij daarvoor in ieder geval al in gedachten: “The Kingdom of 
God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your Kingdom”.         
Dit lied is inmiddels hét afsluitende huislied bij de Taizévieringen in Beek-Ubbergen. Dick merkte op dat de 
kracht van Taizéliederen zich ontvouwt in het herhalende zingen. Dat doen we graag samen met jou tijdens de 
volgende viering op 23 september.  We zingen dan liederen uit Taizé, we lezen gedichten en er is stilte.  
Een Taizéviering is voor iedereen. Samen zingen en stil zijn is namelijk rustgevend en inspirerend. 
De viering start 23 september om 19.30 uur en duurt ongeveer één uur.  Fijn om je dan (weer) te ontmoeten.     
 
**Bijeenkomst voor alle deelnemers en geïnteresseerden van de buurtcontactgroepen 
Op 26 september van 19.30u-21.00u hebben we een inspirerende avond over pelgrimage. We ontmoeten 
elkaar en verdiepen ons in dit thema. We maken op deze avond ook kort tijd vrij om elkaar te laten weten hoe 
het gaat bij de buurtcontactgroepen. 
Iedereen die belangstelling heeft is van harte uitgenodigd om ook naar deze avond te komen. U kunt dan 
ontdekken welke buurtcontactgroepen er zijn en u bij een van de groepen aansluiten als u dat wilt.  
De buurtcontactgroepen bevinden zich in het gebied van de maranathakerk. Als u in een van de andere 
secties woont, maar graag mee zou willen doen dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. We kijken 
samen wat de mogelijkheden zijn. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marije Klijnsma:  
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl / tel. 0619047440  
Hartelijke groet,  Ellen de Feijter, ds. Wouter Slob en Marije Klijnsma 
 
**Leesgroep 
De volgende bijeenkomst van de leesgroep is op woensdag 28 september om 19.30 uur,  in de 
Ontmoetingskerk.  Vooraf lezen we de hoofdstukken 8, 9 en 10 uit het boek van Timothy Radcliffe;  
‘Leven in volheid: Een christelijke verbeelding’. Dat zijn pagina’s 135 tot en met 187. 
 
**Protestantse Vrouwendienst Dukenburg / Lindenholt / Hatert 
Op donderdag 29 september gaan we weer van start met de maandelijkse middagen voor onze oudere 
gemeenteleden. We trappen af met een gezellige spelletjesmiddag. 
U bent welkom om 14.00 uur. We beginnen dan eerst met een kopje koffie en/of thee met een traktatie en 
de gelegenheid om met elkaar de wederwaardigheden van de afgelopen maanden te delen. Aan het einde 
van de middag wordt er gezamenlijk afgesloten met een hapje en een drankje.  
Wij hopen u weer te zien op 29 september.    Hartelijke groeten van de dames van de Vrouwendienst 
 
**Inzameling Klaasmarkt 
Op zaterdag 1 oktober kunt u weer uw overbodige maar in goede staat verkerende spullen afgeven.  
Van 10 - 12 uur staan de enthousiaste Klaaswinkeliers bij de Ontmoetingskerk klaar om deze in ontvangst te 
nemen.       Op vrijdag 11 november is onze gebruikelijke Najaarsmarkt. 
U bent niet in de gelegenheid zelf de goederen te komen brengen?  Bel 06-21487110 voor een afspraak en 
wij komen ze graag bij u thuis ophalen. 
 
**Inloop-ochtend 
Naar aanleiding van de succesvolle medewerkers-middag afgelopen juni en omdat het al langer op het 
wensenlijstje stond,  is besloten  dit werkjaar te starten met een inloop ontmoetings-koffie voor (oud) 
medewerkers, en wel iedere 1e dinsdag van de maand van 10.00 – 11.30 uur.  
De eerste inloop ochtend is op dinsdag 4 oktober in zaal A.  
We hopen vele (oud) medewerkers te zien en vooral dat zij elkaar zien en bijpraten. 
 
**De Zondagsbrief 
De volgende zondagsbrief verschijnt  2 oktober 
 
**Over&Weer 
Indienen kopij Over en Weer:  redactie@ontmoetingskerk.net    o.v.v. Over&Weer   
Sluitingsdatum: 25 september 
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