
 

 

                   ZONDAGSBRIEF 
 PGN sectie Dukenburg-Lindenholt 

 no 21 - 19                                                     5 maart 2023 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 8 maart   18.00 uur inleveren bij Joan Dreessens,        
tel. 024-433 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  5 maart    9.30 uur 

 
Voorganger: Ds. J. ter Avest 
Ouderling van dienst: Mevr. Y. van Dijk 
Lector: Dhr. P. Verdoorn 
Organist: Dhr. L. Wynia 
Diaken: Mevr. R. Boorsma 
Bediening beamer en 
camera: 

 
Mevr. E. Steenbeek 

 
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.:   Wees hier aanwezig, 
             Geest van leven, levende God. 
Allen:  Bevrijder van slaven. 
Oud.:   Wees hier aanwezig, 
             Geest van leven, levende God, 
Allen:  Bevrijder van geweld en verdrukking. 
Oud.:   Maak ons open en ontvankelijk 
             voor het goede en bevrijdende 
            dat ons wordt voorgeleefd in de verhalen 
            die we horen: 
Allen: De weg naar een wereld die goed is. 
Oud.:  Houd ons voor ogen Jezus, Uw Geliefde, 
            die heel de weg gegaan is. 
            Die zo geworden is: Uw levende woord, 
Allen: Uw kind van hoop tot op vandaag. 
Oud.:  Wees hier aanwezig, 
            kom God, in ons midden, 
Allen: Schepper van leven tegen de dood.  Amen 
 
Liederen:  
Psalm 107 1, 2 
Psalm 77 1, 3 
Psalm 67 1, 2, 3 
Lied 527 1, 3 
Lied 544 1, 2 
Lied 961 
Lied 530 1, 2, 3, 4 

 
 
Schriftlezingen:  
Exodus 24:  12 – 18 
Filippenzen 3:  7 – 14 
 
 
De diaconale collecte in de dienst is vandaag bestemd 
voor Collecte 40 dagentijd: Zending Palestina –  
Samen bijbel lezen opent deuren. 
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 Mevr. Meewis.  
 
 
Op zondag 5 maart is er een dienst in  
de Maranathakerk, om 9.30 uur, met mevr. M. Klijnsma 
In de Bartholomeuskerk is er deze zondag geen dienst. 
 
Op zondag 12 maart is er om 9.30 uur een dienst  
In de Maranathakerk, voorbereidt door de werkgroep 
Diaconie 
In de Ontmoetingskerk en de Bartholomeuskerk is er 
deze zondag geen dienst. 
 
In de Over&Weer is een foutje geslopen. Het bericht 
over de dienst op zondag 19 maart klopt niet.  
Op zondag 19 maart is er in de Ontmoetingskerk om 
10.30 uur nl. een oecumenische ontmoetingsviering met 
Ds. Wouter Slob en Pastor Joska van der Meer.      
 
Al deze diensten zijn live te volgen of later terug te 
kijken via 
www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendingen 
of www.pkn-Nijmegen.nl  
 
 
 
 

**Over&Weer 
Indienen kopij Over en Weer: 

over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl 
Sluitingsdatum: 19 maart 
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AGENDA  in de Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld 

Elke din. en 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. 

Ma. 6  maart 19.30 uur Voorjaarsprogramma:  Bibliodrama 

Woe. 8 maart 13.30 uur Samen op weg naar Pasen: kruiswegstaties maken,  
in diaconaal centrum de Haard 

Don. 9 maart 10.00 uur Geleide meditatie:  Je innerlijke tuin 

Zon. 12 maart 14.00 uur Een sing-along kindermiddag 

Zon. 12 maart 14.00 uur Pelgrimswandeling   start bij Cenakelkerk   (Heilige Landstichting) 

Kijk voor meer informatie in de Zondagsbrief, op de website www.ontmoetingskerk.net,  in de Over&Weer 
of op www.pkn-nijmegen.nl  
 
**Voorjaarsprogramma Ontmoetingskerk, met als thema   'Veerkracht' 
'Als alles duister is,' zo zingt een lied van Taizé, 'ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.' 
Maar hoe doe je dat dan? Waar haal je de kracht, de moed, de inspiratie vandaan? 
In de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd van Pasen, organiseert de Ontmoetingskerk een serie 
samenkomsten rond het thema Veerkracht. Met gedichten, muziek, expressie, film en ook persoonlijke 
ervaringen van mensen die weer op de been kwamen of hopen te komen, zoeken we naar de kracht die 
ons op kan tillen. 

• Maandag 6 maart, 19.30 - 21.30 uur    Verhalen - bibliodrama. 
Bibliodrama is een methode om je eigen levensverhaal en bijbelverhalen aan elkaar te spiegelen. 
Spelenderwijs en interactief ontdek je hoe het bijbelverhaal jouw verhaal belicht, en hoe jouw levensverhaal 
meespeelt in de uitleg van het bijbelverhaal. We gaan samen met een bijbelverhaal aan het werk. Welke het 
is, horen jullie die avond. Pastor Els Geelen begeleidt deze avond.  
Er geldt een maximum van 15 deelnemers. Graag aanmelden via secretariaat@ontmoetingskerk.net.  
Van harte welkom!  Er wordt geen entree gevraagd, een vrijwillige gift is welkom.  
 
**Samen op weg naar Pasen;      “voetspoorzoeken”   op de kruisweg 
Een kruisweg is een serie van veertien staties, die de lijdensweg van Jezus Christus in beeld brengen.  
De kruiswegstaties bieden de mogelijkheid om stil te staan bij wat Jezus heeft meegemaakt in de laatste 
uren van zijn leven op aarde. Dit kun je doen door de kruiswegstaties langs te gaan, waarbij je je bezint op 
wat deze lijdensweg van Jezus Christus voor jou betekent. 
In de Veertigdagentijd van dit  jaar willen we dat als gemeente-leden gezamenlijk doen.  
Daartoe is het volgende programma samengesteld: 

• Woensdag 8 maart en woensdag 22 maart zijn er creatieve middagen in diaconaal centrum de 
Haard om zelf een kruiswegstatie te maken met Ella Heusinkveld en Hetty Jongepier,  
van 13.30 -16.00 uur.  (Handig om je aan te melden: Ella Heusinkveld 06 14439534  of  
Hetty Jongepier 06-11803514 (hjongepier@chello.nl ) 

• Zondag 12 maart  een  Kruiswegwandeling met Marije Klijnsma, van 14.00 – 16.00 uur. 
Verzamelplaats: Pastoor Rabouplein voor de Cenakelkerk 
Kruiswegen zijn er zodat we ons kunnen inleven in de lijdensweg die Jezus heeft moeten gaan. Je kunt dat 
lezen in de Bijbel en erover nadenken. Maar het is anders als je zelf in beweging komt en als het ware met 
Jezus meeloopt. Als je je laat raken door de beelden van de kunstenaars die je tegenkomt. In deze 
wandeling zullen we langs kruiswegstaties lopen op de begraafplaats Heilig Landstichting. Daarna zetten we 
onze wandeling voort in het omliggende bos en bezoeken we de Cenakelkerk. Een bijzondere plek met 
prachtige muurschilderingen. De route zal ongeveer 5 kilometer zijn. 
Iedereen is welkom. Het is fijn als u even laat weten dat u meeloopt: marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl  

• Donderdag 30 maart:   film  “The passion of the Christ” 
met toelichting door Wouter Slob, om 19.30 uur in de Maranathakerk    inloop vanaf 19.00 uur. 
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Meditaties: Je innerlijke tuin   op donderdag 9 maart om 10.00 uur 
De tuin is een metafoor voor je geestelijke leven. We gaan die tuin verkennen en bewerken met 
geleide meditaties. 
Ook op 16, 23 en 30 maart (veertigdagentijd) en 20 april 
In de  Stiltezaal Ontmoetingskerk.  Je kunt je per keer opgeven: m.steggerda@live.nl 
Vrije inloop is ook mogelijk. Van harte welkom. 
 
**Voor de mensen met een siertuin. 
Op 10 juni is er weer Open Tuinendag en wij van de Ontmoetingstuin willen daar graag aan deel nemen. 
Het zou wel fijn zijn als er in Dukenburg dan meer tuinen te bezoeken zijn. Dat daagt bezoekers eerder uit. 
Dus als U een mooie tuin hebt en wel eens mee zou willen doen, laat het ons dan zo spoedig mogelijk 
horen. (uiterlijk 10 maart).  Misschien kunt U zelfs kennissen uit de wijk, buren of vrienden motiveren 
mee te doen. 
Laat het maar horen aan   henkencobivoskuilen@kpnmail.nl of via 024-3781672, waarop U kunt inspreken. 
 
**De Ontmoetingskerk presenteert:   Een Sing-along kindermiddag   
Op zondag 12 maart om 14.00 uur. Voor ieder kind dat graag zingt. Samen zingen met kinderkoren 
en meedoen met de muziek quiz. En er komt een dansgroep optreden.  De toegang is gratis.  
Je bent van harte welkom.  
Als je met een groep komt is het fijn als je je als groep aanmeldt bij singalongmiddag@gmail.com.   
 
**Kleuterviering zondag 19 maart 2023 15.30 uur 
Komend voorjaar gaan we de speciale vieringen voor peuters en kleuters hervatten. De vieringen zijn op 
zondagmiddag steeds om 15.30 uur. We gaan afwisselen van kerk want we zetten het oecumenisch op. 
We willen kleine kinderen spelenderwijs kennis laten maken met de verhalen die in de bijbel staan. 
Tijdens de viering zullen we vooral veel zingen op bekende melodieën van kinderliedjes met andere 
teksten. Na ongeveer 40 minuten sluiten we de viering af met koffie en limonade. 
Voor gezinnen met kinderen van 0 tot 6 jaar.  
Op zondag 19 maart om 15.30 uur in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33. 
De volgende keren zijn: zondag 7 mei in de Maranathakerk en zondag 9 juli in de Studentenkerk.  
Wees welkom! 
 
**Warmteplek  
Op verzoek van de Gemeente Nijmegen stellen we de Ontmoetingskerk op dinsdagmorgen en 
vrijdag de hele dag, zaal A open als “Warmteplek ingericht worden. Op woensdagmorgen zal dat in 
de Tuinkamer zijn     Iedereen die thuis energie wil besparen of anderszins op zoek is naar warmte, is 
welkom op een warme plek met gratis koffie. U kunt ook een krant lezen of een spelletje doen.  Extra 
op woensdagmorgen is er tussen half 12 en 13 uur soep (eigen bijdrage 0,50).  
We zoeken nog mensen die een grote pan soep (3-4 liter) willen aanleveren op woensdagmorgen 8, 
22 en 29 maart. U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de hal van de kerk of via het secretariaat. 
 
**Digitaal collecteren  

• Via het overmaken op de rekeningnummers: 
1e collecte Diaconie  - Diaconie Prot. Gem. Nijmegen  NL52 INGB 0000 9026 39  
2e collecte - Prot. Gem. Nijmegen     NL74 INGB 0008 2451 43 

• Via de QR code: deze linkt naar een pagina waar direct de collectes klaar staan. Deze code blijft 
geldig, de collectes veranderen per week automatisch mee. Het voordeel hiervan is dat een QR code 
scannen makkelijker is dan een rekeningnummer intoetsen en ook dat de bijdrage anoniem is. 

• Via de PKN-app 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage,  
de diaconie en het College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Nijmegen.  
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