
Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 2 november 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. 
 

 

!! Wintertijd !! 
Dit weekend gaat de wintertijd in en gaat de 

klok in de nacht van zaterdag op zondag een uur 
achteruit. 

 
  ZONDAG  30 oktober om 9.30 uur  

Voorganger Ds. W. Slob 
Ouderling van dienst Mevr. Y. van Dijk 
Lector Mevr. H. Tuinstra 
M.m.v.  Joy 
Bediening beamer / 
camera 

Dhr. R. Koopman 

 
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.:  Liefdevolle God, zie ons aan hier 

aanwezig op de drempel van uw huis. 
Allen:  Stamelend en zoekend naar woorden, 

Uw mensen. 
Oud.:  Woorden kunnen vaak niet uitdrukken 

wat er allemaal in ons hart speelt. 
 Daarom komen we in een moment van 

stilte bij u, omdat wij weten dat U er 
voor ons wilt zijn. 

  Stilte  
Oud.: God, zie ons aan hier aanwezig, 

proberend in stilte dicht bij onszelf en 
bij U te komen. 

Allen: Wees aanwezig bij ons. Uw mensen. 
Oud.: Laat ons vandaag opnieuw horen 

 de onzegbare kracht van Uw woord. 
 Verwarm ons en doordring ons met Uw 

Geest. 
Allen: Opdat wij elkaar zien zoals wij zijn. 
 Amen.  
 

 
Groet 
Voorg.:    De Heer zal bij u zijn. 
Allen:    de Heer zal u bewaren. 
 

Lezingen 
 

Deuteronomium 6: 20 - 25 
Marcus 10: 13 - 16 

  
Liederen Lied: 891 
 Lied: Breng mij over Uw grenzen 

- Joy   
 Lied: Leun op mij - Joy   
 Lied: My life is in your hands - 

Joy 
 Lied: Onze Vader - Joy   
 Lied: 1005: 1, 2, 3, 4 en 5  

 
De diaconale collecte in de dienst is vandaag 
bestemd voor Stichting Perspectief.  
De tweede collecte is bestemd voor de PGN.  
 
De bloemen uit deze dienst gaan met een 
hartelijke groet van de gemeente naar mevr. H. 
van Vuuren. 
 
Op zondag 30 oktober is er een dienst 
in de Maranathakerk om 9.30 uur met Ds. E. 
Fokkema. 
In de Bartholomeuskerk is er deze zondag geen 
dienst. 
 
Op zondag 6 november is er een dienst 
in de Ontmoetingskerk om 9.30 uur met ds. D-J. 
Deunk. 
In de Maranathakerk om 9.30 uur met Ds. W. 
Slob, HA 
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 
of www.pkn-nijmegen.nl 
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AGENDA In de Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld 
Zon. 30 okt. 16.00 uur Start Najaarsprogramma 
Elke Ma./din./don.  10 – 11.30 u.  Het Luisterbankje; iedereen is welkom in de kerk voor een praatje, 
  een kaarsje of even rust. 
Din. 1 nov.  10 – 11.30 u. Inloop-koffie-ochtend voor (oud) medewerkers 
Din. 1 nov.  10 – 11.30 u.  Ontmoetingsplek verlies en rouw 
Woe. 2 nov.  10 – 11.30 u.  Ruimte voor rouw 
Elke Woe./vrij.  10 – 11.30 u.  De Aanloop; voor een kopje koffie of thee en een praatje. 
Don. 3 nov.  10.00 u.  Vergadering Protestantse Vrouwendienst 
 10.00 u Meditatieve bijeenkomst 
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 
 

**Najaarsprogramma 
Na ons succesvolle zomerprogramma 'Vrij zijn' met expressie, muziek, lezingen en films starten we op 
zondag 30 oktober om 16.00 uur met ons nieuwe najaarsprogramma.  
Thema: 'Hoop ophouden 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. 
Openingsfilm: 3 nov, 19.30-21.30 uur 
Kijk op onze website www.ontmoetingskerk.net voor meer informatie. 
 
**Ontmoetingsplek verlies en rouw 
Open inloop. In de Ontmoetingskerk is iemand aanwezig die luistert naar jouw/uw verhaal. 
Je kunt ook in gesprek met lotgenoten, samen creatieve expressie beleven of gewoon samen 
een kopje koffie of thee drinken. 
Data: 1 nov en 13 dec. Tijd: 10.00 - 11.30 uur 
 
**Ruimte voor rouw 
Ruimte voor rouw is een groep die bedoeld is voor ieder die een dierbare verloren is aan de dood. Het is 
een vaste groep van maximaal 8 deelnemers. We komen om de week samen op woensdag en hebben 6 
bijeenkomsten met elkaar. 
De rouwgroep wordt geleid door pastores Joska van der Meer en Marije Klijnsma. 
Data:     2 nov, 16 nov, 30 nov en 16 dec 
Tijd:       10.00 - 11.30 uur 
Graag aanmelden bij Marije of Joska.  
Mocht u nog vragen hebben over de groep of over uw deelname, neem dan gerust contact op via: 
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl / tel. 06 19 04 74 40 of  
joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net / tel. 06 51 51 73 80. 
 
**Meditatieve bijeenkomst 
Op donderdag 3 november (verplaatst vanwege de Klaasmarkt) is er weer een meditatie om 10.00 uur in 
de stilteruimte van de Ontmoetingskerk. Iedereen is welkom. Aanmelding kan bij Moniek Steggerda, 
m.steggerda@live.nl, maar inloop zonder aanmelding is ook mogelijk.  Graag een vrijwillige bijdrage. 
 
 
 

http://www.ontmoetingskerk.net/
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**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. 
 
**Klaasmarkt 
Op vrijdag 11 november is onze gebruikelijke Najaarsmarkt. 
Verkoop van goede en gesorteerde tweedehands artikelen: speelgoed, kleding, electra, allerhande, 
sieraden, tassen, schoenen, beddengoed, decoratie, boeken, LP’s, CD’s en DVD’s, huishoudelijke artikelen, 
gebak en vers gebakken oliebollen! 
 
**Werkgroep Liturgie & Eredienst  
Op zondag 13 november 2022 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 hiervoor een lied aan te dragen. We zijn op zoek naar liederen 
waaraan u een vreugdevolle herinnering heeft. We geven u de mogelijkheid om zelf de keuze van juist dit 
lied toe te lichten. Geïnspireerd door uw verhaal zingen we daarna met elkaar dit lied van uw keuze. Als u 
een lied wilt aandragen voor deze dienst, vragen we u om dit vanaf nu, maar uiterlijk 30 oktober te mailen 
aan de Werkgroep eredienst: eredienst@pkn-nijmegen.nl. 
Omschrijf uw motivatie voor dit lied in ongeveer 10 regels, geef uw naam aan en vermeld of u zelf de 
toelichting in de dienst wilt geven, of dat u wilt dat wij dit voor u doen. Het is ook fijn als u aangeeft waar 
we de muziek van dit lied kunnen vinden, zodat het muzikaal begeleid kan worden. 
Wij zijn benieuwd naar uw verhaal achter de gewenste liederen!  Werkgroepleden Liturgie & Eredienst. 
 
**Concert van het Nijmeegs Blazersensemble 
Zondag 13 november 2022 om 15.00 uur is er een 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. 
 
**Adventsretraite ‘Vrouwen met Lef’ – niet alleen voor vrouwen! 
Eind november gaat digitale retraite ‘Vrouwen met lef – (voor)moeders van Jezus’ van start. Deze keer 
gaat het om de generaties die vóór Jezus leefden. Tot Kerst lees je vier intrigerende Bijbelverhalen die ook 
pakkend kunnen zijn voor jouw eigen leven! Elke dag lees je er een klein stukje van en is er muziek, een 
filmpje, een afbeelding of iets anders. Je krijgt er vragen en beschrijvingen bij die je helpen om jezelf beter 
te leren kennen. Gedurende de retraite maak je een soort van tocht via de ervaringen van vrouwen die 
lastige en ingewikkelde situaties meemaken, maar er wel krachtigere personen door worden en bewust 
meebouwen aan een hoopvolle toekomst.  
Voor wie? 
Deze retraite is geschikt voor je, als je wel wat nieuwe inspiratie kan gebruiken of als je last van stress 
hebt. Hij helpt je om meer jezelf te worden en om op je eigen manier met geloven om te gaan. Het is een 
retraite voor mensen van alle geslachten. Vaak spelen mannen in Bijbelverhalen de hoofdrol. Deze keer is 
dat dus anders. Het draait steeds om de essentie die in de verhalen zit en deze is gericht op mens-zijn. Kijk 
hier hoe de ervaringen van deelnemers aan vorige retraites zijn. 
Meer informatie en aanmelding  

https://www.zininmijnleven.nl/retraite/vrouwen-met-lef/ 

info@zininmijnleven.nl (ds. Annet Hogenbirk) 
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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.   
 

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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