
Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 9 november 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  6 november om 9.30 uur  

Voorganger Ds. D-.J. Deunk 
Ouderling van dienst Mevr. G. Berkelaar 
Lector Mevr. A. Smit 
Organist  Dhr. L. Wynia 
Bediening beamer / 
camera 

Dhr. H. Berkelaar 

 
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.: Hoor ons aan, eeuwige God!  
Allen: Hoor naar ons bidden!  
Oud.: Gij, die ons hart aanziet, 

Gij, die ons diepten peilt,  
Allen: Blijf ons niet verborgen!  
Oud.: Wij herkenden U niet, 

wij zochten onszelf:  
Allen:   Gij, Heer, vergeef ons!  
  Stilte  
Oud.: Doe ons herleven 

en maak ons weer nieuw,  
Allen: Geef ons uw genade!  
Oud.: Breng ons in het reine 

met U en met elkaar;  
Allen: Zegen ons met vrede 

en laat lichten uw aangezicht. 
Amen.  

 
Groet 
Voorg.: De Eeuwige is met u allen. 
Allen:    Gods vrede is met u. 

 
 
 

 
 
 

Lezingen 
 

Jesaja 1: 21 - 26 
Lucas 19: 41 - 48 

  
Liederen Lied: 280: 1, 4, 5 en 7 
 Lied: 274 
 Lied: 333: 2x   
 Lied: 447 
 Lied: 187   
 Lied: 344  
 Lied: 367e 
 Lied: 834 

 
De diaconale collecte in de dienst is vandaag 
bestemd voor 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 mevr. 
Meier. 
 
Op zondag 6 november is er een dienst in de 
Maranathakerk om 9.30 uur met ds. W. Slob, 
waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. 
In de Bartholomeuskerk is er deze zondag geen 
dienst. 
 
Op zondag 13 november wordt er door de 
werkgroep Liturgie en Eredienst om 9.30 uur 
een gezamenlijke dienst verzorgd in de 
Ontmoetingskerk. Er zijn deze zondag geen 
diensten in de Maranathakerk en de 
Bartholomeuskerk. 
 
Alle diensten zijn ook online te bekijken via: 
www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendingen 
of www.maranathakerk-nijmegen.nl 
of www.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. 
Elke Woe./vrij.  10 – 11.30 u.  De Aanloop; voor een kopje koffie of thee en een praatje. 
Don. 9 nov. 19.00 u. Leesgroep 
 20 – 22 u. Ontmoetingsgroep 
Vrij. 11 nov. 9.00 – 22.00 Klaasmarkt en Feest van het Delen 
Zond. 13 nov.  15.00 u.  Concert Nijmeegs Blazers Ensemble 
Kijk voor meer informatie in de Zondagsbrief, op de website www.ontmoetingskerk.net of in de Over&Weer 
 
**Leesgroep 
Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 9 november om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. We 
bespreken dan van Timothy Radcliffe ‘Leven in volheid: een christelijke verbeelding’ de hoofdstukken 14, 
15 en 16. Dat is van pagina 243 tot en met 301. Met vriendelijke groet, Hans van Gennip. 
 
**Ontmoetingsgroep 
Data: 9 november, 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. 
 
**Klaasmarkt 
Als het u nog niet opgevallen is: Op vrijdag 11 november organiseert de Klaasmarkt van 9.00 tot 15.30 uur 
in en rondom de Ontmoetingskerk voor de laatste keer haar vertrouwde rommelmarkt. Helaas is met de 
huidige vrijwilligersgroep een dergelijke markt niet langer verantwoord te organiseren. 
Maar… gelukkig wordt er ijverig gezocht naar een andere opzet die wel haalbaar is. Het zou immers 
jammer zijn wanneer een begrip als 'de Klaasmarkt' definitief uit Dukenburg zou verdwijnen. 
Kom - nu het nog kan - genieten van het gevarieerde aanbod aan tweedehands spullen, van de heerlijke 
oliebollen, of van een smakelijk kopje koffie in 'Bar Le Duuk'. 
Om 17.00 uur is er een uitzwaaimoment van alle trouwe medewerkers en start er een echte St. Maarten 
lampionnenoptocht. 
 
**Voor alle koekenbakkers, meesterbakkers en keukenprinsessen: 
Wanneer u andere Dukenburgers wilt laten smullen van uw creaties dan is vrijdag 11 november een mooi 
moment. 
Bak of kook voor de 'Soete Suykerbol'! De dames in deze kraam verwachten die dag namelijk veel gasten 
aan wie ze graag uw product verkopen. En de opbrengst komt dan weer ten goede aan de Klaasmarkt.  
Woensdag en/of donderdag kunt u uw lekkernijen afgeven bij de kerk. 
 
**Extra bij deze bijzondere editie: 
Energiemarkt met informatie hoe u daadwerkelijk energie kunt besparen en ontdekken wat de 
Energiefixers voor u kunnen betekenen en een energie besparend presentje. 
13.30   Modeshow met kleding van de Klaasmarkt 
15.30 - 17.00  Feest van het delen: kinderen kunnen gratis iets uitzoeken voor zichzelf en iets voor een 

ander met bonnen verkrijgbaar bij het Sint Maartenloket 
17.00   Lampionnenoptocht 
 

 



 
 
 
**Werkgroep Liturgie & Eredienst  
Op zondag 13 november om 9.30 uur 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 om hierbij aanwezig te zijn. 
Werkgroepleden Liturgie & Eredienst. 
 
** Nijmeegs Blazersensemble 
Zondag 13 november om 15.00 uur concert van het Nijmeegs Blazersensemble o.l.v. Mark Snitselaar, met 
als solist Thomas Dulfer (fagot). 
Het ensemble speelt werken van J. Andriessen, H.C. van Praag, E. Bernard en G. Jacob. 
Entree is 20 euro, voor kinderen tot 12 jaar is de entree 10 euro. 
Voorverkoop 15 euro via een mail naar info@nijmeegsblazersensemble.nl.  
 
 Najaarsprogramma 
Thema: 'Hoop opdiepen en levend houden' 
In een wereld vol wanhoop kunnen we wel wat hoop gebruiken. In een gevarieerd programma diepen we 
hoop op en gaan in gesprek over hoe we de hoop levend houden. 
Kunstavond: 15 nov, 19.30-21.30 uur 
In gesprek met kunstenaars over Hoop in de beeldende kunst o.l.v. ds. Wouter Slob. 
Verhalen en gesprek: 16 nov, 19:30-21:30 uur 
Uit de wanhoop komen, verhalen en gesprek o.l.v. Anouk ten Elzen en pastor Joska van der Meer. 
 
**De Zondagsbrief 
De volgende zondagsbrief verschijnt 13 november. 
 
**Over&Weer 
Indienen kopij Over en Weer: over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl Sluitingsdatum: 6 december. 
 
**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 ter bestrijding van het coronavirus 
 
De Rijksoverheid heeft aan alle maatschappelijke sectoren gevraagd om te komen met plannen voor het 
geval de COVID-19 besmettingen weer toenemen.  
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken heeft hiervoor een handreiking geschreven.  
De Bisschoppen en de Protestantse Kerk Nederland  adviseren de kerken om de “Handreiking voor 
kerken” van het CIO te volgen. 
De Rijksoverheid hanteert de zgn Coronathermometer, deze geeft aan hoe het staat met de druk op 
samenleving en zorg door het coronavirus.   
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De coronathermometer geeft op dit moment fase 2 aan dus volgen we nu: 

Fase 2 is de fase van Preventiemaatregelen.         
Dit betekent voor de kerken concreet het volgende: 
* 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; 
* zitplaatsen zijn ingeruimd 'met voldoende afstand' voor wie dat op prijs stelt;  
* zorg voor voldoende ventilatie.  

 
De ruimtes in de (kerk)gebouwen kunnen worden ingericht op de 1,5 meter inrichting.  
Tevens zullen er bij ingang van de ruimte handpompjes met ontsmettingsmiddel geplaatst kunnen 
worden. 
 
De kans is aanwezig dat op termijn fase 3 aanbreekt. 

Fase 3 is de fase van Interventiemaatregelen. 
Dan zullen er strengere, aanvullende  maatregelen volgen, denk daarbij bijvoorbeeld aan: 
* looproutes in de kerken; 
* gebruik mondkapjes bij verplaatsingen; 
* beperkingen aan koor- en samenzang; 
* beperkingen aan bijeenkomsten (meer digitaal bijeenkomen); 
* voldoende afstand (mogelijk verplichte 1,5 meter afstand als de overheid dat aangeeft); 
* extra aandacht en voorzorgen tijdens liturgische handelingen en sacramenten; 
* goede ventilatie en doorluchten voor en na een kerkdienst of gebruik van een ruimte. 

Het aantal personen zal per ruimte met een maximum aantal beperkt zijn in deze fase. 
 
Dit alles ter voorkoming en verspreiding van Covid-19 en het voorkomen van noodrem-maatregelen. 

Dat is aan de orde in fase 4, de fase van de Noodremmaatregelen. 
In deze fase kunnen weer extra maatregelen genomen moeten worden zoals: 
* verplichte 1,5 meter; 
* maximum aantal kerkgangers; 
* vooraf aanmelden;  
* geen ontmoetingen na afloop van de kerkdienst (koffiedrinken); 
* beperkingen aan koorrepetities (conform de richtlijnen van het RIVM voor koren); 
* beperkte voorzang met maximaal 4 zangers 
* digitale bijeenkomsten. 

 
De kerkdiensten in de Maranathakerk en de Ontmoetingskerk zijn live online te volgen. 
Zie hiervoor de website : www.pkn-nijmegen.nl en/of www.ontmoetingskerk.net . 
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