
Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 7 december 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  4 december om 9.30 uur  

Voorganger Ds. J. Dorst 
Ouderling van dienst Dhr. B. de Gooyert 
Lector Mevr. G. van Rijn 
Organist  Dhr. L. Wynia 
Bediening beamer / 
camera 

Dhr. F. Sluijs 

 
Bemoediging 
Oud.: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 die trouw is tot in eeuwigheid. 
Oud.:  Die niet loslaat het werk van zijn 

handen.  
 
Gebed van toenadering: 
Oud.: Barmhartige God, onze Vader, 

vanmorgen zijn we weer 
samengekomen om naar U te luisteren, 
van Uw liefde te zingen en ons ook voor 
te bereiden op het komende kerstfeest. 
Wij bidden U dat Uw stem mag 
doordringen in ons hart. Help ons ook 
om ons niet te laten overstelpen door 
alle rumoer om ons heen. 

Allen: Laat ons daarom stil worden voor U. 
                 Stilte  
Oud.: Wij bidden U ook om de leiding van Uw 

Geest. Dat die in ons hart wil werken, 
zodat wij Uw woorden opnieuw leren 
verstaan. Dat Gij een God van liefde 
wilt zijn. 

Allen: Zaai in ons hart vertrouwen in Uw 
liefde. 

Oud.: En wij mogen leven in het vertrouwen 
dat Gij alle dagen om ons heen wilt zijn 
en ons wilt bijstaan in goede en in 
kwade dagen.  

Allen: Leer ons opnieuw te geloven in Uw 
beloften.      

Amen. 

 
Lezingen 
 

Jesaja 11: 1 - 10 
Matteüs 3: 1 - 12 

  
Liederen Lied: 80: 1 en 2 
 Lied: 463: 6 
 Lied: 463: 7 en 8   
 Lied: 459: 1, 4, 5 en 6 
 Lied: 456b: 1, 3 en 4    
 Lied: 158a: 1 
 Lied: 444: 1, 2 en 4 

 
De diaconale collecte in de dienst is vandaag 
bestemd voor het Werelddiaconaat:  Libanon/ 
Jordanië/Irak. Creëren van banen voor jongeren. 
De tweede collecte is bestemd voor de PGN.  
 
De bloemen uit deze dienst gaan met een 
hartelijke groet van de gemeente naar mevr. J. 
Bloemers. 
 
Op zondag 4 december is er een dienst in de 
Maranathakerk om 9.30 uur met ds. C. v.d. 
Berg. In de Bartholomeuskerk is er deze zondag 
geen dienst. 
 
Op zondag 11 december wordt er door de 
werkgroep Liturgie en Eredienst om 9.30 uur 
een gezamenlijke dienst verzorgd in de 
Maranathakerk. 
Er zijn deze zondag geen diensten in de 
Ontmoetingskerk en de Bartholomeuskerk. 
Alle diensten zijn ook online te bekijken via: 
www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendingen 
 
Lectors gezocht 
Elke week mogen wij genieten van mooie 
lezingen tijdens de dienst. Op dit moment 
zoeken wij mensen die het leuk vinden om deze 
lezingen te verzorgen. Als jij lector (lezer) 
zou willen worden, stuur dan even een berichtje 
naar eredienst@pkn-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. 
Dins. 6 dec. 10 – 12 u. Inloop-ontmoetingsochtend (Oud)medewerkers 
 19.30 uur Gemeente-avond Maranathakerk 
Elke Woe./vrij.  10 – 11.30 u.  De Aanloop; voor een kopje koffie of thee en een praatje. 
Woe. 7 dec. 14 – 16 u.  Najaarsprogramma, hoop levend houden 
 20 – 22 u. Ontmoetingsgroep 
Do. 8 dec. 10.00 uur Adventsmeditaties: Deze tijd is vol verwachting  
Vrijdag 9 dec.  16 - 17 u.  Repetitie Kerstkinderkoor 
Kijk voor meer informatie in de Zondagsbrief, op de website www.ontmoetingskerk.net of in de Over&Weer 
 
Liturgische bloemschikking 2e weekend Advent 
Het thema: van donker naar Licht. De liturgische kleur is paars. 
In de komende tijd ligt er in de schikking een anker, het symbool van Hoop. Advent is de periode van 
Verwachting en Hoop. De bloembollen, die nu nog droog en dor zijn, maar in de loop van de komende tijd 
gaan bloeien zijn ook tekenen van Hoop en Verwachting. In de schikking is het de Amaryllis bol, met 
kerst staat hij in bloei. Er staan vier kaarsen en deze zondag wordt de 2e kaars aangestoken. 
Deze periode gaat van donker naar Licht, gevisualiseerd in het schilderij. 
Altijd bevindt zich klimop in de schikking, teken van Gods Trouw aan mensen en verbinding naar elkaar. 
Op de liturgische tafel: 
De stronk van Isai, uit Jesaja, vertelt over de aankondiging van de geboorte van het Christus Kind. 
 
Op dinsdag 6 december om 19.30 uur vindt er in de Maranathakerk een BELANGRIJKE GEMEENTE-AVOND 
plaats, over de toekomst van de PGN. (en dus ook van de Ontmoetingskerk!!) zie de bijlage bij de 
zondagsbrief. 
 
**Ontmoetingsgroep op 7 december 
Wil je in gesprek met leeftijdsgenoten? Veertigers praten in deze ontmoetingsgroep over geloof en wat je 
zoal in het leven meemaakt. De groep wordt begeleid door pastor Joska van der Meer en kerkelijk werker 
Marije Klijnsma. De groep komt 1x per maand bij elkaar op de woensdagavond in de Ontmoetingskerk van 
20.00 - 22.00 uur. 
 
**Kerstkinderkoor 
9 december begint weer het Kerstkinderkoor. 3x repeteren en dan de kerstviering uit volle borst 
meezingen? Lijkt je dat leuk? Kom dan gezellig 9 december naar de Ontmoetingskerk. Repetities vrijdag 9, 
16 en 23 december van 16.00-17.00 uur. Kerstviering 24 december 18.00 uur. 
 
**Kerstboom 
We zoeken nog een kerstboom voor in de kerk. Hebt u er een in de tuin die u kwijt wilt, of kent u iemand 
die een kerstboom heeft, geef dat dan door aan de koster. 
 
**Levensmiddelen voor de klanten van de voedselbank Nijmegen – Overbetuwe 
Houdbare producten, bijv. houdbare (chocolade) melk, rijst, macaroni, spaghetti, pastasaus, groenten of 
fruit in blik / pot, aardappelpuree, olijf- of zonnebloemolie, vis in blik, luxe nootjes, zoutjes / toastjes, 
kerstchocolaatjes, kerstkransje enz. alle producten moeten minstens 10 weken houdbaar zijn. 
Inleverdata op de zaterdagen of zondagen, 3 / 4 december en 10/11 december. 
U kunt voor en na de kerkdienst levensmiddelen in uw eigen kerkgebouw afgeven. Of een donatie! U kunt 
ook financieel steunen, door overmaking op rekeningnummer NL61RABO 0104 0832 55 t.n.v. Stichting 
Voedselbank Nijmegen onder vermelding van Kerstinzameling Diaconie + de naam van uw kerk. 
Meer informatie: oec.werkgroepdiaconie@gmail.com of Anneke Leisink telnr. 024-3225239. 



 
**VERwachten en AFwachten 
op donderdag 8 december om 18.30 uur in de Maranathakerk vertelt Meriam Deen adventsverhalen 
In deze tijd van het kerkelijk jaar zijn we in afwachting van Kerst, de geboorte van het Christuskind. Over 
het onderwerp verwachten en afwachten heeft Meriam Deen twee verhalen gekozen. Zij zal die op de van 
haar bekende levendige wijze vertellen, omlijst door livemuziek. De verhalen zullen vast gesprekstof 
opleveren. Na afloop is daarom ook gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. 
Vooraf is er een maaltijd met soep. 
Voor het deelnemen aan de maaltijd en bijwonen van deze avond vragen wij een bijdrage van € 7.50. 
U kunt u inschrijven op een lijst die in alle drie vierplekken zal komen te liggen. Ook kunt u een mail sturen 
naar: jeheusinkveld@hotmail.com of glmstoffels@ziggo.nl. Er is plaats voor 30 deelnemers. 
De werkgroep Inspiratie heet u van harte welkom. 
 
**Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus 
In de Ontmoetingskerk zijn er de volgende basismaatregelen: 
* algemene hygiënemaatregelen in acht nemen 
* niet naar de kerk komen als u klachten heeft 
* handen ontsmetten bij binnenkomst 
* (andermans) afstand respecteren, m.n. ook bij het koffiedrinken 
* zorg voor voldoende ventilatie 
 
**Kerstspel 
Dit jaar wordt er in de Maranathakerk een kerstspel uitgevoerd door de kinderen. Dit wordt uitgevoerd op 
24 december. Het oefenen voor dit kerstspel gebeurd vanaf 1e advent tijdens de kindernevendienst in de 
Maranathakerk. Als je mee wilt doen stuur dan even een berichtje naar Hendrik Jan Bosman: 
hendrik.jan.bosman@kpnmail.nl 

 

Maatregelen in verband met de hoge energiekosten. 
Nu de energiekosten nog steeds erg hoog zijn en de winter voor de deur staat hebben de besturen samen 
met de beheercommissie overlegd en besloten om vanaf 15 december a.s. de volgende maatregelen in de 
Ontmoetingskerk te treffen. 

- De kerkzaal zal nog maar tot 15 graden verwarmd worden.  U wordt geadviseerd hier bij uw bezoek 
en rekening mee te houden en kleding aan te passen. Er zullen enkele fleece-dekens beschikbaar 
zijn. 

- De thermostaat in de overige ruimten wordt overdag ingesteld op 18 graden en in de nachten op 
15 graden. 

- Koren mogen in een andere ruimte repeteren,  als deze beschikbaar is. Dit in overleg met de 
koster. 

- Een of meerdere dagen en avonden per week zal de bovenverdieping niet meer verwarmd worden. 
(Het secretariaat kan via de airco verwarmd worden.) Er wordt zoveel mogelijk uitgeweken naar 
zaal A en de tuinkamer. Als dit uw reservering betreft zult u daarvan op de hoogte gebracht 
worden.  

- Bij verhuur van ruimten aan externen zullen we een extra post voor energiekosten doorberekenen. 
- Voor diaconale activiteiten wordt gekeken of er gemeentelijke subsidie mogelijk is. 
- Verder verzoeken we iedereen om de lampen uit te maken als je een ruimte verlaat. 
- Voor het jaar 2023 is gepland om alle lampen te vervangen door LED-lampen. 
- Er is een CO2-meter aangeschaft, zodat we alleen hoeven te ventileren als het CO2 percentage te 

hoog wordt. Vorig jaar is er in corona-tijd steeds geventileerd. Nu hoeft dat dus niet meer als CO2 
percentage laag genoeg is. 

Wij hopen op uw begrip voor deze maatregelen. 
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