
Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 4 januari 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 1 januari om 9.30 uur 
Nieuwjaarsdag 

 
Voorganger Ds. H. de Reus 
Ouderling van dienst Mevr. G. Berkelaar 
Lector Mevr. G. van Rijn 
Organist  Dhr. A. Mulder 
Bediening beamer / 
camera 

Dhr. H. Berkelaar 

 
Drempelgebed 
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.: Heer, onze God, tot u komen wij deze 

eerste zondag van het nieuwe jaar. En 
wij zijn gekomen omdat we weten dat 
het goed is om in Uw huis U en elkaar 
te ontmoeten.  

Allen: Want we hebben Uw licht gezien.  
Oud.:   Uw licht dat wijzen de weg wees, Uw 

licht dat nog steeds de weg wijst aan 
wie het wil zien.  

Allen:  Help ons Heer,   
Oud.:  help ons open te staan voor U, zodat 

we de tekenen die U ons geeft niet 
missen. Zodat we uitkomen waar U ons 
verwacht.   

Allen:  Waar en wanneer dat nodig is.  
Oud.:  Hoor ons wanneer we in stilte aan U 

voorleggen wat ons bezighoudt. 
Stilte 

Oud.: Wij vragen U ons te helpen een levende 
gemeente te zijn. Een gemeente waar 
plaats is voor ieder. Een gemeente 
waar bovenal plaats is voor U. Want 
zonder U geen gemeente. Maar met U 
zijn wij tot grote dingen in staat.  

 
Allen:  Levend in Uw koninkrijk.   
 Levend vanuit Uw kracht.   
 Levend in eeuwigheid.   
 Amen.  

 

Lezingen 
 

Jesaja 43: 1 - 21 
Lucas 2: 16 - 21 

  
Liederen Lied 122: 1, 2 en 3  
 Lied 302: 1 
 Lied: 513: 1, 2, 3 en 4   
 Lied: 486: 1, 2, 3 en 4    
 Lied: 913: 1, 2, 3 en 4 
 Lied: 340b 
 Lied: 1010: 1, 2, 3 en 4 

 
De diaconale collecte in de dienst is vandaag 
bestemd het algemene diaconale werk. De 
tweede collecte is bestemd voor de PGN.  
 
De bloemen uit deze dienst gaan met een 
hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw 
I. van Esveld. 
 
Op zondag 1 januari is er dienst in de 
Ontmoetingskerk om 9.30 uur, ds. H. de Reus. 
In de Maranathakerk en de Bartholomeuskerk 
is er deze zondag geen dienst. 
 
Op zondag 8 januari is er dienst in de Ontmoe-
tingskerk om 10.30 uur een Ontmoetingsviering 
met ds W. Slob en Pastor J. van der Meer.  
In de Maranathakerk om 9.30 uur met Ds. J. ter 
Avest. In de Bartholomeuskerk is er deze 
zondag geen dienst. 
 
Alle diensten zijn live te volgen of later terug te 
kijken 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. 
Don.  5 januari  10.00 uur Vergadering Protestantse Vrouwendienst  
Elke Woe./vrij.  10 – 11.30 u.  De Aanloop; voor een kopje koffie of thee en een praatje. 
Woe. 11 januari 19.30 uur De Leesgroep  
Kijk voor meer informatie in de Zondagsbrief, op de website www.ontmoetingskerk.net of in de Over&Weer 
 
**Mededeling 
De Kerkenraad heeft op 20 december jl. de heer Evert Wasch verkozen als diaken. Hij zal het 
voorzitterschap van het College van Diakenen (CvD) de komende vier jaar op zich gaan nemen. Een 
belangrijke post, die al langer vacant was, wordt met deze verkiezing ingevuld.  
De gemeente heeft vanaf het moment van deze mededeling gedurende vijf (werk)dagen de gelegenheid 
eventuele bemerkingen rondom de verkiezing kenbaar te maken bij de scriba (scriba.pgn@kpnmail.nl).  
 
**Warmteplek 
Op verzoek van de Gemeente Nijmegen stellen we de Ontmoetingskerk op een aantal momenten open als 
'Warmteplek'. Iedereen die thuis energie wil besparen of anderszins op zoek is naar warmte, is welkom op 
een warme plek met gratis koffie. In de wintermaanden kunt u op dinsdagmorgen en vrijdag de hele dag 
terecht in zaal A. Op woensdagmorgen wordt de Tuinkamer als warmteplek ingericht. Er is dan een 
koffietafel voor wie anderen wil ontmoeten, maar mensen kunnen ook een puzzel komen maken, een 
spelletje doen, handwerken of de krant en tijdschriften komen lezen. 
Extra op woensdagmorgen is er tussen half 12 en 13 uur soep (eigen bijdrage 0,50). 
We zijn hiervoor op zoek naar mensen die woensdagmorgen een grote pan soep (3-4 liter) willen 
aanleveren en/of tussen half 12 en 13 uur de soep willen uitdelen. Voorlopig zoeken we mensen voor 
woensdag 21 en 28 december, 4, 11, 18 en 25 januari, 1, 8, 15 en 22 februari. 
In januari is de kerk ook op enkele avonden open als 'Warmteplek' en wel op 10, 12, 17, 19, 24 en 26 
januari van 19.30-21.30 uur. Ook hiervoor zoeken we vrijwilligers. 
U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de hal van de kerk of via het secretariaat.  
 
**Oliebollen, héérlijk! 
Op vrijdag 30 december gaan we weer onze beroemde bollen bakken. U heeft tot 19 december uw 
oliebollen kunnen bestellen, via de inschrijfformulieren, die in de hal lagen.    
Er stonden hierop 2 kolommen: 
- U haalt uw oliebollen vóór 13 uur; daarna gaan alle bollen in de vrije verkoop. 
- U haalt uw bollen op een later tijdstip op tijdens de openingsuren van de kerk. 
Afrekenen gaat met een Tikkie; daarvoor uw mailadres. 
Nieuw: er komen twee wachtrijen: een voor de vrije verkoop én een voor de inschrijvers, zodat die 
met voorrang hun bollen kunnen kopen. 
We gaan er weer een gezellig bakfeest van maken! 
Oliebollen, héérlijk! 
 
**Energiebeperkende maatregelen 
Nu de energiekosten nog steeds erg hoog zijn en de winter voor de deur staat hebben, zoals eerder 
vermeld, de besturen samen met de beheercommissie besloten om energiebeperkende maatregelen in de 
Ontmoetingskerk te treffen. De kerkzaal zal maar tot 15 graden verwarmd worden. 
De thermostaat in de overige ruimten wordt overdag ingesteld op 18 graden en in de nachten op 15 
graden. U wordt geadviseerd hier bij uw bezoeken rekening mee te houden en uw kleding aan te passen. 
Wij hopen op uw begrip voor deze maatregelen. 
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**De Leesgroep 
Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 11 januari om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.  
We vervolgen de bespreking van het boek van Abraham Joshua Heschel: “Wie is de mens”. We lezen de 
hoofdstuk 3 en 4. Dat zijn pagina 55 tot en met 114. 
 
Verder lezen we op meditatieve wijze uit Willem Jan Ottens Zondagmorgen Over het missen van God de 
stukjes over de Nachtmis, het feest van de Heilige Familie en Driekoningen. Dat zijn pagina 181 t/m 190.  
Met vriendelijke groet, Hans van Gennip 
 
**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 
 

Indienen kopij Over en Weer: redactie@ontmoetingskerk.net o.v.v. Over&Weer  
Sluitingsdatum: 3 januari / 7 februari 

 
De makers van de zondagsbrief wensen u een gelukkig en gezond 2023 toe. 

Joan Dreessens en Wilja Rodenburg 
 

 

JONGERENTHEATERWEEKEND 2023    Ontmoetingskerk  

          Meijhorst 70-33  Nijmegen 

Elk jaar wordt in januari het Jongerentheaterweekend georganiseerd. Hierin wordt door tientallen jongeren 

van groep 8 tot en met vijfentwintig jaar uit Nijmegen en omgeving meegewerkt.  

Twee dagen lang wordt d.m.v. muziek en zang, spel en drama, decor en techniek, schmink en kleding een 

theaterviering voorbereid rond een Bijbelverhaal. 's Avonds wordt er samen gegeten en is er een feest. 

De viering, waarbij iedereen welkom is, vindt plaats op zondagmiddag.  

Op 28 en 29 januari 2023 vindt in de Ontmoetingskerk alweer het zesentwintigste  

jongerentheaterweekend plaats. 

De jongeren konden kiezen en hebben het verhaal van Salomo als onderwerp gekozen. 

Er moet goed worden nagedacht hoe alles gedaan wordt, want het hele verhaal is moeilijk om in anderhalf 

uur te vertellen. In het weekend zelf zijn er veel werkzaamheden, die verricht moeten worden. Er moeten 

liedjes uitgezocht worden, decorstukken gemaakt, toneelstuk gerepeteerd en nog veel meer. 

Heb je zin om hier zelf aan mee te werken en ben je 12 jaar of ouder dan kun je je aanmelden voor een 

workshop. 

Dus…. Wil je in een weekend samen met een grote groep leeftijdsgenoten je eigen draai geven aan dit 

Bijbelverhaal? Het kan weer bij de workshops SPEL, DECOR, FOTO/FILM, KOOR, BAND of het Klusteam. 

Veel oefenen, lachen, zingen, de viering op zondagmiddag en niet te vergeten het feest op zaterdagavond 

zorgen weer voor een geweldig weekend. 



 

Heb je zin om hier zelf aan mee te werken en ben je 12 jaar of ouder dan kun je je aanmelden voor een 

workshop. 

Applaudisseer je liever, kom dan kijken naar de voorstelling op zondag 29 januari om 17.00 uur in de 

Ontmoetingskerk. 

Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen naar : theaterweekend@gmail.com 


