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Diaconale avond

9 mei om 20.00 uur

Daklozen door de eeuwen heen in Nijmegen.
Boekpresentatie, Stichting Straatmensen, interviews 

met schrijfster van het boekje en ex-dakloze.

Diaconaal centrum De Haard
Groenestraat 170, Nijmegen

Toegang gratis, boekje kost 5 euro

De afgelopen jaren heeft Annemiek Janssen een studie 
gemaakt van de ‘passanten’ in Nijmegen door de eeuwen 
heen. Eerder had ze al een lijvige studie geschreven over 
de geschiedenis van de diaconie gedurende 4 eeuwen, 
maar nu heeft ze zich gericht op die specifieke groep 
daklozen en passanten van de stad. 

In overleg met het bestuur van de diaconie, met name Ria 
Timmerman en Hetty Jongepier, is die lijvige studie 
gereduceerd tot een aantrekkelijk boekje dat we graag 
aan u presenteren.

Op donderdag 9 mei vanaf 
20.00 uur bent u van harte 
uitgenodigd ons gebouw De 
Haard (Groenestraat 170) om 
die presentatie mee te ma-
ken. We zullen wat inkijkjes 
in het boekje geven, Anne-
miek Janssen, de schrijfster, 
zal worden geïnterviewd en 
we zullen na de pauze ook 
de actuele situatie van dak- 
en thuislozen in onze stad 
belichten. 

Het project Straatmensen, 
waarin vrijwilligers eten 
uitdelen aan daklozen in de 
stad, zal zich presenteren 
en we interviewen een 
ex-dakloze. Hij heeft 
gedichten geschreven over 
die periode van zwerven en 
zal daarvan iets aan u laten 
horen.

Het boekje, met de ziel onder de arm, wordt u die avond, 
tegen betaling van 5 euro, beschikbaar gesteld.
Graag zien we u op deze avond, 9 mei, om met elkaar stil te 
staan bij verleden en heden van de passanten in onze stad.

Paul Oosterhoff

Uit de inleiding van ‘Met de ziel onder de arm‘
Dakloosheid is net als armoede van alle tijden. Hoe er mee 
omgegaan wordt is in de loop der eeuwen nogal verschillend 
geweest. De opvattingen over armoede en daarmee de prak-
tijk van de armenzorg zijn in het verleden meerdere malen 
veranderd.

In de middeleeuwen overheerste de christelijke plicht om te 
zorgen voor de armen. Daklozen werden niet onderscheiden 
van andere arme lieden die op reis waren. Ze konden onder-
dak vinden in kloosters en abdijen. Later werden gasthuizen 

opgericht door de burgerij.
Na de reformatie kwam er 
georganiseerde armenzorg, 
zowel de overheid als de 
kerk hadden armenkassen. 
Daklozen en bedelaars 
konden er echter geen 
aanspraak op maken.

In de negentiende eeuw 
waren het particuliere ‘
weldoeners” die wegen 
zochten om de grote aantallen 
bedelaars in de steden te 
helpen door ze – in gestichten 
- op te voeden tot zelfred-
zaamheid. Overigens zonder 
veel succes.

Pas in de vorige eeuw 
ontstond er begrip voor de 
oorzaken van dakloosheid 
en kwam er hulpverlening 
die oog had voor de vaak 
complexe problemen die aan 

dak- en thuisloosheid ten grondslag lagen.

Wie zijn de daklozen? Dat is geen homogene groep; ieder-
een kan dak- of thuisloos worden. Vaak hebben mensen een 
betrekkelijk normaal leven geleid, tot gebeurtenissen hen zo 
hebben overspoeld dat ze in de war zijn geraakt en de greep 
op hun leven hebben verloren. Armoede als gevolg van 
baanverlies, persoonlijke en relationele problemen, schul-
den, verslaving, psychische en psychiatrische thematieken, 
al dergelijke factoren kunnen maken dat mensen een dak- of 
thuisloos bestaan leiden. Wat zij gemeen
hebben is een onvermogen om met tegenslag om te gaan en 
de neerwaartse spiraal waarin ze beland
zijn te doorbreken.

Dat is vanzelfsprekend anders voor uitgeprocedeerde asiel-
zoekers. Bij hen zijn het vooral de omstandigheden van het 
enerzijds geen asiel kunnen krijgen en dus geen inkomsten 
of onderdak hebben en anderzijds de onmogelijkheid of 
angst om terug te keren naar het land van herkomst,
die maken dat zij op straat leven.
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Over & Weer Kerk en samenleving

vrijdag 12 april Hosea 4:1-11
zaterdag 13 april Hosea 4:12-19
zondag 14 april Lucas 19:29-48
maandag 15 april Hosea 5:1-7
dinsdag 16 april Hosea 5:8-15
woensdag 17 april Lucas 22:1-13
donderdag 18 april Lucas 22:14-65
vrijdag 19 april Lucas 22:66-23:56
zaterdag 20 april Hosea 6:1-3
zondag 21 april  Lucas 24:1-12
maandag 22 april Lucas 24:13-35
dinsdag 23 april Lucas 24:36-53
woensdag 24 april Psalm 56
donderdag 25 april Leviticus 6:12-16
vrijdag 26 april Leviticus 6:17-23
zaterdag 27 april Psalm 61
zondag 28 april Leviticus 7:1-10
maandag 29 april Leviticus 7:11-27
dinsdag 30 april Leviticus 7:28-38
woensdag 1 mei Psalm 144
donderdag 2 mei Hooglied 1:1-7

vrijdag 3 mei Hooglied 1:8-17
zaterdag 4 mei Hooglied 2:1-7
zondag 5 mei Hooglied 2:8-15
maandag 6 mei Hooglied 2:16-3:5
dinsdag 7 mei Hooglied 3:6-11
woensdag 8 mei Hooglied 4:1-11
donderdag 9 mei Hooglied 4:12-5:1
vrijdag 10 mei Hooglied 5:2-8
zaterdag 11 mei Hooglied 5:9-6:3
zondag 12 mei Psalm 148
maandag 13 mei Hooglied 6:4-12
dinsdag 14 mei Hooglied 7:1-6
woensdag 15 mei Hooglied 7:7-8:4
donderdag 16 mei Hooglied 8:5-14
vrijdag 17 mei Psalm 64
zaterdag 18 mei Jakobus 1:1-18
zondag 19 mei Jakobus 1:19-27
maandag 20 mei Jakobus 2:1-13
dinsdag 21 mei Jakobus 2:14-26
woensdag 22 mei   Jakobus 3:1-12
donderdag 23 mei Jakobus 3:13-18

Bijbelleesrooster

Meditatie: ‘Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand’

Tijdens lange autoritten wil ik nog 
wel eens naar eigen gekozen muziek 
luisteren. Een album van Herman van 
Veen komt langs. Zo onderweg luis-
terend naar de liederen van Herman 
van Veen valt het me op dat het in 
één van de liederen, zo maar midden 
in een lied over liefde en vertrouwen, 

opeens over Jezus gaat. Er worden in dat couplet heel rake 
dingen over Jezus gezegd en dat in een niet-kerkelijk lied (!) 
dat eigenlijk gaat over liefde en vertrouwen in een relatie van 
de zanger met een vrouw. Zij zitten samen aan het water en 
het lukt de zanger niet om vol vertrouwen met haar mee te 
gaan naar de ‘overkant’, de overkant van een gezamenlijke 
toekomst. 
Hier in het tweede couplet wordt Jezus als een voorbeeld
 aangehaald van het onvoorwaardelijke en hoogste 
ver¬trou¬wen. Jezus vertrouwde het water zó veel dat hij 
over zee liep. 

“en Jezus was een visser,
die het water zo vertrouwde,
dat Hij zomaar over zee liep,
omdat Hij had leren houden
van de golven en de branding,
waarin niemand kan verdrinken.
Hij zei: ‘Als men blijft geloven,
kan de zwaarste steen niet zinken.’. 
Maar de hemel ging pas open,
toen Zijn lichaam was gebroken,
en hoe Hij heeft geleden,
dat weet alleen die Visser aan ’t kruis.
En je wilt wel met Hem meegaan,
samen naar de overkant
en je moet Hem wel vertrouwen,
want Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand.” 

Die golven en de deining van het water klinken door in de mu-
ziek van dit lied dat naast het melancholieke ook iets golvends 
en deinends heeft. De melodie raakt nooit de grond. Als u zich 
afvraagt over welk lied gaat het nu eigenlijk, dan moet u maar 
aan mijn voornaam denken. Rob Crispijn, de toenmalige tekst-
schrijver van Hermann van Veen, heeft het lied ‘Suzanne’ van 
de Canadese zanger en dichter Leonard Cohen vertaald en 
Herman van Veens uitvoering van dit lied stond in 1969 weken 
in de Nederlandse top 40. En is een bekend lied gebleven.

“Maar de hemel ging pas open, toen Zijn lichaam was gebro-
ken, en hoe Hij heeft geleden, dat weet alleen die Visser aan 
’t kruis.” Hier zo maar midden in een ‘top 40 liedje’ wordt in een 
paar woorden het verhaal van lijden, dood en opstandig van 
Jezus vertelt. Dit is het centrale verhaal van het geloof. Daarom 
vormt de stille week met Witte donderdag, Goede vrijdag en 
Pasen de kern van het geloof. Daarin gaan we met Jezus mee 
de weg van lijden, dood en opstanding. Pasen het feest van de 
opstanding wordt daarmee het meest belangrijke feest in de 
christelijke traditie. 

“En je wilt wel met Hem meegaan, samen naar de overkant en 
je moet Hem wel vertrouwen, want Hij houdt al jouw gedachten 
in Zijn hand.” Dat is de eigenlijke vraag hierbij. Durven wij met 
Jezus mee te gaan naar de overkant, durven we Jezus ten 
volle te vertrouwen? Of blijven we als de zanger aan deze kant 
aarzelend staan. Je wilt wel, maar…
Wat mij raakt is hoe hier in de poëtische taal van het lied met 
een paar regels, als met een paar pennenstreken, héél veel 
wordt gezegd. “Als men blijft geloven, kan de zwaarste steen 
niet zinken” is een rake uitspraak over het geloof. En in één 
adem worden dood en opstanding genoemd en de diepte van 
het lijden gepeild. Dat is waar het in de diensten van de stille 
week om gaat.

Een gezegend Paasfeest gewenst,
Ds. Susanne Freytag
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Kerk en samenleving

Diaconale collecten

Zondag 14 april - Sociale zorg
Ondanks de rechten die we hebben 
opgebouwd in onze maatschappij, is nog 
steeds hulp nodig van de diaconie. 

Zondag 21 april -  
Stichting Straatmensen
Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
vrijdagavond delen vrijwilligers van 
stichting Straatmensen in de Tweede 
Walstraat maaltijden en lunchpakketten 
uit aan dak- en thuislozen. Samen met 
de gasten zijn vrijwilligers druk in de 
weer een maaltijd op te scheppen, eitjes 
te bakken, lunchpakketten te maken of 
gewoon gezellig te praten. Voor veel dak- 
en thuislozen een fijne plek om even op 
adem te komen.

Zondag 28 april - Huis van Compassie 
In het Huis van Compassie vinden allerlei 
activiteiten plaats waarbij compassie met 
kwetsbaren in onze samenleving centraal. 
Meer informatie over de komende activi-
teiten vindt u op pagina 4.

Zondag 5 mei – Noodhulp Syrië
Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in 
Syrië. Steeds meer mensen in nood doen 
een beroep op kerken voor onderdak, 
voedsel en veiligheid. De zelf zwaar ge-
troffen Syrische kerken bieden tussen de 
puinhopen hulp aan iedereen die bij hen 
aanklopt. Samen met uw kerk steunen we 
de kerken in Syrië, zodat zij moed houden 
om hun belangrijke werk te blijven doen. 
In het hele land helpen zij mensen in 
nood bij het vinden van tijdelijk onderdak 
en verstrekken zij voedselpakketten, 
babyvoeding en medicijnen. Soms draagt 
de kerk ook de kosten voor operaties. 

Zondag 12 mei - Stichting Gast
Stichting Gast helpt asielzoekers in nood 
in Nijmegen en omgeving. De overheid 
zet vluchtelingen, vaak ziek of getrau-
matiseerd, gewoon op straat. Stichting 
Gast helpt deze mensen met woonruimte, 
voedsel en advies. Tegelijkertijd maken zij 
zich sterk voor een humaan asielbeleid. 
Stichting Gast krijgt geen subsidie en is 
dus afhankelijk van de inzet van vrijwilli-
gers en donaties.

Zondag 19 mei - Sectiekeuze
De diakenen in de sectie maken een 
eigen keuze voor het collectedoel. Let op 
de afkondigingen in de kerk.

De weg van de liturgie

Op de Palm- & Passiezondag (14 april) begint de bijzondere week die ‘stil’ (pro-
testants), ‘goed’ (katholiek) of ‘heilig’ (orthodox) wordt genoemd. Voor deze week 
is de eeuwen door indringende passiemuziek gecomponeerd, naar het verhaal 
van Jezus’ lijden en sterven volgens Matteüs en Johannes; of naar de Klaaglie-
deren, die zingen over de verwoesting van Jeruzalem. De messias en zijn bruid 
zijn onafscheidelijk, ze horen bijeen in leven en dood, in verwoesting en opstan-
ding.

Het Paasfeest bestaat uit Drie Dagen, waarin zich de omslag van dood naar 
leven voltrekt. Dag 1: de avond van Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Dag 2: 
Stille of Heilige Zaterdag. Dag 3: Paasnacht en Paaszondag.
Jezus’ weg door lijden en sterven is als de doortocht van de kinderen Israëls 
door de Rode Zee. Die huiveringwekkende passage begint met een maaltijd en 
wordt afgesloten met een maaltijd.

Op Witte Donderdag (18 april) vieren wij het laatste Avondmaal, waarin verwij-
zingen naar het joodse pesachmaal bewaard zijn gebleven. In het evangelie 
wordt beschreven hoe Jezus en zijn leerlingen hun pesachmaal besluiten met 
het zingen van de voorgeschreven joodse lofpsalmen, alvorens de lijdensweg 
begint.
Op Goede Vrijdag waakt de kerk bij het kruis. Op Stille Zaterdag zit zij terneer bij 
het graf. Maar in de orthodoxe traditie is het die dag zo stil niet: het is de heilige 
Zaterdag waarin het onder de oppervlakte begint te rommelen. De opstanding 
begint op het dieptepunt, in de hel van de wereld, waar wij nergens meer zijn. 
Op de verrijzenisiconen zie je hoe Christus de hand reikt aan Adam en Eva: zij 
die het meest verloren zijn, uit de tijd weggegleden, worden als eersten omhoog 
getrokken naar het leven.
In de christelijke traditie vormt de Paasnacht het hart van alle liturgie. In die 
nacht wordt het licht geroepen, horen wij de verhalen van schepping en uittocht, 
wordt er gedoopt en heffen wij voor het eerst na veertig dagen weer het Hal-
leluja aan, op het moment dat het evangelie van de opstanding gelezen gaat 
worden. De Paasnacht is als een moederschoot waaruit de kerk wordt geboren, 
zeggen de kerkvaders. Het zou in de lijn van de vroegchristelijke traditie zijn als 
we als christenen niet in verschillende kerkgebouwen maar op één plaats in de 
stad zouden samenkomen – om die nacht opnieuw en samen kerk van Christus 
te worden.
Paaszondag is de Eerste Dag bij uitstek (‘wees gegroet, gij eersteling der da-
gen’), waarop het brood des levens gebroken wordt. Nu geen Avondmaal, maar 
het Morgenmaal van de verrijzenis, de eeuwen door ‘Eucharistie’ genoemd, dat 
is ‘Dankzegging’. Dankzegging vanwege Hem die door de lijden en dood heen 
is gegaan, maar voortaan bij het breken van het brood als de Levende wordt 
herkend.

De Eerste Paasdag vormt het begin van de Paastijd, die op de vijftigste dag, 
Pinksteren, wordt afgesloten. Het is een tijd van vreugde, waarin het Halleluja 
bloeit als de bomen en struiken in de lente.

Henk Gols

Paasbrunch in De Verwondering

Op 2e paasdag (maandag 22 april) organiseert Stichting de Verwondering van 
13:00 tot 16:00 uur een paasbrunch. Deelname is gratis en iedereen is welkom. 

Aanmelden word gewaardeerd maar is niet verplicht. Aanmelden kan door een  
berichtje te sturen naar info@de-verwondering.nl. 
Mocht u nog een bijdrage willen leveren aan de paasbrunch als vrijwilliger of door 
van tevoren een gerecht te koken, dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met 
ons via bovenstaand mailadres. 

Locatie: Eilbrachtstraat 8, 6511 LX, Nijmegen
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 Nieuws uit het Huis van Compassie

  Diaconaal centrum ´de Haard ,́ Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen

Vluchtelingen zijn over het algemeen zeer gemotiveerd om 
een plek in te nemen op de arbeidsmarkt. In praktijk blijkt dit 
niet eenvoudig te zijn. De werkloosheid onder vluchtelingen 
is hoog. Nu de arbeidsmarkt aantrekt verbeteren de kansen 
van vluchtelingen.

Welke ervaringen hebben vluchtelingen, welke wetten en 
regels zijn er, hoe kunnen vrijwilligers vluchtelingen onder-
steunen op hun weg? Hierover gaan we in gesprek. We zijn 
verheugd dat Astrid Peerenboom onze gast is. Astrid heeft 
bijzonder veel ervaring in het begeleiden van vluchtelingen 
naar werk. Zij heeft een eigen bedrijf en werkt o.m. voor ge-
meenten en de Provincie, en heeft passie voor vluchtelingen!

De bijeenkomst is op maandagmiddag 29 april, van 15.00 
tot 16.30 uur. Wat gaan we doen:
- presenteren van verschillende vluchtelingen die met hun 
  werktalenten in beeld zijn gebracht (door vluchtelingen en 
  vrijwilligers)
- hebben we vragen, willen we nog meer weten van deze 
  personen?
- interactief: stappen naar werk (hoe ga je de kandidaat 
  helpen, wat zijn mogelijke wegen, wie kan helpen), 
  werkvorm in groepjes
- presentatie van kansrijke beroepen en andere tips

Verzoek van Astrid aan alle deelnemers: bereid een praktijk-
ervaring voor met een vluchteling die je ter plekke wilt delen.

Iedereen is welkom: vrijwilligers van Nijmeegse organisaties, 
en andere geïnteresseerden. Deelname is gratis en opgave 
is niet nodig.   
Meer info: poels@huisvancompassienijmegen.nl

Vrijwilligerscafé is een project van Nijmegen stad van 
Compassie, in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale 
Nijmegen. We organiseren 10 vrijwilligerscafés per jaar, met 
medewerking van Wijkfabriek Wolfskuil, Huis van Compassie 
OPEN Slowcafé, Marikenhuis, Ontmoetingskerk, e.a.. 
Het vrijwilligerscafé geeft gelegenheid aan iedereen die in 
Nijmegen actief is als vrijwilliger om elkaar te ontmoeten, 
ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en waar 
mogelijk te ondersteunen.

Kom langs bij Repaircafé Willemskwartier, 
van en in het Huis van Compassie.
Dé plek waar alle Nijmegenaren elke 3e 
vrijdag van de maand terecht kunnen
voor reparatie van o.a. apparaten, fietsen 
en kleding. U kunt deze middag ook het 
Kappers Café voor mannen bezoeken.

Het eerstvolgende Repaircafé vindt plaats 
op vrijdag 17 mei van 13 - 16 uur. 
De reparaties en het knippen zijn gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

17 mei: Repair Café

29 april: Vrijwilligerscafé

17 mei: Iftar maaltijd

Regelmatig organiseert het Huis van Compassie een 
gezellige maaltijd. Iedere keer kookt een andere groep, die 
vertelt over wie zij zijn en wat zij doen. Vrijdag 17 mei zal de 
Sudanese vereniging voor ons koken, met medewerking van  
de Eritrese, Iraanse, Turkse en andere gemeenschappen en 
de Nijmeegse stichting Khatawat. Vanwege Ramadan koken 
zij een Iftar maaltijd, dus we eten na zonsondergang.

Ramadan (dit jaar van 5 mei t/m 4 juni) is de vastenmaand 
van de moslims. Moslims eten en drinken dan niet tussen de 
dageraad en zonsondergang. Ramadan duurt 30 dagen en 
wordt afgesloten met het Suikerfeest. Iftar is de maaltijd die 
gedurende de vastenmaand ramadan door moslims genut-
tigd wordt direct na zonsondergang.

Op 17 mei bent u welkom vanaf 21.15 uur. Om 21.26 uur 
zullen we samen eten. Tijdens de maaltijd zullen gasten 
vertellen over de Ramadan en de Iftar maaltijden.

De maaltijd met koffie en thee kost 7,50 euro. Met dit bedrag 
maakt u het mogelijk dat iemand met een klein inkomen kan 
genieten van de maaltijd. Heeft u een laag inkomen, dan be-
taalt u naar draagkracht. Aanmelden is noodzakelijk via mail: 
post@huisvancompassienijmegen.nl of tel. 024 – 322 84 80.

9 mei: Soepie doen

Zin om samen te lunchen met 
andere mensen? Donderdag 9 
mei maken vrijwilligers een lekkere 
soep. Met wat brood en een kopje 
thee en koffie. Iedereen is welkom: 
jong en oud, in Nederland of ver 
weg geboren, net in Nijmegen of 
al heel lang… Kom langs!

Wanneer:         Donderdag 9 mei van 12.30 – 13.30 uur
Waar:               De Haard aan de Groenestraat 170
Wat kost het:   kleine vrijwillige bijdrage gewenst
Aanmelden:     is niet nodig

Naailes

Doe mee met onze cursus: 
de kunst van het naaien voor 
beginners en gevorderden! 
We werken aan de hand van de 
Burda methode. De cursus is één 
keer per week op maandag van 
14:00  - 16:00 uur.

Voor meer informatie kunt u bellen naar de cursusleidster 
Rasha: tel 06-86213694 of stuur haar een mailtje:  
tobahrasha@gmail.com. Vrijwillige bijdrage is welkom.
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Wijknieuws

Predikanten en de pastoraal 
werker zijn werkzaam voor de 
hele gemeente Nijmegen. 
Ze zijn als volgt te bereiken:

ds. Henk Gols:   
e-mail: henkgols@planet.nl 
tel. 06 - 51999262
 
ds. Paul Oosterhoff:  
oosterhoff@kerkinactie-nijmegen.nl 
tel. 06 - 22994450

ds. Rainer Wahl (interim predikant): 
werkdagen: woensdag + donderdag 
tel: 06 - 27222693
e-mail: rama.wahl@gmail.com

Marije Klijnsma
tel. 06 - 19047440
e-mail: m.klijnsma@pkn.nl
werkdagen: maandag + woensdag

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen
Scriba: Else Schaberg, Esdoornplein 30
6522 HM Nijmegen, 024-3452470, 
cschaberg@kpnplanet.nl
Wijkkas: bankrek.nr. NL15ABNA0447964720 
kas wijkgemeente Landwijk
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Palmpasen & de Goede week
We gaan er met z’n allen weer prachtige 
vieringen van maken, u bent allemaal 
van harte welkom.

Palmpasenviering 
Zondag 14 april is de Palmpasenviering 
in Kalorama. Vorig jaar hebben we daar 
ook een prachtige viering gehad.
Het thema dit jaar is ‘de ezel’, hoe 
beleefde de ezel Palmpasen.
De viering is bedoeld voor iedereen. 
Het wordt een viering met ruimte voor 
ontmoeting tussen jong en oud. 
Kinderen kunnen hun Palmpasenstok 
meenemen en ze knutselen tijdens de 

dienst iets voor de bewoners van Kalora-
ma. Voor lekkers om aan de stokken te 
hangen, wordt gezorgd.
Wat oudere kinderen kunnen meehelpen 
met het ophalen van de bewoners en 
ze te brengen naar de Aula (graag even 
van tevoren opgeven bij Ilse Bokx).
Let op: de dienst begint om 10.30 uur 
en vindt plaats in de aula van Kalorama. 
Berber Overdijk zal voorgaan in deze 
viering.

Diensten in de Goede week 
In de Stille of Goede Week  hebben we 
een prachtige cyclus van kerkdiensten 
verdeeld over onze 3 kerken.
In deze diensten ligt het accent op de 
donderdag tot en met de zondag. Die 
dagen worden de Drie dagen van Pasen 
genoemd, ook wel Triduum Sacrum 
(heilige drie dagen). 
Drie dagen? Donderdag, vrijdag, zater-
dag, zondag – dat zijn toch er vier? 
Inderdaad, maar de telling loopt iets 
anders: van de avond van donderdag 
tot en met de ochtend van de zondag. 
De oudste viering van Pasen vond 
plaats in de nacht van zaterdag op zon-
dag, te beginnen bij het moment dat de 
zon ondergaat. Het was een nacht van 
waken. Bij het ochtendgloren breekt het 
licht door: de Heer is waarlijk opgestaan!

Witte donderdag – 18.30 uur  
Maranathakerk 
Op Witte donderdag herdenken wij de 
voetwassing en het avondmaal. 
Vanuit de Joodse traditie is deze avond 
een feestavond. Joodse families vieren 
dit feest thuis met een Sedermaaltijd. In 
onze Christelijke traditie heeft dit feest 
extra betekenis gekregen doordat dit 
feest voorafgaat aan de gevangenne-
ming van Jezus. 

Wij willen graag samen met u dit feest 
vieren in de Maranathakerk. Om 18.30 
uur hebben we een gezamenlijke maal-
tijd. Wij vragen iedereen voldoende 
gesmeerd / belegd brood mee te ne-
men, dat we inzamelen en weer onder 
elkaar verdelen. Wij vullen dit aan met 
typische gerechten en symbolen uit de 
Sedermaaltijd. Verder zullen wij zorgen 
voor drinken. Na afloop van deze fees-
telijke maaltijd gaan wij in stilte naar de 
kerkruimte om de overgang naar Goede 
Vrijdag te vieren.
Als u aan deze maaltijd wilt deelnemen 
geeft u zich dan a.u.b. op via email bij  
van Uffelen: vanuffelen@gmail.com of 
bij Ina Schultze Kool: gesina@xs4all.nl
Heeft u geen email dan kunt u bellen 
naar Ina Schultze Kool: 024-3730901.
Er worden nog mensen gezocht om te 
helpen met voorbereiding of opruimen 
achteraf, u kunt zich daarvoor opgeven 
bij vanuffelen@gmail.com

Goede vrijdag – 19.30 uur 
Kleine Bartholomeuskerk
Goede Vrijdag: het kruis. Goede Vrijdag 
wordt ook wel Kruispasen genoemd.
De laatste vrijdag voor Pasen. Op deze 
dag herdenken we de kruisiging en dood 
van Jezus op de heuvel Golgotha nabij 
de stad Jeruzalem.
Goede vrijdag vieren wij in de Kleine 
Bartholomeuskerk in Beek met een 
mooie ingetogen dienst waarin de Can-
torij en het Bartholomeus Ensemble de 
dienst muzikaal ondersteunen.

Stille Zaterdag - 19.30 uur 
Ontmoetingskerk
Stille Zaterdag is de dag na Goede Vrij-
dag en de dag voor Pasen. Het is tevens 
de laatste dag van de vastentijd, die 40 
dagen eerder begon op Aswoensdag.
Stille Zaterdag herinnert aan de periode 
dat Christus dood in het graf lag. In af-
wachting van de volgende paasmorgen 
heerst dan in het kerkelijk leven stilte.
We vieren deze Stille Zaterdag in de 
Ontmoetingskerk.

Paaszondag
Paaszondag wordt in de Maranathakerk, 
de Ontmoetingskerk (allebei om 9.30 
uur) en de Kleine Bartholomeuskerk 
(10.00 uur) gevierd.

Na de vieringen rondom Pasen, schake-
len we in mei en juni weer over op ons 
schema van vieringen. Waar u alvast 
naar uit kunt kijken:
5 mei vieren we Avondmaal in een 
dienst waarin Rainer Wahl voorgaat.
19 mei hebben we een bijzondere 
dienst: we luisteren in de kerk ‘live’  naar 
Radio Bloemendaal, zij verzorgen altijd 
prachtige vieringen en wij gaan daar 
deze zondag van mee genieten.
Pinksterzondag 9 juni hebben we een 
zangdienst in de kerk. Wat zou u graag 
weer eens willen zingen in onze kerk? U 
kunt uw favoriete liederen alvast opge-
ven bij Else Schaberg.
Janneke Ruijs, dominee uit Groesbeek 
gaat 16 juni bij ons voor. 30 juni is er 
weer een 5de zondagviering en 7 juli gaat 
Jan Waagmeester bij ons voor.

Afgelopen zondag 31 maart was er weer 
een zeer geslaagde 5de zondagviering in 
ons kerkje. Thema was ‘de naakten kle-
den’, in groepjes hebben we met elkaar 
gesproken over alle facetten van kleding, 
wat betekent het voor jezelf, hoe be-
langrijk is het voor jezelf etc. We hebben 
ook flink wat kleding verzameld voor de 
Kledingbank, er waren tassen van oude 
kleding gemaakt die grif van de hand 
gingen en ook het potje geld voor de 
Kledingbank werd goed gevuld. Al met al 
een zeer geslaagde viering en voor de 
organisatie dan ook een dikke pluim!
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Kerkgebouw: 
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Secretariaat sectieraad:  
Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364; 
e-mail: scribasectiestad@gmail.com
Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520, 
e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl 
Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl
Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373 7260 
23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad
Verhuur Petruskerk: mevr. van der Heijden, 
tel: 024-3733339 of 06-21 57 78 26;   
email: fvdh@dds.nl
Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39
of H. Wiedhaup - 360 21 32 of b.g.g. 06 25 
024 667

In memoriam
Op 25 februari is overleden Ida Eliza-
beth Jasper, weduwe van Jan van der 
Meulen. Ze werd geboren in Rheden 
op 13 juli 1929. Ze was een vrouw met 
karakter. In de oorlog verspreidde ze 
verzetsbladen. Ze behoorde tot de gen-
eratie voor wie geloven vanzelfsprekend 
samenging met verzet tegen dictatuur 
en andere onredelijkheid. Al langere tijd 
liet haar gezondheid te wensen over. 
Zoals ze het leven wist te genieten, zo 
aanvaardde ze dat ze zou sterven. In 
besloten kring hebben wij haar aan God 
toevertrouwd, op begraafplaats Rus-
toord. Moge God zich ontfermen over 
haar kinderen en kleinkinderen.

Op donderdag 7 maart is overleden 
Annie van Kralingen, echtgenote van 
Johan van der Werf. Ze werd op 27 mei 
1931 geboren in Gorcum. Zorgzaam 
en liefdevol was ze als echtgenote en 
moeder. Als een moeder was ze ook 
voor de vierdaagse-lopers die jarenlang 
in haar huis te gast waren. In de kerk 
heeft ze zich ingezet voor het vrouw-
en- en ouderenwerk. Ze was een trouw 
koorlid. Sinds begin dit jaar was ze 
nierdialyse-patiënt. Ze aanvaardde haar 
beperkingen met een rustig vertrouw-
en. Zomaar gleed ze uit het leven weg, 

in de armen van haar dochter Wilma. 
Moge God zich ontfermen over haar 
man, kinderen en kleinkinderen.

Henk Gols

Diensten in de week voor Pasen
De diensten in de week voor Pasen 
worden dit jaar in verschillende kerken 
gehouden, maar vormen een geheel. 
We beginnen met een Sedermaaltijd op 
Witte Donderdag en eindigen met het 
vieren van de Opstanding van de Heer 
op Pasen.

Op Witte Donderdag, 18 april, om 
18:30 uur, vieren we de Sedermaaltijd 
in de Maranathakerk. Na afloop van de 
maaltijd gaan wij in stilte naar de ker-
kruimte om de overgang naar Goede 
Vrijdag te maken.
Op Goede Vrijdag, 19 april, om 19.30 
uur, gaan we verder in de Kleine Bar-
tholomeuskerk.
Zaterdag 20 april, om 19.30 uur, vieren 
we de Paaswake in de Ontmoetings-
kerk. Er is op zaterdag ook een Paas-
nachtviering in de Stevenskerk, om 
21:30 uur.
 
Viering Witte Donderdag
Donderdag 18 April is het Witte Donder-
dag, de dag die vooraf gaat aan Goede 
Vrijdag. Wij willen deze dag in de Ma-
ranathakerk vieren met een maaltijd en 
een stil moment.
Vanuit de Joodse traditie is deze avond 
een feestavond. Joodse families vieren 
dit feest thuis met een Sedermaaltijd. 
In onze Christelijke traditie heeft dit 
feest extra betekenis gekregen doordat 
dit feest voorafgaat aan de gevangen-
neming van Jezus.

Wij willen graag samen met u dit feest 
vieren in de Maranathakerk. Om 18.30 
uur hebben we een gezamenlijke 
maaltijd. Wij vragen iedereen voldoende
belegd brood mee te nemen, dat we 
inzamelen en weer onder elkaar verdel-
en. 
Wij vullen dit aan met typische gerecht-
en en symbolen uit de Sedermaaltijd. 
Verder zullen wij zorgen voor drinken. 
Na afloop van deze feestelijke maaltijd 
gaan wij in stilte naar de kerkruimte 
om de overgang naar Goede Vrijdag te 
vieren.
In de kerk hangen lijsten waarop u 
zich kunt inschrijven. U kan zich ook 
per e-mail aanmelden op vanuffelen@
gmail.com. Aanmelden kan tot en met 
Palmpasen (zondag 14 april).
U bent bij deze van harte uitgenodigd 
om dit feest mee te vieren.

Namens de voorbereidingscommissie,
Chris van Uffelen

Protestantse Vrouwendienst Zuid-
West
Deze maand werden we opgeschrikt 
door het verdrietige bericht van het plot-
seling overlijden van Annie van der Werf. 
Annie is vele jaren vrijwilligster geweest 
bij ons en de Protestantse Vrouwen-
dienst in de Petruskerkwijk, waar ze 
lange tijd voorzitster was. Trouw brach-
ten zij en haar man, Johan, elke maand 
bezoekers van onze middagbijeenkom-
sten mee naar de kerk en bezocht ze 
mensen in haar wijk. 
We zullen haar erg missen. Troost en 
kracht wensen we Johan, die dankbaar 
voor de vele jaren van samenzijn met 
Annie, haar zo vreselijk mist. 
Zijn kinderen en kleinkinderen zijn een 
grote steun voor hem en ik spreek hier 
de hoop uit, dat ook de kerkgemeen-
schap waar hij en Annie zich zo nauw 
mee verbonden voelen, hem in hun aan-
dacht nabij zullen zijn.

Na de zeer interessante middag in maart 
met Maartje Gruter van de stadskrui-
dentuin zijn we ons gaan voorbereiden 
op de Passie- en Paasmiddag, die op 
woensdag 17 april om half 4 gehouden 
zal worden. Deze keer niet met PVD-
Oost samen, omdat de ruimte in de zaal 
daarvoor misschien te klein is.
Omdat die dag midden in de Goede 
Week is, zullen we het lijden en sterven 
van Jezus gedenken en hoopvol eindi-
gen met de viering van de Opgestane 
Heer.
Na de viering eten we met elkaar een 
broodje. 
Ieder die dit leest is van harte welkom in 
de grote zaal van de Maranathakerk.

De verschijningsdatum van het volgende 
kerkblad is pas 25 mei. Daarom  geef ik 
nu alvast gegevens door van het jaarlijk-
se reisje.
Dinsdag 21 mei gaan we een middag 
op pad met Toonen Reizen. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Een rondrit in de Ooijpolder, waar het in 
de lente prachtig is. Tekst en uitleg over 
bezienswaardigheden zal, evenals vorig 
jaar, worden gegeven door Cor Sikkens. 
Tegen 15.30 uur zullen we aankomen in 
restaurant De Thornsche Molen, waar 
we een Power Point Presentatie krijgen 
over de geschiedenis van de omgeving, 
de rivier met zijn overstromingen, de 
oorlog in de regio, de molen en de mo-
lengeschiedenis. Dat duurt ongeveer 3 
kwartier.
Daarna kunnen we genieten van een 
Molenlunch met Grootmoeders groen-
tesoep, Rundvleeskroket, Molenbrood 
met spiegelei, ham en kaas en 2 koffie, 
thee of  jus d’orange.
Vertrek bij de Maranathakerk om 13.30 
uur. Vertrek Petruskerk om 13.45 uur.
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Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
Website: www.ontmoetingskerk.net
Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):
scriba@ontmoetingskerk.net  
Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten): 
ledenadministratie@ontmoetingskerk.net
Secretariaat:  
prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net
Pastoraat (tijdelijk):  
voor dringende zaken tel. 344 14 46, overige 
vragen via mailadres scriba
Bespreking kerkruimtes:  
via de website (zoek op ‘zaalbeheer’) 
Rekeningnummer sectiekas:  
NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas 
sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)
Inleveren kopij Over&Weer:  
redactie@ontmoetingskerk.net

Rond half 6 zal de bus weer bij de 
Maranathakerk arriveren.
We hopen dat velen van u mee kunnen. 
Introducees  zijn van harte welkom, óók 
degenen die nog geen pensioen genie-
ten!
Wij vinden het belangrijk dat iedereen 
tijdens de reis een briefje bij zich heeft 
met een contactadres en telefoonnum-
mer.
Op de tafel in de hal van de kerk kunt 
u inschrijfformulieren vinden. Als u niet 
in de kerk kunt komen, dan kan een 
inschrijfformulier bij u bezorgd worden. 
Even een telefoontje naar uw contact-
persoon of naar Addie Wanders (024- 
355 84 71). Opgeven vóór 14 mei. Ook 
graag voor die tijd betalen door 27,50 
euro over te maken naar het bankre-
keningnummer dat vermeld staat in de 
uitnodigingsbrief.
Hebt u nog (andere) vragen, dan kunt u 
ook daarvoor terecht bij uw contactper-
soon of bij Addie Wanders.
We verwachten dat het net zo’n gezelli-
ge en informatieve tocht zal worden als 
vorig jaar.

Voor de vrijwilligsters: onze vergadering 
zal zijn op woensdag 8 mei om 2 uur in 
de Maranathakerk.

Een hartelijke groet voor ieder, 
namens alle medewerksters, 

Addie Wanders: tel.024- 3558471

PVD-Oost
Hierbij nodigen wij alle senioren uit voor 
een Paasviering op 16  april. U bent van 
harte welkom om 14.30  uur in de Grote 
Zaal van de Maranathakerk.
We hebben een mooie liturgie samen-
gesteld en hopen zo met U allen op weg 
te gaan naar Pasen. Tevens gaan we 
genieten van een lekkere broodmaaltijd 
en natuurlijk zullen de eieren hierbij niet 
ontbreken!
Ook wanneer U nog nooit een PVD-con-
tactmiddag heeft bijgewoond weet dat 
U en eventueel Uw vriend(in) méér dan 
welkom bent. Wij verheugen ons op Uw 
komst.

Anneke Jansen, tel. 322 14 89

Bij de diensten
Op zondag 14 april om 9.30 uur vieren 
we Palmpasen. Het thema van deze 
dienst is de intocht in Jeruzalem en ds. 
H. Gols zal hierin voorgaan. 
Alle kinderen mogen hun versierde 
palmpasenstok meenemen. Aan het 
begin van de RK-viering, iets na 11.00 
uur, lopen we samen met het kinder-
koor naar De Meiberg en De Horizon 
om palmtakjes uit te delen en te zingen 
voor de bewoners.

Gedurende de drie dagen van Pasen 
vinden de diensten telkens op een an-
dere locatie plaats. 
Op Witte Donderdag, 18 april, is er een 
dienst in de Maranathakerk. Hierin staat 
een gezamenlijke maaltijd naar het 
voorbeeld van de joodse Pesachmaaltijd 
centraal. Deze dienst wordt afgesloten 
met een Heilig Avondmaal in de kring 
rond de Tafel. 
Op Goede Vrijdag, 19 april, is er een 
dienst in de Bartholomeüskerk. We vol-
gen dit jaar de lezingen uit het evangelie 
van Lucas om het lijden van Jezus 
onder woorden te brengen. 

De Paaswake op 20 april is zowel in de 
Ontmoetingskerk als in de St. Stevens-
kerk. In deze diensten houden we de 
intocht van het Licht, lezen we uit de 
bijbel en is er een doopgedachtenis. 
Pasen vieren we op zondag 21 april 
om 9.30 uur, voorganger is dan in de 
Ontmoetingskerk ds. H. Gols. Het wordt 
een dienst van Schrift en Tafel. In deze 
viering wordt Niels Morsink gedoopt, 
zijn vader Rob Morsink zal zijn belijde-
nis doen. De Cantorij o.l.v. Leo van Dijk 
zorgt voor de muzikale begeleiding. Er 
is deze morgen oppas voor de aller-
kleinsten en voor de oudere kinderen is 
er KND en TD.

Zondag 28 april is ds. J. Waagmeester 
onze voorganger in de dienst.
De 1ste zondagviering van mei is op 
5 mei om 10.30 uur. Het is de derde 
zondag van Pasen, zondag Jubilate. 
De voorbereidingsgroep maakt samen 
met ds. Henk Gols een dienst met het 
thema: Vrijheid verbeelden. Ook is er 
aandacht voor het 25-jarig bestaan van 
de Cantorij.
In de dienst van 12 mei is drs. T. van 
Heerde, geestelijk verzorger in het 
Radboud UMC, onze voorganger.
Op zondag 19 mei gaat ds. P. Oosterhoff 
voor in de dienst. Mw. ds. A.H. de Reus 
is de voorganger in de dienst van 26 
mei. 

Oppasdienst tijdens vieringen
De crèche voor onze allerkleinsten is 
weer volop in beweging, d.w.z. dat er 
gelukkig weer oppasmoeders zijn die 
willen oppassen. We hebben een ruimte 
waarin een bedje en speeltjes zijn. 
De kleine kinderen kunnen in zaal C 
terecht op de 2e en de 4e zondag van de 
maand en op hoogtij dagen, dus ouders 
kom maar op!
De oppasouders zijn op de 2e en de 4e 
zondag dan in de hal aanwezig, vraag 
naar ze! Graag tot ziens.

In memoriam
Op 13 maart overleed plotseling Elisa-
beth Reitsma op de leeftijd van 66 jaar. 
Ze woonde met haar man Vincent Uyen 
in de Malvert.
Elisabeth was door verschillende 
lichamelijke klachten veel aan huis 
gebonden, maar kon zich met enige 
hulp redden met de dagelijkse dingen. 
Ze had psychologie gestudeerd en was 
nog steeds erg geïnteresseerd in haar 
vakgebied.
Toch viel het leven haar de laatste tijd 
zwaar. Net waren Vincent en zij bezig 
met professionele hulp het leven wat 
meer beheersbaar te maken, toen de 
dood haar overviel.
Elisabeth groeide op in een kerkelijk 
gezin en had steun aan haar geloof. 
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De tekst die op verschillende plekken 
was genoteerd kwam uit de profeten, 
Jesaja 40: 1, 2 :“Troost, troost mijn 
volk.” Deze troost stond ook centraal 
in de dienst die werd gehouden in het 
rouwcentrum van Rustoord, waar we 
afscheid van haar hebben genomen op 
21 maart.

Na een lange ziekteperiode is rustig 
ingeslapen Marie-Louise Baadenhuijsen 
– Haarsma. 
Loes overleed op 16 maart thuis, zoals 
ze dat wilde, omringd door haar gezin.
Loes was een gedreven mens, altijd met 
plannen en planning. Ze was een sterke 
persoonlijkheid en had er dan ook moei-
te mee dat ze door haar ziekte steeds 
hulpbehoevender werd. Haar gezin bete-
kende veel voor haar. Graag had ze haar 
man en kinderen om zich heen thuis, of 
aan de Belgische kust.
Na de laatste ziekenhuisopname bleek 
er geen behandeling meer mogelijk en 
richtte ze zich op het afscheid van haar 
geliefden.
Vrijdag 22 maart was er een afscheids-
dienst in Heilig Landstichting. We lazen 
daar uit Spreuken 31, door Henk aan-
gedragen: “Loflied op de sterke vrouw”, 
want dat was ze. “Een vrouw met ontzag 
voor de Heer”, zo staat in het een na 
laatste vers. Ook dat paste op haar, ze 
hoopte op toekomst bij God voorbij de 
dood.

Johan Dorst

Doop en belijdenis
In de viering op 1ste Paasdag wordt Niels 
Huug Hendrik Morsink gedoopt. Hij is 
geboren op 31 augustus 2018 en is de 
zoon van Rob Morsink en Dieuwertje 
Morsink-de Waardt en het broertje van 
Britt Johel Morsink. Rob Morsink zal in 
deze dienst ook belijdenis doen. Gelo-
ven groeit; net als levenservaring rijpt en 
verdiept het zich. Wij wensen het gezin 
een mooie dag en een gezegende toe-
komst toe! 

Koster nieuws
Marloes Bruckwilder, onze koster, heeft 
een andere baan gevonden. In de 1ste 
zondag viering van 2 juni willen we 
haar bedanken voor de jaren die zij 
werkzaam was bij ons in de Ontmoeting-
skerk. 

N.a.v. haar vertrek zoeken we per direct 
een Beheerder-Koster, de vacature staat 
op de website van de Ontmoetingskerk: 
www.ontmoetingskerk.net

Werk in uitvoering
Onlangs is door de Sectieraad en het 
Ontmoetingsberaad het driejarenplan 
vastgesteld. Uitgangspunt voor dit plan 
is de gezamenlijke toekomstvisie 

ONTMOETINGSKERK EEN OPEN 
HUIS MET TOEKOMST, waaruit we nog 
steeds onze inspiratie halen.
Goed om af en toe alles weer eens op 
een rijtje te zetten. Wat doen we alle-
maal, wat moet er nog en wat kan beter. 
Kortom een plan om door te gaan. Een 
van de thema’s daaruit is Vieren.
Zondagmorgen bij elkaar komen en 
een eredienst vieren is een kernpunt in 
onze christelijke geloofsgemeenschap. 
Samenkomen als gemeente, gemeen-
schappelijke vieringen worden breed als 
verrijking ervaren.
Vieren is geloof beleven, vrolijk of ver-
drietig, boos of opstandig ontmoedigd of 
berustend. De aanwezigheid van Gods 
geest  is essentieel in een christelijke 
geloofsbeleving.
Gelukkig zijn wij er met hulp van de 
steungroep in geslaagd, voor onze vie-
ringen tot aan de zomer een voorganger 
te vinden.

Noteert U alvast. Op 10 mei is er een 
medewerker avond in kerk!

Namens de SR 
Ria Goosensen

Protestantse Vrouwendienst 
Dukenburg / Lindenholt / Hatert
De volgende ouderenmiddag zal plaats-
vinden op woensdag 17 april en dan 
hebben wij onze Paasviering. We be-
ginnen dan op half vier met een lekker 
kopje koffie /thee en een traktatie. 
Om vier uur zal de heer Piet van der 
Heide voorgaan in de Paasviering. 
Het thema van deze dienst zal zijn: “De 
rotsen gaan open.”
De heer Lolle Wynia gaat ons tijdens de 
dienst op het orgel begeleiden. Tijdens 
de dienst speelt hij bovendien een solo 
en worden er op de beamer passende 
beelden getoond.
Na de viering gaan we met z’n allen aan 
tafel voor een gezellige broodmaaltijd. 
Mocht u gehaald en gebracht willen 
worden, dan kunt u dat kenbaar maken 
op het strookje bij de uitnodiging.
 
In verband met de verschijningsdatum 
van de eerstvolgende Over en Weer 
willen we u nu alvast attenderen op ons 
jaarlijkse reisje. Op donderdag 23 mei 
is het zover. We gaan dit keer met een 
bus naar de Passiflorahoeve in Hars-
kamp. De passiflorahoeve heeft 5 ver-
schillende vlindertuinen en een Vlinder-
museum.  Een aanrader voor liefhebbers  
van vlinders en planten. We vertrekken 
om 10.30 uur vanaf de kerk. Na aan-
komst staat er voor ons een heerlijke 
lunch klaar. Daarna krijgt u voldoende 
tijd om de tuinen te bezoeken.
Aan het einde van de middag gaan we 
weer terug naar Nijmegen, waar we te-
gen 16.30 uur aankomen. Er wordt een 

eigen bijdrage gevraagd van € 37,50 per 
persoon. Aanmelden kan via het strookje 
op uw persoonlijke uitnodiging. Introdu-
cés kunnen, na overleg, eventueel mee.
 
We hebben een gift van 20 euro ontvan-
gen, hartelijk bedankt hiervoor.
 We hopen u allen te zien bij de Paasvie-
ring op woensdag 17 april.
 

De Vrouwendienst

Theater van de laatste dagen
VPTZ Thuis Sterven Rijk van Nijmegen 
organiseert samen met de Ontmoetings-
kerk een avond waarin het samen zijn 
in de laatste levensfase centraal staat. 
Theatermaker Nicoline van Beek geeft 
in haar voorstelling een lichtvoetige, 
maar ook ontroerende vertelling. De ver-
telling is geschreven door professionals 
en vrijwilligers die werkzaam zijn met 
mensen die geen genezingskans heb-
ben. De voorstelling dient als opmaat 
voor een onderlinge uitwisseling van 
gedachten over dit onderwerp. 

De voorstelling vindt plaats in de 
Ontmoetingskerk op donderdag 2 mei. 
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 
uur. 
Voor de voorstelling zijn gratis toegangs-
kaarten verkrijgbaar via het secretariaat 
van de Ontmoetingskerk of via e-mail:
info@vptzthuisstervenrijkvannijmegen.nl 

Het belangrijkste dat de vrijwilligers van 
VPTZ Thuis Sterven Rijk van Nijmegen 
al zo’n 35 jaar doen is ‘ER ZIJN’ voor 
terminale patiënten die thuis willen ster-
ven en hun mantelzorgers. 
Het doel van de vrijwilligers is om het de 
zieke zo comfortabel mogelijk te maken, 
zodat de mantelzorger de mogelijkheid 
heeft om even rustig te slapen, bood-
schappen te doen, andere zaken te 
regelen of gewoon even tot rust te ko-
men. De vrijwilligers zijn gemotiveerd en 
betrokken, bieden een helpende hand, 
een luisterend oor, een wakend oog en 
respecteren de privacy van de zieke en 
zijn of haar omgeving. 
Ze verrichten geen verpleegkundige of 
huishoudelijke taken, maar verlenen 
dezelfde zorg die familie of naasten 
bieden. 
Voor meer informatie ga naar: 
www.vptzthuisstervenrijkvannijmegen.nl.

Wijknieuws
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Stille week
Dit jaar kan ik alle drie diensten van de 
stille week in Nijmegen voorgaan. Dat 
geeft me de mogelijkheid om die dien-
sten met elkaar te verbinden. In alle drie 
diensten, witte donderdag, goede vrijdag 
en Pasen, zullen naast de Bijbelteksten 
ook gedichten van Martinus Nijhoff wor-
den gelezen. Deze gedichten verwoor-
den kernachtig wat er staat te gebeuren. 
Zij nemen ons mee in het beleven van 
wat er deze dagen met Jezus en daar-
door met ons gebeurt. 

In de Paasdienst zal ik ook iets voorbe-
reiden voor als er kinderen meekomen 
naar deze dienst.
Op witte donderdag en uiteraard met 
Pasen zal er koffiedrinken na de dienst 
zijn. Op goede vrijdag is er geen koffie-
drinken en geen collecte.
De diensten van witte donderdag en 
goede vrijdag beginnen om 19:30 uur.   

Opknappen bijgebouw
Er wordt hard gewerkt aan het opknap-
pen van het bijgebouw. De consisto-
riekamer is behangen en geverfd en 
wordt nu verder ingericht. De voormalige 
kinderkerkkamer wordt ingericht als 
kamer van de dominee waar ik tussen 
afspraken in kan verblijven en wanneer 
het eens handig is ook kan blijven over-
nachten. 
De kamers zijn al mooi maar het trap-
penhuis steekt daarbij schril af en moet 
nog worden opgeknapt. Wanneer dat is 
gebeurd zullen we dat op de een of an-
dere manier vieren. 
Omdat ik nu een werkplek in Nijmegen 
heb ben ik in principe elke woensdag in 
Nijmegen en uiteraard ook op andere 
dagen als het zo uitkomt.

Susanne Freytag

Van de kerncommissie 14 januari en 
21 januari
In de vergadering van 14 januari waren 
de verhuurcommissie en de technische 
commissie uitgenodigd om ons bij te 
praten over de stand van zaken. 
Het is goed om te vernemen dat er een 
toename is van de verhuur van het kerk-
gebouw. Daarbij gaat het om repetities 
van koren, concerten, boekpresentaties 
e.a. De verhuurcommissie is bezig om 
een verhuurbeleid te ontwikkelen. 

Een website voor de verhuur is in op-
bouw (zie www.lkn.nl). De kerncommis-
sie wil ook graag in kerkblad de openba-
re concerten laten vermelden. 

Het project uitnodiging gemeenteleden 
voor en gesprek en maaltijd wordt be-
sproken. De vorm van het samen eten 
en een gesprek aan de hand van paar 
vragen onder leiding van Susanne bevalt 
goed. In het voorjaar zal een volgende 
maaltijdbijeenkomst worden gepland.

Er wordt een stichting Lutherse kerk 
Nijmegen opgericht die de zorg voor 
het onderhoud en de verhuur van het 
gebouw op zich gaat nemen. Dit vraagt 
om goede afspraken tussen de kerken-
raad en deze stichting. Die zullen in een 
overeenkomst worden vastgelegd. Hier 
moet goed over worden nagedacht. Dat 
maakte dat we op 21 januari opnieuw 
vergaderden om hierover door te praten. 

Evangelisch-Lutherse
G

em
eente N

ijm
egen

Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-
Nederland, Kern Nijmegen
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79, 6521 AX 
Nijmegen
website: www.lutherszuidnederland.nl 
predikant: ds. Susanne Freytag, 
tel: 06-43955283, mail :s.freytag@gmx.net
contactpersoon: prof. dr. Makrus Matthias, 
Philippuslaan 9, 6564 AL Heilig Landstichting, 
tel: 024-8488744, mail: mmatthias@pthu.nl 

Leesgroep
woensdag 8 mei: 20.00 uur
Deze groep bespreekt met elkaar het 
boek “Raak de wonden aan” van Tomas 
Halik: Over niet zien en toch geloven. 
Gespreksleider: Hans van Gennip
(j.vangennip@zeits.ru.nl)
Overige data: 29 mei, 19 juni

Geloven Nu 
woensdag 24, vrijdag 26 april: 10.00 uur
U bent van harte uitgenodigd om met 
deze groep mee te komen doen. 
De deelnemers verdiepen zich maande-
lijks in een Bijbeltekst en gaan daarover 
met elkaar in gesprek. 
U kunt kiezen uit 2 data: woensdag of 
vrijdag om 10.00 uur.
Begeleiding: Theo van Grunsven en 
Ineke Keizers. Als u zich aanmeldt bij 
Ineke@keizers-teunissen.nl krijgt u de 
teksten toegestuurd.
Overige data: 22 en 24 mei  

Geleide meditaties 
donderdag 11 april: 10.00 uur
In de vastentijd vijf geleide meditaties. 
Thema: Woestijn, Leegte en Terugge-
worpen worden op jezelf. 
Moniek Steggerda en Jacqueline Pompe 
verzorgen deze bijeenkomsten.
De Bijbellezingen van veertigdagentijd 
nodigen ons uit om stil te staan bij wat 
zo vaak vanzelfsprekend is: eten en 
drinken, vertrouwen, geloven dat het 
kan, vergeving en nieuwe kansen.
Er is ook een meditatiemoment op 
donderdag 9 mei

Expositie RUST in CHAOS 
t/m woensdag 15 mei
Veel mensen hebben grote behoefte aan 
rustmomenten in hun snelle, drukke en 
soms chaotische leef- en werkomgeving. 

Letterlijk “stil staan” bij kunst  biedt daar-
voor mogelijkheden. Tien kunstenaars 
uit de regio exposeren: Denny Baggen, 
Alexander Bobkin, Jos van Gessel, Elise 
Jacobs,Noëlle Koppers, Inge Leuverink, 
Cor Litjens, Klaus van de Locht, Bert de 
Turck, Judith Walboomers. Zij exposeren 
met schilderijen, sculpturen en foto’s. 
Op zondag 5 mei zijn er van 14.00 uur 
tot 16.00 uur begeleide rondleidingen.

Inzameling Klaasmarkt
Zaterdag 4 mei  nemen vrijwilligers van 
de Klaasmarkt graag uw overbodige 
(maar nog in goede staat verkerende) 
spullen in bij het innamepunt Weezenhof 
4737a.
Zij staan van 10 tot 12 uur ook voor u 
klaar op zaterdag 1 juni, 6 juli, 7 septem-
ber en 5 oktober. 

Op zondag 26 mei bent u bij ons van 
harte welkom tijdens “Dit is Dukenburg”.

Kerkdienst gemist?

U kunt de diensten van de 
Ontmoetingskerk en Maranathakerk

ook via internet beluisteren.

Ga hiervoor naar de website van PGN:
www.pkn-nijmegen.nl

(onderaan deze pagina vindt u 
een link naar de kerkdiensten)
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Dit jaar hadden de Diaconale diensten, die jaarlijks in de 40-dagentijd gehouden 
worden, het thema “De naakten kleden”. Dit onderwerp werd in de drie secties door 
de (oecumenische) diaconale werkgroepen op een geheel eigen wijze ingevuld en 
vorm gegeven.

De Daad kon bij het Woord gevoegd worden door aan de kerkgangers, tijdens het 
koffie drinken, de gelegenheid te bieden een donatie te geven voor de Kledingbank. 
Bij een donatie van minimaal 5 euro kon een stoffen tasje uitgekozen worden. De 
tasjes worden gemaakt in het naaiatelier TOFFE STOFFEN van de Kledingbank. 

Het geld wordt gebruikt om ondergoed en sokken aan te schaffen voor de kleding-
winkel waar mensen met een minimum inkomen 2x per jaar van een nieuwe gar-

derobe voorzien worden. 
Tien procent van het totaal-
bedrag mag het naaiatelier 
besteden aan naaigerei voor 
het naaiatelier zelf.

De dames van het naai-
atelier waren blij verrast met 
de opbrengst van de donaties 
en ze danken iedereen har-
telijk die deze actie mogelijk 
gemaakt heeft.

Ria Timmerman, voorzitter 
College van Diakenen

Actie voor Kledingbank groot succes!
Opbrengst: 750 euro
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In het centrum zijn activiteiten van 
het Oecumenisch Citypastoraat in de 
- Stevenskerk (www.ocp-nijmegen.nl     
postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen)
- St. Jacobskapel (Glashuis 4, 6511 CR 
Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl)  
- Titus Brandsma kapel (Doddendaal)
Pastorale contactadres: 
Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193,
e-mail: pootjohanna@gmail.com
adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen
Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056 

Oecumenische diensten binnenstad

STEVENSKERK
Elke zondag om 10 uur: dienst van 
Schrift en Maaltijd.
Wekelijks vrijdagmiddaggebed om 13 
uur in de Stiltekapel van de Stevenskerk.
Engelse Koorvespers met Capella 
Cumerana op (bijna) elke eerste zater-
dag van de maand om 16 uur. Komende 
data: 4 mei (Dodenherdenking) en 1 juni.

De Goede Week en de Drie Dagen van 
Pasen
-  Palm- & Passiezondag 14 april, 
   10.00 uur: dienst van Schrift en 
    Maaltijd, met palmprocessie.
-  Witte Donderdag 18 april, 18.00 uur: 
   pesachmaal, besloten met dienst van 
   de Tafel.
-  Goede Vrijdag 19 april:  
   13.00 uur, middaggebed (het ‘zesde 
   uur’) in de Stiltekapel; 
   19.30 uur, viering met het evangelie   
   van de passie, de Goede Vrijdag-
   gebeden en de kruishulde.
-  Paaswake zaterdag 20 april, 21.30 
   uur: met de intocht van het licht, de 
   litanie met alle heiligen, doop en doop-
   vernieuwing, lezing van het evangelie 
   van de opstanding en de Maaltijd van 
   de Heer.
-  Paaszondag 21 april 10.00 uur: dienst 
   van Schrift en Maaltijd.

Doop in de Paasnacht
In de Paaswake op zaterdag 20 april zal 
Jacq de Beer, 24 jaar oud, de heilige 
Doop ontvangen.

SINT JACOBSKAPEL
De St. Jacobskapel aan het Glashuis 
ligt op een oude bedevaartroute naar 
Santiago de Compostela. Voor velen 
uit Nijmegen en omgeving is de kapel 
het startpunt van hun pelgrimage. Elke 
tweede zondag van de maand om 11.30 
uur is er een ‘Jacobsviering voor men-
sen onderweg’. 
Voorgangers op 14 april (Palmzondag): 
Bärbel de Groot-Kopetzky en Pater Paul 
Reehuis. Voorganger op 12 mei: Pater 
Paul Reehuis.

Op Goede Vrijdag 19 april om 15 uur: 
‘Stilstaan bij het Kruis’, een korte 
meditatieviering. Voorgangers: Bärbel 
de Groot-Kopetzky en Els Gilissen.
Paaswake op zaterdag 20 april om 19 
uur. Voorgangers: Ds Henk Gols, Bärbel 
de Groot-Kopetzky en Pater Paul Ree-
huis.

Straatkerk
Iedere zondag van 15.30-17.30 uur is de 
Titus Brandsma Kapel (aan de Kroon-
straat) open voor mensen van de straat 
en kunnen zij elkaar ontmoeten van 
mens tot mens, niets meer en niets min-
der. Van 16.00-16.45 uur is er een korte 
viering waarin we met elkaar spreken 
over de (on)zin van het leven.
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Elke tweede zondag van de maand 
om 19.30 uur wordt in de Petruskerk 
(Schependomlaan 85) een cantate van 
J.S. Bach uitgevoerd. Met solisten, koor 
en orkest. Het slotkoraal wordt vooraf 
ingestudeerd zodat iedereen die wil, kan 
meezingen. 

Iedereen is hartelijk welkom, de toegang is vrij. 
Voor meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl

ZONDAG 14 APRIL om 19.30 uur: 
cantate  BWV 113: ‘Herr Jesu Christ, du höchstes Gut’
Dit is een niet heel bekende en zelden uitgevoerde 
cantate. Ze stamt uit 1724, het jaar van de koraal-cantates. 
Maar voor die onbekendheid is weinig reden: het is een 
rijke cantate met maar liefst acht qua vormgeving en 
instrumentatie sterk verschillende delen, waarin telkens 
iets van de koraalverzen doorklinkt. Het verbindende 
thema is de indringende smeekbede om ondanks al ons 
tekortschieten toch geaccepteerd te worden. Het is een lied 
van inkeer, van boetedoening, en als zodanig passend in 
de lijdenstijd -- al is de cantate daar niet voor geschreven 
omdat in deze periode in Leipzig een stille tijd (zonder 
muziek) in acht genomen werd.

De cantate begint met een breed en smartelijk openings-
deel met een belangrijke rol voor de twee oboi d’amore en 
met daarin ingeweven het eerste koraalvers voor het koor. 
Vervolgens zingen de koor-alten het tweede vers tegenover 
de unisono spelende violen plus continuo. 
Het derde deel is een al wat opgewektere bas-aria, nu in 
majeur, begeleid door de drie dubbelrietblazers: de beide 
oboi d’amore en de fagot. In het vierde deel zingen de koor-
bassen weer een koraalvers, maar met daartussendoor 
een aantal meer persoonlijke toevoegingen in de vorm van 
recitatiefjes voor de bas-solist. 

De stemming wordt steeds beter. De tenor zingt nu in 
een vertrouwensvolle aria dat alle zonden zullen worden 
vergeven, daarbij op buitengewoon virtuoze wijze omspeeld 
door de fluit. De rust die we uiteindelijk zullen vinden wordt 
onderstreept met lange 
liggende noten op het 
woord “Seelen-ruh”. 
Aanvullend zingt de 
tenor een uitgebreid en 
troostrijk recitatief met 
strijkersbegeleiding. En 
dan volgt nog een heel 
bijzonder (en bijzonder 
moeilijk te zingen) duet 
voor de sopraan en de 
alt, waarin zij vragen om 
gehoorzaam te mogen 
leren zijn als een kind. 
Samen besluiten we de 
cantate met het mooi 
door Bach vierstemmig 
getoonzette achtste vers.

De eerstvolgende cantates zijn:
zondag  12 mei BWV 104  Du Hirte Israel, höre
zondag   9 juni BWV 172  Erschallet, ihr Lieder

Bachcantate in Petruskerk
Mozart Totaal, 

Oranjeconcert op Koningsdag

Een Koningsdag zonder Oranjeconcert in de Stevenskerk 
is niet meer voor te stellen. Ook dit jaar heeft de Stichting 
Oranjeconcert Nijmegen een feestelijk en afwisselend 
programma samengesteld.

De 170 jaar geleden opgerichte Koninklijke Gemengde Zang-
vereniging Orpheus zingt wereldlijk en geestelijk repertoire 
van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), het muzikale 
genie uit Salzburg. Zo klinken bekende en onbekende delen 
uit de opera’s Le nozze di Figaro, Così fan tutte, La clemenza 
di Tito en Die Zauberflöte, liederen, en werken als de verras-
sende Lauretanische Litanie KV 109 en het geliefde Laudate 
Dominum KV 339.

Medewerking verlenen de sopraan Claudia Wijers, de mez-
zosopraan Véronique Lamers, de tenor Jurgen de Jong, de 
bariton Roel Schutgens, de pianist Roland Aalbers en de 
organist Joost Langeveld. De algehele muzikale leiding is in 
handen van Maarten-Jan Dongelmans.

Datum:  zaterdag 27 april (Koningsdag)
Tijd:        20.00 – 22.00 uur (kerk open: 19.30 uur)
Entree:  vrij (uitgangscollecte)

Vrijdag 19 april vanaf 20.45 uur kunt u luisteren naar een 
Passieconcert in de Anthonius van Paduakerk. Met muziek 
van o.a. Pärt, Demantius , Tallis en Lukaszweski.

Het centrale thema in alle 
stukken is het lijden van 
Jezus en het Joodse volk, 
en de hoop en de verzoe-
ning met God die daaruit 
volgen. 
Onder leiding van Wolfgang 
Lange (sinds kort ook actief 
in de Stevenskerk). 

Gerie Daanen, accordeonist 
van internationale allure, 
begeleidt het koor bij het 
Salve Regina van Pärt. 
Daarnaast vertolkt hij een 
traditionele Bulgaarse ‘Sevdana’ voor accordeon solo.

Kaarten kosten 15 euro. 
Kijk voor meer informatie op: www.kamerkoormnemosyne.nl

Passieconcert in de  Paduakerk
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Op 14 maart 2019 werd een Gemeenteavond gehouden 
voor de gehele Protestantse Gemeente te Nijmegen (PGN) 
in de Maranathakerk. Aanleiding was een drietal majeure 
onderwerpen:
-  het KR-besluit tot stopzetting van de verkoopprocedure 
   Maranathakerk m.b.t. de potentiële koper;
-  het niet goed functioneren van de Kerkenraad;
-  het voornemen om m.i.v. juli 2019 de sectieraad Landwijk 
   op te heffen en de reguliere kerkdiensten in de Kleine 
   Bartholomeuskerk stop te zetten.

Doel was het informeren van de gemeente over deze on-
derwerpen en de gemeente te horen over het voorgenomen 
KR-besluit betreffende de ontwikkelingen in de Landwijk.  

Er waren 120 à 130 gemeenteleden aanwezig, afkomstig uit 
alle secties. 

De opening geschiedde door de voorzitter van de Kerken-
raad, dhr. De Gooyert, wijzend op het visitekaartje van de 
PGN en waarbij vroeg hij om aanwezigheid van Gods Geest 
op deze avond. Vervolgens verzorgde hij een toelichting op 
bovengenoemde onderwerpen aan de hand van een power-
point-presentatie. 

Presentatie
Voorafgaand aan genoemde drie majeure zaken stond de 
voorzitter even stil bij de organisatiestructuur van de PGN, 
met name omdat bij veel gemeenteleden deze niet helder is, 
vooral door de ingewikkeldheid ervan. De in het beleidsplan 
‘Kiezen voor Toekomst’ (2008) voorgestane PGN-organisa-
tiestructuur met één kerkenraad en drie geografische werk-
groepen/secties – nadrukkelijk niet zijnde wijkkerkenraden 
– is nooit goed van de grond gekomen. Secties bleven zich 
gedragen – en nog steeds – als een soort wijkkerkenraad. 
Door velen in de KR wordt dit organisatiemodel echter als 
belemmerend ervaren.

Voor de hoofdlijnen van de presentatie wordt verwezen naar 
de PowerPoint-sheets, die kunnen worden opgevraagd bij de 
scriba. Hieronder worden de drie onderwerpen samengevat.

Verkoopprocedure Maranathakerk
- V.w.b. de verkoopprocedure van de Maranathakerk had de 
KR-voorzitter het mandaat van het CvK om de onderhan-
delingen met de potentiële koper aan te gaan. Belangrijke 
punten die daarbij ook geregeld moesten worden, waren: 
de arbeidstijd van de koster, de huur van de kosterswoning, 
mogelijkheden voor uitvaartdiensten, kindercrèche en 
kindernevendienst op zondagen, etc..
- Tijdens de KR-vergadering van 22 januari 2019 bleek grote 
verdeeldheid, maar stemde een nipte meerderheid van de 
KR tegen het onderhandelingsresultaat dat door de voorzitter 
was behaald. De verkoopprocedure van de Maranathakerk 

werd dientengevolge stop-
gezet. Er is een principieel 
bezwaar (tegen het beheer 
en het verhuren van zaken 
die geen kerkelijk eigendom 
zijn) en er is geen vertrouwen 
in een goede overeenkomst 
voor de toekomst. Er werd 
een schriftelijke en anonieme 
stemming gehouden.

Functioneren Kerkenraad
- De Kerkenraad opereert niet als eenheid en is verdeeld. Er 
zijn te veel verschillende belangen en bij velen bestaat het 
gevoel niet over voldoende overzicht en kennis te beschik-
ken. Het KR-bestuur wordt ervaren als een té grote groep, 
waarin men zich qua meningsuiting vaak niet veilig voelt. 
Verder is er al lang een gelaten sfeer. 
- Gebleken is dat er over vertrouwelijke zaken verschillen-
de malen informatie uit de KR is gelekt, twijfels zijn er over 
integriteit in het handelen. 
- De huidige KR is zelf niet meer in staat gebleken om deze 
benarde situatie tot een ommekeer te brengen.
- Er is nu besloten om enige tijd – vooralsnog twee maanden 
– een pas op de plaats te maken, wat concreet inhoudt dat 
zowel de Kerkenraad als de Kleine Kerkenraad voor verga-
deringen niet bijeen zal komen. 
- Ook is besloten om hulp en bijstand te vragen van de clas-
sis/classispredikant om te helpen de ontstane situatie weer 
ten goede te keren.
- Inmiddels is na een bezoek van de voorzitter en scriba aan 
de classispredikant bekend geworden dat er hoogstwaar-
schijnlijk door de classis zal worden overgegaan tot een 
visitatie. Hiermee zullen twee tot drie maanden gemoeid zijn. 
- Het moderamen (dagelijks bestuur) is gedurende die ‘time-
out’ situatie gerechtigd alleen lopende en spoedeisende 
zaken af te handelen, met terugkoppeling naar de KR.
- De interim-predikant zal zijn taak ‘gewoon’ voortzetten.

Ontwikkelingen Landwijk
- Door gebrek aan menskracht en bestuurskracht is het voor-
stel om de sectieraad Landwijk op te heffen m.i.v. juli 2019. 
- Verder wordt m.i.v. diezelfde datum gestopt met reguliere 
diensten in de Kl. Bartholomeuskerk.
- Met bekendmaking van deze voornemens is er – zeer be-
grijpelijk – veel boosheid, maar ook begrip voor die situatie 
ervaren in dit deel van onze gemeente. 
- In de Kl. Bartholomeuskerk zullen de Taizé-vieringen wel 
doorgaan en zo blijven er mogelijkheden voor bijzondere 
samenkomsten, zoals zangdiensten, etc.. Daar zal in de 
komende tijd naar gekeken worden. 
- De Landwijk-gemeenschap blijft doorgaan, waarbij er nog 
wel moet worden nagedacht over de opzet van pastorale/
buurtcontactgroepen en een auto-ophaaldienst naar de twee 
andere PGN-kerken.  
- De gekozen beleidsrichting met de Landwijk is thans nog 
een voorgenomen besluit van de KR. De gemeente behoort 
bij dergelijke belangrijke beslissingen gehoord te worden, 
waartoe hier en nu de gelegenheid wordt geboden. Daarna 
kan er pas sprake zijn van een definitief KR-besluit.  
  
Na deze toelichting werd overgegaan tot een korte pauze, 
waarin de gemeenteleden de gelegenheid kregen om vragen 
op schrift te stellen en in te leveren bij de scriba. 
Na de pauze was er gelegenheid voor een reactie op al 
hetgeen was toegelicht en zo nodig voor een toelichting op 
de ingeleverde vragen. Afgesproken werd dat de ingediende 
vragen schriftelijk zullen worden beantwoord. 

Voor de beantwoording van de vragen (dit is teveel voor pu-
blicatie O&W) wordt verwezen naar de website van de PGN: 
www.pkn-nijmegen.nl of u kunt deze schriftelijk opvragen bij 
de scriba: gerbrandhoek@gmail.com

Gerbrand Hoek, scriba 

Verslag Gemeenteavond PGN 14 maart 2019
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Kerk en samenleving

Enkele gemeenteleden vroegen me na de dienst van 17 
maart jl. om de basisgedachten van de preek in O&W te 
plaatsen. Met enige aarzeling doe ik dat, omdat we weer een 
poosje verder zijn en het levendige woord anders klinkt dan 
wanneer het is opgeschreven. 

De vicieuze cirkel van de boosheid
Ik had het over de boosheid die ik opmerkte rond de 
gemeenteavond van 14 maart. Met boosheid werd en wordt 
gereageerd op het besluit van de kerkenraad dat de Mara-
nathakerk niet is verkocht. De verwachting om in de kerk 
te kunnen blijven, is gefrustreerd. De frustratie is geuit op 
plekken waar dit niet hoort. Reactie op reactie is het gevolg 
met doorbreking van wat van je rol als ambtsdrager en mede-
gemeentelid mag worden verwacht. Je voelt je genomen, in 
de hoek gezet, onrecht gedaan. Daar reageer je vervolgens 
op. Irritaties en spanningen belasten de relaties. Het kost 
veel energie die vervolgens wegvloeit in het afvoerputje van 
je woede. Het lijkt op een zwart gat. Wantrouwen en argwaan 
maken zich meester van je. Je raakt geobsedeerd op wat 
jou is aangedaan. Je blik vernauwt. Je ziet rood. De werke-
lijkheid raakt buiten beeld. Je probeert obsessief je gelijk te 
halen, waarbij de ander zich gekrenkt gaat voelen en tekort 
gedaan. Je raakt het overzicht kwijt en je zuigt elkaar in een 
steeds feller ronddraaiend en benauwder kringetje. Het is 
een vicieuze cirkel waar je in terecht komt. Voordat je het in 
de gaten hebt, zit je erin. Dingen gaan niet meer goed. En 
weer worden mensen boos. Je komt er niet meer uit. Waar 
ben je bang voor? Waar zit de pijn die je alsmaar met al die 
verwoede pogingen probeert af te weren of te projecteren 
op de boze ander? Op deze wijze kom je ook nog in het 
slachtofferdriehoek terecht! In de taal die ik met de moeder-
melk in me heb gezogen, heet een vicieuze cirkel ‘Teufels-
kreis’. 

De wigdrijver
Dit was mijn brug naar het verhaal van Lukas 4, 1-14a, 
de zogenaamde verzoekingen van Jezus in de woestijn. 
Duivel is een verbastering van dia-bolos, letterlijk uit het 
Grieks vertaald: de uit elkaar gooier. Barnard heeft het ooit 
geniaal vertaald met ‘wigdrijver’, splijtzwam. De duivel drijft 
hier een wig tussen Jezus, zijn medemensen en God. 
Hij probeert Jezus te verleiden zijn vermeende goddelijke 
krachten toe te passen om er zelf beter van te worden. 
Hij redeneert vanuit het ego-perspectief. Wil je jezelf 
verzadigen, pak die steen en maak hem tot brood. 
Jij hebt de techniek in huis. Anderen zullen je daar om 
benijden, je smeken om ook hen in een handomdraai te 
verzadigen. Zij worden afhankelijk van jou.

De stap naar de totale (totalitaire) macht is gauw gedaan. 
De duivel kent de plek waar alles te overzien en van waaruit 
alles te controleren is. Alle rijkdom is voor jou. Niemand kan 
om jou heen. Alle aandacht is voor jou. De wig is gedreven: 
ik tegen de rest van de wereld. Hoe meer macht, hoe meer 
eenzaamheid en uiteindelijk angst om te vallen (paranoia) 
en dus nog meer verdeel en heers, nog meer repressie, nog 
meer kramp, nog meer destructie. Grandioos – en kapot. 
En dan het laatste: onaantastbaar willen zijn. Niemand kan 
mij wat, zelfs de zwaartekracht niet. Dit grenst aan suïcidale 
gekte. 

Zelfherkenning
In die verleidingen om voor mij alles veilig te stellen wat ik 
voor het leven nodig heb, alles onder controle te hebben en 
alle aandacht van de wereld, onkwetsbaar en onaantastbaar, 
herken ik mijzelf.
Als Jezus op de manier kind van God had willen zijn, zoals 
de wigdrijver het had gewild, was hij de projectie geweest 
van mijn almachtfantasie die anderen beschadigt én mijzelf. 
Hoe meer die fantasie gefrustreerd wordt, hoe bozer word 
ik, hoe harder mep ik en roep alleen maar boosheid op. Dit 
rondcirculeren in de Teufelskreis loopt uiteindelijk uit op 
zelfdestructie. Ik ga eraan kapot, jij gaat eraan kapot,de ge-
meente gaat er aan kapot. Het wordt er niet gezelliger op.
En Jezus? Hij solidariseert zich met mij, niet met het wig 
drijvende godsbeeld van de Almachtige en Onaantastbare. 
In heel zijn eenvoud en menselijke broosheid valt hij terug op 
woorden uit de Thora. Het allerbelangrijkste woordje in al zijn 
responsies is het woordje ‘niet’!

‘De mens leeft niet van brood alleen.’
‘Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem – en dus niet 
andere machten die aanspraak maken op de totaliteit van je 
leven (zoals boosheid en/of hebberige zelfzucht….)’
‘Stel de Heer, uw God, niet op de proef’.

Jezus trapt er niet in. Hij wordt niet boos op de verleider, die 
uiteindelijk de donkere, destructieve kant in ons zelf is. Hij 
dreigt niet hem te pakken of te vernietigen. Hij laat zich steu-
nen door die aloude woorden uit de Thora, leefregels in de 
woestijn, land van onzekerheid en ontberingen, nauwelijks te 
bedwingen angsten en onbeantwoorde verlangens.
Jezus voelt en heeft dit alles ook. Hij representeert in dit 
verhaal ons allemaal. Hij blijft merkwaardig rustig. Hij raakt 
niet uit balans. Hij stáát op dit ene woordje: ‘niet’.
Ik denk dat dit het woordje is dat ook Martin Luther bedoelde 
in zijn bekende reformatiehymne ‘Een vaste burcht is onze 
God’, laatste regel van vers 3: ‘Ein Wörtlein kann ihn fällen’ 
(Eén woord en hij moet vallen.)

De weg eruit
Lukas laat het verhaal eindigen bij de tempel, niet op de 
berg. De tempel is de plek van waaruit het Verhaal van een 
Levende (E. Schillebeeckx) is begonnen door hen die deze 
Jezus wilden navolgen en zijn weg wilden belichamen tot 
de dag van vandaag. Zou dat nu niet ook van de gemeente 
in de Maranathakerk uit kunnen gaan of de Ontmoetings-
kerk of het Bartholomeuskerkje of…. of… of… ? Stap uit de 
vicieuze cirkel van de boosheid en stap met die energie in de 
messiaanse levenskring van Jezus, waar al het andere je zal 
toevallen – om niet.

Rainer Wahl

Jezus trapte er niet in. Over boosheid (overdenking ds Wahl)



14

Over & WeerOver & Weer

14

Pontanusstraat 1 | 6524 HA  Nijmegen | 024 - 322 36 26
info@vananken.nl | www.vananken.nl 

Thuis in het
Rijk van Nijmegen
Met meer dan 30 jaar ervaring in het Rijk van 
Nijmegen kennen we zo’n beetje iedere straat, 
steegje en laan. Uw garantie voor een zorgvuldig 
advies over welke woning aansluit bij uw 
persoonlijke woonwens. Door lokale markt- en 
mediakennis weten wij precies hoe wij uw woning 
bij verkoop in het juiste daglicht moeten zetten.

Meer weten? Neem dan contact op met  
Juliëtte van Anken of Onno Disveld.

Wildplassers? 
David is pissig op Nabal. Hij roept: ‘God mag met me 
doen wat hij wil als ik morgenvroeg van [Nabals] familie 
ook maar iemand van het mannelijk geslacht in leven 
heb gelaten!’ (1 Samuel 25:22) Alle mannen van Nabal 
moeten vannacht dood, wil hij maar zeggen. 
 
Uit de mond van een rouwdouw als David klinkt 
dat ‘van het mannelijk geslacht’ best deftig. In het 
Hebreeuws staat er masjtien bekier, wat iets betekent 
als ‘wie tegen een muur pist’. Kijk, zo kennen we onze 
held weer. 
 
Je kunt het jammer vinden dat deze plastische zegs-
wijze in de vertaling verloren is gegaan. Toch heeft 
David het wel degelijk op de mannen als zodanig 
voorzien. Hij denkt niet zozeer aan strengere straffen 
voor wildplassers.

Arian Verheij   
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

     Hebreeuwse miniaturen

Na de kerk

Op zaterdag 4 mei om 16 uur wordt in de Stevenskerk 
een Engelse Koorvesper (Choral Evensong) gezongen 
door Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt. De vesper gaat 
vooraf aan de stedelijke Dodenherdenking.

Volgende koorvesper:  1 juni.
Henk Gols

4 mei: koorvesper in Stevenskerk

Elke vrijdag wordt om 
13 uur in de Stiltekapel 
van de Stevenskerk een 
oecumenisch middag-
gebed gehouden. Na 
afloop is er ruimte voor 
ontmoeting bij koffie en 
thee. 

Het wekelijkse gebed 
wordt gebeden in vele 
steden in binnen- en 
buitenland. 
Het maakt deel uit van 
een wereldwijd netwerk 
voor verzoening en 
vrede, waarvan de 
kathedraal van het 
Engelse Coventry 
(www.crossofnails.org) 
de spil vormt.

In het middaggebed op Goede Vrijdag 19 april gedenken 
wij het ‘zesde uur’ uit het  lijdensevangelie.

Henk Gols

Vrijdagmiddaggebed in Stevenskerk
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Kerkenraad
Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau, 
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854 
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328 
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl 

Kerkelijk bureau
Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen.
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag 
van 10 tot 12 uur 
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Collectebonnen door overmaking van 
50 euro of een meervoud op
NL74INGB0008245143 t.n.v. 
Prot. Gemeente te Nijmegen in 
Nijmegen, o.v.v. ‘Collectebonnen’

College van Kerkrentmeesters
Secretaris : J. Timmerman, 
tel.: 024-3603998
Tel. dinsdag 10-12 uur : 024-3234854
Postbus 31406, 6503 CK NIJMEGEN 
Bank  NL74INGB0008245143 tnv Prot.
Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Diaconaal centrum ‘de Haard’
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen 
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
Postbus 273, 6500 AG Nijmegen 
tel. (024) 3228480
mail: diaconie@kerkinactie-nijmegen.nl 
rekeningnr: NL52INGB0000902639 t.n.v. 
Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal predikant: 
ds P. Oosterhoff, tel. (06) 22994450

Nederlands Bijbelgenootschap
mevr. R. Timmerman, tel. (024) 3603998
e-mail: r.timmerman28@upcmail.nl

Pro Persona
mw. drs. S.G. Jansen 
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting
ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc
ds. A de Vries / ds.  R. Huijzer
tel. (024) 3613320

Sint Maartenskliniek
mw. ds. K.M. Heynis, (024) 3659695
m.heijnis@maartenskliniek.nl 

Canisius Wilhelminaziekenhuis
mw. drs. Anna Fischer, tel: (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl
 
Stichting Kalorama
Nieuwe Holleweg 12 
6573 DX Beek (Berg en Dal) 
Berber Overdijk en Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Moluks Evangelische Gemeente 
Ds. M.J. Pattinasarany, Beek 4,
5815 Mierselo, mobiel: 06 42 43 52 00
e-mail: mjpattinasarany@gmail.com

Stichting Stevenskerk
Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen 
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levens-
vragen
tel. (024) 3455231 
e-mail: info@coil-net.nl

Algemene adressen Colofon

Over & Weer is het kerkblad van de 
Protestantse Gemeente te Nijmegen

E-mailadres redactie:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Postadres redactie:
Diaconaal bureau ‘De Haard’
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen
Tel. 024 - 322 84 80

Kopij voor het volgende nummer dient 
uiterlijk op 14 mei binnen te zijn. 
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 6 weken. 

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus 
nu op 12 mei.
Graag via e-mail insturen naar:
redactie@ontmoetingskerk.net
 
U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/

Geen Over & Weer ontvangen?
Neem dan contact op met het diaconaal 
centrum. Indien voorradig kunt u een 
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:
Paul Oosterhoff, Sabine Schols en
Franz van Vlaanderen

Adreswijzigingen en opzeggingen:
tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer: 
NL04 INGB 0000 1264 36 
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:
Digidruk VANDENHUL

Data kopijsluiting 2019

 
nummer  4  -  14 mei  
nummer  5  -  25 juni 
nummer  6  -  20 augustus 
nummer  7  -  24 september 
nummer  8  -  29 oktober 
nummer  9  -  3 december

 
Verschijning: 
10 dagen na kopijdatum

Adressen en redactie

Protestantse Gemeente 
Nijmegen
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                 Kerkdiensten 

Zondag 14 april
Palmzondag 

Bartholomeüskerk 10.30 uur viering in Kalorama
Maranathakerk  09.30 uur buurtcontactgroep 2
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. Henk Gols
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Els de Clerq
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. H. Allewyn
Studentenkerk  11.00 uur  Hans Schilderman 
CWZ   10.30 uur viering
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur ds. Richart Huijzer

Collecte voor: 1.   Sociale zorg
  2.   PGN: plaatselijk jeugdwerk

Zondag 28 april
Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  09.30 uur ds. Els de Clercq
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. Jan Waagmeester
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. P. Akerboom /
    J. van Nieuwenhuijzen
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  11.00 uur John Hacking 
CWZ   10.30 uur viering
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur Zin in Zondag

Collecte voor: 1.   Huis van Compassie
  2.   PGN

Zondag 5 mei 

Bartholomeüskerk 10.00 uur ds. Rainer Wahl
Maranathakerk  09.30 uur  ds. Paul Oosterhoff
Ontmoetingskerk  10.30 uur 1e zondag viering
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Richart Huijzer
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur Th. van Willigenburg
Studentenkerk  11.00 uur Frits Hendriks 
CWZ   10.30 uur viering
Pro Persona  11.00 uur pastor Jan v/d Wal
Radboud umc  10.00 uur ds. Anneke de Vries

-Collecte voor: 1.   Kerk in Actie: noodhulp aan Syrië
  2.   PGN

Zondag 12 mei 

Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  09.30 uur buurtcontactgroep 12
Ontmoetingskerk  09.30 uur drs. van Heerde
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Ekkehard Muth
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  11.00 uur John Hacking 
CWZ   10.30 uur viering
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur J. van Nieuwenhuijzen

Collecte voor: 1.   Stichting Gast
  2.   Landelijk: jeugdwerk JOP

Donderdag 18 april
Witte Donderdag 

Maranathakerk  18.30 uur Sedermaaltijd
Stevenskerk O.C.P. 18.00 uur ds. Anneke de Vries
Ev. Lutherse Gem. 19.30 uur ds. S. Freytag
CWZ   19.30 uur eucharistieviering
Pro Persona  15.00 uur pastor Stefien Jansen
Radboud umc  10.00 uur pastor Th. van Heerde

Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag

Bartholomeüskerk 19.30 uur ds. Henk Gols
Stevenskerk O.C.P. 19.30 uur Jan van Hooydonk
Ev. Lutherse Gem. 19.30 uur ds. S. Freytag
Studentenkerk  15.00 uur  De weg van het kruis
Pro Persona  15.00 uur pastor Jan v/d Wal
Radboud umc  19.30 uur pastor Th. van Heerde

Zaterdag 20 april
Stille Zaterdag

Stevenskerk O.C.P. 16.00 uur vespers

Paasnacht
Ontmoetingskerk  19.30 uur ds. Johan Dorst
Stevenskerk O.C.P. 21.30 uur viering met doop
Studentenkerk  21.30 uur  Paaswake

Zondag 19 mei 
Bartholomeüskerk 10.00 uur Radio Bloemendaal
Maranathakerk  09.30 uur ds. Henk Gols
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. Paul Oosterhoff
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Jan van Hooydonk
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. Susanne Freytag
Studentenkerk  11.00 uur Daniella Martina 
CWZ   10.30 uur viering
Pro Persona  11.00 uur pastor Stefien Jansen
Radboud umc  10.00 uur pastor Ans Bertens

Collecte voor: 1.   Sectiekeuze
  2.   PGN

Zondag 21 april
Eerste Paasdag 

Bartholomeüskerk 10.00 uur ds. Jan Waagmeester
Maranathakerk  09.30 uur ds. M. J. Luijk
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. Henk Gols
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. P. Oosterhoff
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. S. Freytag
Studentenkerk  11.00 uur viering 
CWZ   10.30 uur viering
Pro Persona  11.00 uur pastor Stefien Jansen
Radboud umc  10.00 uur pastor Wim Smeets

Collecte voor: 1.   Stichting Straatmensen
  2.   Versterk de kerk in Pakistan


