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In deze tijd gaan veel mensen op reis. Misschien wat 
minder ver dan ze zouden wensen, maar op reis gaan ze. 
U misschien ook, of juist niet. Mijn reis(je) gaat dit jaar naar 
Friesland. Waarom gaan mensen eigenlijk op reis? Ruud 
Welten, filosoof, heeft in 2013 een boek gepubliceerd over de 
filosofie van het reizen met de titel Het ware leven is elders. 
Volgens hem zoeken mensen die op reis gaan naar plekken 
waar het leven is zoals het zou moeten zijn: authentiek, 
ongerept. Thuis is dat niet. En hij noemt dit een heel religieus 
verlangen, immers: in het christendom is het leven lijden, 
maar er wordt een betere plek beloofd, een hemel. Die is niet 
hier, die is ergens anders. En ook al hebben veel mensen 
niets met geloof en God, deze psychologie werkt volgens 
hem nog steeds door. Het goede leven is ergens anders. 
Recent is hij bij jongeren nog 
een ander motief op het spoor 
gekomen. Wie op reis gaat moet 
van alles: iets van het het land 
zien, de mensen van het land 
ontmoeten, bezienswaardigheden 
bezoeken. Op reis gaan is een 
manier om jezelf te ontwikkelen, 
en als je dat niet doet hoor je er 
niet bij. Volgens Welten heb je de 
meest interessante gesprekken 
met mensen niet als je ze vraagt 
waar ze geweest zijn, maar als je 
ze vraagt waarom ze zo nodig weg 
willen. Dit alles stond te lezen in 
het dagblad Trouw op 16 mei j.l.

Iemand die een andere weg wijst 
is Emily Esfahani Smith. Zij heeft ook een boek geschreven, 
De kracht van betekenis. Hoe geef je zin aan je leven 
(2017). Volgens Smith gaat het er helemaal niet om dat je 
authentieke, ongerepte plekken zou moeten vinden, of jezelf 
alsmaar verder zou moeten ontwikkelen in andere culturen, 
maar gaat het erom dat je zin en betekenis ervaart in je 
leven. En dat ervaren speelt zich juist wél thuis af of in je 
directe omgeving. En omdat er heel veel mensen zijn die 
helemaal niet op reis (kunnen) gaan, leek het me een goed 
idee daar iets over te schrijven.

Hoe kom je daaraan, aan zin en betekenis? Smith heeft 
met zeer veel mensen gesproken (uit verschillende culturen 
trouwens) om hierachter te komen en heeft ontdekt dat er 
vier manieren zijn waarop mensen zin geven aan hun leven. 
Hieronder ga ik daarop in en ik zeg daarbij ook steeds iets 
over de mogelijke rol van de kerk. Dat doet Smith niet, haar 
religieuze achtergrond ligt in de Soefi religie.

De eerste manier om zin en betekenis te geven aan je leven, 
zegt Smith, is door te zorgen dat je ergens bij hoort, bij een 
groep waar je aandacht en waardering aan anderen kunt 
geven en waar je zelf gezien en gewaardeerd wordt. 
Waar je kunt geven en ontvangen. En waar je regelmatig 
prettige ontmoetingen hebt. Voor veel mensen is de 
bridgeclub zo’n groep. Ik denk dan: De kerk is hiervoor bij 
uitstek een prachtige organisatie. 

Je mag er zomaar bijhoren, en die andere dingen kun je er 
ook heel goed doen of beleven, zeker als je je daar bewust 
op richt.

De tweede manier, zegt zij, is door een doel te hebben in je 
leven. Niet zomaar een alledaags doel,  maar een doel waar 
de samenleving beter van wordt en dat je leven door de loop 
van de tijd stuurt. Dat kan bijvoorbeeld door werk (betaald of 
onbetaald), door inzet van wat jij goed kunt en waar jij aanleg 
voor hebt. Hier zijn talloze mogelijkheden. Ook binnen de 
kerk liggen hier tal van mogelijkheden, immers de kerk is er 
niet voor zichzelf maar is dienstbaar aan de samenleving. De 
diakonie is hiervan wel het meest sprekende maar zeker niet 
het enige voorbeeld.

De derde manier is een verhaal 
over je leven vertellen, anders 
gezegd: een verhaal maken van 
je leven. Ieders leven kent toppen 
en dalen, breuken, tegenslagen, 
vreugden, successen, 
verliezen en nog veel meer. Je 
ervaringen onderbrengen in een 
samenhangend verhaal schept 
zin en betekenis. Het is een 
manier om een eventueel gevoel 
van gebrek aan samenhang of 
zelfs chaos te bestrijden. 
In het ziekenhuis waar ik werk 
vertellen patiënten mij vaak 
hun levensverhaal, en het 
effect daarvan is dat er weer 

een gevoel van orde en zin en betekenis ontstaat. In de 
ouderenzorg worden vaak `levensboeken’ geschreven met de 
bewoners – dat heeft hetzelfde doel. En dat kun je natuurlijk 
ook zelf doen: een `boek’ schrijven over je leven. Orde 
scheppen in de chaos van ervaringen en zo zin en betekenis 
ervaren. In de kerk wordt ons leven elke zondag in het kader 
geplaatst van het Evangelie. Daar krijgen we een en ander 
vanzelf aangereikt!

De laatste manier om zin en betekenis te geven aan je 
leven is volgens Smith openstaan voor transcendentie. Dat 
wil zeggen voor ervaringen die boven ons leven uitgaan. 
Die ervaringen kun je opdoen in de wereld van het geloof, 
of in de wereld van de muziek, of in de natuur. Ervaringen 
waardoor je je bewust wordt dat je deel uitmaakt van een 
groter geheel dat boven jouw eigen kleinheid uitgaat, dat jou 
omvat, dat jou draagt. Die ervaring kan zin en betekenis aan 
je leven geven. 
Het hele kerkelijk leven staat in het kader van transcendentie: 
van datgene wat of Diegene die ons te boven gaat.  

Misschien kan deze manier van kijken naar zin en betekenis 
u op ideeën brengen. Dat hoop ik eigenlijk. Mij gaf dit boek 
ook nog een nieuwe manier van kijken naar mijn eigen leven. 
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Over & Weer Denken en Doen

vrijdag 25 juni          Efeziërs 3:1-13vrijdag 25 juni          Efeziërs 3:1-13
zaterdag 26 juni          Efeziërs 3:14-21zaterdag 26 juni          Efeziërs 3:14-21
zondag 27 juni          Ezechiël 45:1-9 zondag 27 juni          Ezechiël 45:1-9 
maandag 28 juni          Ezechiël 45:10-25maandag 28 juni          Ezechiël 45:10-25
dinsdag 29 juni          Ezechiël 46:1-18dinsdag 29 juni          Ezechiël 46:1-18
woensdag 30 juni          Ezechiël 47:1-12woensdag 30 juni          Ezechiël 47:1-12
donderdag 1 juli             Ezechiël 47:13–48:7donderdag 1 juli             Ezechiël 47:13–48:7
vrijdag 2 juli             Ezechiël 48:8-19vrijdag 2 juli             Ezechiël 48:8-19
zaterdag 3 juli             Ezechiël 48:20-35zaterdag 3 juli             Ezechiël 48:20-35
zondag 4 juli             Johannes 5:1-18zondag 4 juli             Johannes 5:1-18
maandag 5 juli             Johannes 5:19-30maandag 5 juli             Johannes 5:19-30
dinsdag 6 juli             Johannes 5:31-40dinsdag 6 juli             Johannes 5:31-40
woensdag 7 juli             Johannes 5:41-47woensdag 7 juli             Johannes 5:41-47
donderdag 8 juli             Psalm 85donderdag 8 juli             Psalm 85
vrijdag 9 juli             Deuteronomium 7:1-11vrijdag 9 juli             Deuteronomium 7:1-11
zaterdag 10 juli           Deuteronomium 7:12-26zaterdag 10 juli           Deuteronomium 7:12-26
zondag 11 juli           Deuteronomium 8:1-6zondag 11 juli           Deuteronomium 8:1-6
maandag 12 juli           Deuteronomium 8:7-20maandag 12 juli           Deuteronomium 8:7-20
dinsdag 13 juli           Deuteronomium 9:1-14dinsdag 13 juli           Deuteronomium 9:1-14
woensdag 14 juli           Deuteronomium 9:15-29woensdag 14 juli           Deuteronomium 9:15-29
donderdag 15 juli           Psalm 90donderdag 15 juli           Psalm 90
vrijdag 16 juli           Marcus 6:1-13 vrijdag 16 juli           Marcus 6:1-13 
zaterdag 17 juli           Marcus 6:14-29zaterdag 17 juli           Marcus 6:14-29
zondag 18 juli           Marcus 6:30-44zondag 18 juli           Marcus 6:30-44
maandag 19 juli           Marcus 6:45-56maandag 19 juli           Marcus 6:45-56
dinsdag 20 juli           Deuteronomium 10:1-11dinsdag 20 juli           Deuteronomium 10:1-11
woensdag 21 juli           Deuteronomium 10:12-22woensdag 21 juli           Deuteronomium 10:12-22
donderdag 22 juli           Deuteronomium 11:1-9donderdag 22 juli           Deuteronomium 11:1-9
vrijdag 23 juli           Deuteronomium 11:10-21vrijdag 23 juli           Deuteronomium 11:10-21
zaterdag 24 juli           Deuteronomium 11:22-32zaterdag 24 juli           Deuteronomium 11:22-32
zondag 25 juli           Johannes 6:1-15zondag 25 juli           Johannes 6:1-15
maandag 26 juli           Johannes 6:16-24maandag 26 juli           Johannes 6:16-24

dinsdag 27 juli Johannes 6:25-36dinsdag 27 juli Johannes 6:25-36
woensdag 28 juli Johannes 6:37-46woensdag 28 juli Johannes 6:37-46
donderdag 29 juli Johannes 6:47-59donderdag 29 juli Johannes 6:47-59
vrijdag 30 juli Johannes 6:60-71vrijdag 30 juli Johannes 6:60-71
zaterdag 31 juli Marcus 7:1-13zaterdag 31 juli Marcus 7:1-13
zondag 1 augustus Marcus 7:14-23zondag 1 augustus Marcus 7:14-23
maandag 2 augustus Marcus 7:24-37maandag 2 augustus Marcus 7:24-37
dinsdag 3 augustus Marcus 8:1-13dinsdag 3 augustus Marcus 8:1-13
woensdag 4 augustus Marcus 8:14-26woensdag 4 augustus Marcus 8:14-26
donderdag 5 augustus Marcus 8:27–9:1donderdag 5 augustus Marcus 8:27–9:1
vrijdag 6 augustus Marcus 9:2-13vrijdag 6 augustus Marcus 9:2-13
zaterdag 7 augustus Psalm 74zaterdag 7 augustus Psalm 74
zondag 8 augustus Romeinen 14:1-12zondag 8 augustus Romeinen 14:1-12
maandag 9 augustus Romeinen 14:13-23maandag 9 augustus Romeinen 14:13-23
dinsdag 10 augustus Romeinen 15:1-13dinsdag 10 augustus Romeinen 15:1-13
woensdag 11 augustus Psalm 86woensdag 11 augustus Psalm 86
donderdag 12 augustus Spreuken 10:1-17donderdag 12 augustus Spreuken 10:1-17
vrijdag 13 augustus Spreuken 10:18-32vrijdag 13 augustus Spreuken 10:18-32
zaterdag 14 augustus Galaten 1:1-12zaterdag 14 augustus Galaten 1:1-12
zondag 15 augustus Galaten 1:13-24zondag 15 augustus Galaten 1:13-24
maandag 16 augustus Galaten 2:1-14maandag 16 augustus Galaten 2:1-14
dinsdag 17 augustus Galaten 2:15-21dinsdag 17 augustus Galaten 2:15-21
woensdag 18 augustus Psalm 124woensdag 18 augustus Psalm 124
donderdag 19 augustus Zacharia 1:1-6donderdag 19 augustus Zacharia 1:1-6
vrijdag 20 augustus Zacharia 1:7-17vrijdag 20 augustus Zacharia 1:7-17
zaterdag 21 augustus Zacharia 2:1-9zaterdag 21 augustus Zacharia 2:1-9
zondag 22 augustus Zacharia 2:10-17zondag 22 augustus Zacharia 2:10-17
maandag 23 augustus  Zacharia 3:1-10maandag 23 augustus  Zacharia 3:1-10
dinsdag 24 augustus Zacharia 4:1-14dinsdag 24 augustus Zacharia 4:1-14
woensdag 25 augustus Zacharia 5:1-11woensdag 25 augustus Zacharia 5:1-11
donderdag 26 augustus Zacharia 6:1-8donderdag 26 augustus Zacharia 6:1-8
vrijdag 27 augustus Zacharia 6:9-15vrijdag 27 augustus Zacharia 6:9-15

Saluut voor het snoeimes

Het snoeimes is gereedschap in de wijngaard, loze ranken 
worden weggesneden, volle ranken krijgen ruimte. Een beet-
je bekend met de bijbel herken je de wijngaard als beeld voor 
Israël, en schiet de uitspraak van Jezus je in gedachten: ik 
ben de wijnstok, de ware. Om in het beeld te blijven: hij is een 
zorgvuldig besnoeide wijnstok, de vruchteloze ranken zijn 
weggesneden, de volle ranken springen in het oog.

Het snoeien van ranken zie je door de bijbel heen gebeuren. 
Visioenen van profeten die vrede vertonen laten niet veel 
heel van, als door God opgedragen, acties om volken met 
wortel en tak uit te roeien. Met precisie omschreven offer-
dienst wordt door sommige profeten minstens genuanceerd, 
soms zelfs zo goed als onderuit gehaald. Ik denk dan aan 
een fragment als Micha 6. 

In de geschiedenis gaat dat proces door. De reformatie kan 
gezien worden als het snoeien van wilde ranken. Het tijdperk 
van de verlichting bracht een overvloed van nieuwe kennis 
waardoor bestaande opvattingen aangepast moesten wor-
den. Balthazar Bekker, bijna 1700, was een dominee die de 
schandelijke uitwassen van geloof in duivels en heksen aan 
de kaak stelde en de bijl aan de wortel plaatste door vragen 
te stellen bij de gangbare interpretatie van de figuur van de 
duivel. Hij heeft er duidelijk aan bijgedragen dat de heksen-
vervolging stopte, ook zo’n wilde rank aan de wijnstok. 
Geesteszieken werden niet meer behandeld als door de 
duivel bezeten, maar als zieken. 

In mijn studententijd was de 
vraag naar het bestaan van de 
hel actueel. Het mooiste antwoord 
vind ik nog altijd de quote van 
Paus Johannes 23: de hel 
bestaat, maar hij is leeg. 
Angstaanjagende kerkelijke ver-
kondiging gleed weg, een beetje 
volgens een opmerking  van 
professor Berkouwer: bestrijding van ideeën bereik je vooral 
door die ideeën te verzwijgen. 

We mogen wel bescheiden zijn, wij als kerken, want ook in 
onze eigen eeuw zijn ontwikkelingen waar we blij mee zijn niet 
altijd te danken aan fier optreden van de kerken. De eman-
cipatie van vrouwen en de erkenning van homo’s danken we 
aan minder kerkelijk gebonden groepen en individuen. 
Besnoeide geloofstraditie. Ranken die vrucht droegen en 
ranken die “van God los” bleken en verdwenen. Een proces 
dat ook de volgelingen van Jezus geldt. 

De wijngaardenier gaat snoeiend door de wijngaard om er de 
vrucht uit te slaan die hij zoekt. Kijk, zegt Johannes, hier zie je 
compleet voor je wat het resultaat is van de snoeiende wijn-
gaardenier: de ware wijnstok, Jezus. “Als iemand in mij blijft 
en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Blijf in mij en ik blijf in 
jullie.” 

Jan Waagmeester
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Over & Weer

Het lijkt mij nog wel de vraag of je nou inderdaad moet 
spreken van “zin geven aan je leven”, zoals Smith doet, of 
dat het toch veel meer een kwestie is van zin vinden of zin 
ervaren. Je kunt wel van alles doen, maar de ervaring dat je 
leven daar zinvol van wordt lijkt me toch niet direct maakbaar. 

Een ervaring doe je op, die onderga je. Mij dunkt dat wij zelf 
wel de bedding kunnen leggen, maar dat het stromen van zin 
en betekenis moet ontstaan, of moet wordt gegeven. 

vervolg van voorpagina

  Blik op de Kerkenraad (39)

Dit keer een editie van ‘Blik op ….’ met belangrijke aan-
gelegenheden, waarvoor veel achter de schermen moest 
gebeuren en daarom per definitie nagenoeg onzichtbaar 
voor de gemeente. 
Er spelen momenteel – na de verkoop van de Petruskerk 
– twee grote en telkens terugkerende onderwerpen in de 
Kerkenraad. Dit zijn de voortgang in het herstructurerings-
proces, met de commissie GO en de thematische werkgroe-
pen aan het roer, en de beroepingsprocedure. 
Over de voortgang in de herstructurering wordt u door de 
commissie GO/werkgroepen telkens geïnformeerd via Over 
& Weer, De Omroeper of de Zondagsbrief/Nieuwsbrief. 
Over de laatste stand van het beroepingsproces is op 14 
juni jl. in De Omroeper uitgebreid verslag gedaan. Omdat 
mogelijk niet iedereen De Omroeper (digitaal) ontvangt, 
wordt hierna ditzelfde bericht weergegeven.  

Nieuwe predikant op komst!
In De Omroeper nr. 06 bent u allen uitgebreid geïnformeerd 
over de toen nog te houden digitale gemeenteavond (20 
mei) en de geboden gelegenheid binnen vijf dagen te reage-
ren op het voornemen van de Kerkenraad om op ds. Wouter 
Slob een beroep te gaan uitbrengen. 
De geluiden uit de gemeente waren alle lovend en enthou-
siast. De Kerkenraad kreeg zo het fiat van de gemeente om 
ds. Slob te gaan beroepen. 
Voorzitter en scriba brachten op vrijdag 28 mei namens de 
Kerkenraad het beroep uit door aan ds. Slob persoonlijk de 
zogeheten beroepsbrief te overhandigen in zijn woonplaats 
Zuidlaren. Maar, enkele dagen daarvoor was er al een 
kennismaking – op zijn wens – met de voltallige Kerkenraad 
in de kerkzaal van de Maranathakerk. Hij wilde dit doen 
nog vóórdat hem de beroepsbrief zou worden overhandigd. 
Deze kennismaking – op 26 mei – verliep op een bijzonder 
prettige wijze en opnieuw bleek dat ds. Slob er zin in heeft 
om naar Nijmegen over te komen. 
Een week na het uitgebrachte beroep ontvingen wij al het 
bericht, dat hij het beroep van de PGN graag aanneemt. 
Hij beschouwt het als een mooie uitdaging om binnen onze 
gemeente werkzaam te mogen zijn en zich in te zetten de 
gemeente naar een nieuwe toekomst toe te leiden. Bij ons 
zal ds. Slob voor de volle week werkzaam zijn (1 fte), in zijn 
huidige standplaats Zuidlaren was hij voor een halve werk-
week aan de slag. 

Dit positieve bericht hadden wij u al digitaal laten weten, 
maar nu komen we er dus iets uitgebreider op terug. 
Wij denken met ds. Wouter Slob een uitstekende predikant 
te hebben gevonden – de juiste man op de juiste plek. 

Maar het betekent niet dat wij als gemeenteleden nu de ont-
wikkelingen kunnen afwachten. Nee, we zullen allen samen 
met Wouter Slob de schouders eronder moeten gaan zetten 
om een duurzaam vitale gemeente te worden. Immers, één 
predikant kan dat niet. Oók wij zullen ervoor moeten gaan.  
 
Er moeten nu verder nog wat procedurele stappen worden 
ondernomen, maar het ligt in ons en zijn voornemen dat 
ds. Slob op 12 september zijn intrededienst zal hebben, 
waarbij hij verbonden zal worden aan onze gemeente. Op 
dit moment is nog niet bekend in welke kerkgebouw de in-
trededienst zal plaatsvinden. Hierbij speelt sterk mee welke 
coronamaatregelen nog zullen gelden, of er nog 1,5 m. 
afstand van elkaar zal moeten worden gehouden. Zo ja, in 
welke kerk kunnen dan de meeste mensen worden ontvan-
gen? Duidelijk zal zijn dat er naast gemeenteleden ook aan 
zijn familie, vrienden en andere gasten plaats zal moeten 
worden geboden. Het zal qua ruimte een beetje behelpen 
worden, maar het is nu even niet anders.
In een volgende Omroeper en/of Over & Weer zult u hier-
over nog geïnformeerd worden. 

Huisvesting nieuwe predikant
Een groot aandachtspunt is nu: een goede huisvesting 
vinden voor onze nieuwe predikant!
De KR/CvK heeft al contact gelegd met een makelaar, maar 
wij denken dat er op alle fronten naar een passende woning 
(koop of huur) gezocht moet worden. Dus ook wij met z’n 
allen moeten oren en ogen openhouden voor een koop- of 
huurwoning (vrije sector uiteraard). 

Graag allen meezoeken en weet u ergens binnen onze 
gemeentegrenzen iets interessants, meld u dit dan s.v.p. 
bij het College van Kerkrentmeesters. Behalve binnen de 
stadsgrenzen van Nijmegen kan ook gekeken worden in 
het gebied van de sectie Landwijk (Beek, Ubbergen en 
Ooijpolder). Misschien moeten we zelfs gaan kijken buiten 
onze kerkelijke gemeentegrenzen, zoals; in Beuningen of 
Wijchen. Niet dat u zelf voor makelaar moet gaan spelen, 
maar misschien weet u toevallig in uw directe omgeving een 
respectabel huis te koop staan.

Ik vermoed dat wij in deze dingen toch vooral ontvangende 
partij zijn. Maar die bedding, die kunnen we wel leggen!

Duidelijk is in elk geval dat de ander of de Ander een grote 
rol speelt bij het vinden van zin en betekenis in het leven. Ik 
hoop dat de kerk, nu corona bijna voorbij lijkt, daarbij voor 
velen ook (weer) een rol mag gaan spelen!

Ds Anneke de Vries
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Over & WeerOver & Weer Kerk en samenleving

Recente besluiten van de Kerkenraad
In zijn (digitale) vergadering van 8 juni jl. stelde de Ker-
kenraad de Jaarrekening PGN 2020 en de Jaarrekening 
Diaconie 2020 voorlopig vast. Definitieve vaststelling vindt 
plaats nadat de gemeente in de gelegenheid is gesteld om 
gedurende vijf dagen na publicatie de stukken in te zien en 
eventuele vragen/bemerkingen schriftelijk door te geven 
aan de scriba. 
Omwille van een tijdslimiet voor indiening van de Jaarreke-
ning bij het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling 
van Beheerszaken) werd de publicatie van de Jaarrekening 
PGN 2020 al in De Omroeper gedaan en heeft de gemeente 
reeds de voorgeschreven reactietijd gekregen. Hierna werd 
de definitieve vaststelling van de Jaarrekening PGN 2020 
een feit. 
Mocht u alsnog dit document willen inzien, dan kunt u hier-
voor altijd terecht bij de scriba. Desgewenst kan hij het stuk 
digitaal toesturen. 

De Jaarrekening 2020 van de Diaconie 2020 kon nog niet 
ter inzage worden gelegd voor de gemeente, omdat er nog 
enkele formele zaken geregeld moesten worden. Dat heeft 
een kleine vertraging veroorzaakt. Dit stuk zal nog ter inza-
ge worden gelegd. U verneemt dit nog van ons, op welke 
wijze dan ook. 
In de KR-vergadering van 8 juni waren geen andere beslis-
punten. 

Op 29 juni zal de Kerkenraad zijn laatste vergadering 
hebben vóór het zomerreces. Op de agenda zullen  onder 
meer staan: het inhoudelijke Jaarverslag 2020 PGN (wat 
is er vorig jaar allemaal gebeurd?), de nieuwe Plaatselijke 
Regeling (in wezen ons huishoudelijk reglement), het Com-
municatieplan PGN (resultaat van de werkgroep Communi-
catie), uiteraard de voorbereiding van de introductie van ds. 
Wouter Slob en zijn huisvesting, ook de voorbereiding van 
de intrededienst op 12 september, en ‘last but not least’ de 
zorg makende onderbezetting van het College van Kerkrent-
meesters, maar vooral van het College van Diakenen. In 
Over & Weer van augustus berichten wij u hierover. 

Twee rectificaties
In al het geschrijf wil er soms wat verkeerd gaan. 
Hieronder wordt dat gecorrigeerd.

1) In ‘Blik op de Kerkenraad 38’ (Over & Weer van mei/juni 
2021) werd geschreven dat er t.a.v. de verkoop van 
de Petruskerk vanuit de gemeente geen bezwaren waren. 
Dit is niet een geheel juiste weergave van de werkelijkheid. 
Er waren wél enkele bezwaren binnengekomen. 
De tekst van de bewuste passage moet daarom luiden:
“Overigens werd de gemeente eerder (mei 2020) in de 
gelegenheid gesteld om te reageren op het principebesluit 
van de Kerkenraad om de kerk te verkopen. Er waren geen 
overwegende bezwaren die een effect op het genomen 
besluit hadden.” 

2) In het toegestuurde verslag van de digitale gemeente-
avond van 20 mei jl. was hetgeen in het licht van de beroe-
pingsprocedure geschreven stond over het aantal sollicita-
tiebrieven en reacties niet geheel juist. 
Hierna de juiste tekst: 
“Er zijn 11 reacties binnengekomen en met 4 kandidaten is 
digitaal een eerste gesprek gevoerd. Vervolgens is met 3 
kandidaten een tweede gesprek gevoerd, waarin dat wat 
nog onvoldoende aan de orde was geweest, is besproken.” 

Gerbrand Hoek, scriba

U kent dat wel, het woordje zoeken.
Zoeken naar…een woord dat je niet te 
binnen schiet, wie heeft dat niet!
Zoeken, op je mobiel naar: “wat voor 
weer het vandaag wordt”.
Zoeken, op internet maar ook in de 
voorraadkast van je huis naar een pak 
macaroni dat je denkt te hebben.

Waarom ik met bovenstaande begin 
is het volgende: iedereen is zoekende 
naar een beetje zekerheid en dat heb-
ben we in een aantal gevallen dus niet. 
In onze gemeente Nijmegen zijn wij 
zoekende naar: “vertegenwoordigers 
van de gemeente”. 
Dit komt omdat we te weinig ondersteuning hebben in man/
vrouwkracht.
Zoals U weet als u naar een streamingsdienst zit te kijken 
komen altijd wel dezelfde koppen op het scherm. En diezelf-
de mensen zorgen er ook voor dat alles vooraf de diensten 
vlotjes verloopt.

Over de gehele PGN gemeente zijn er, naar ik meen, nog 
maar 5 ouderlingen en een paar diakenen die de diensten 
elke zondag draaien. Deze mensen zijn voor 4 jaar beves-
tigd en enkele zijn aan het einde van die periode, en dat is 
zeker in 2022!
Daarom zijn we op zoek naar “vertegenwoordigers” die deze 
mensen kunnen opvolgen of bijstaan onder hun hoede.
U hoeft niet bang te zijn dat het hard werken is, ook hoeft 
u niet bang te zijn voor heel zware opdrachten. Wel mag 

u optimistisch 
worden over het 
werk, voorname-
lijk werken voor 
andere mensen 
die aandacht nodig 
hebben, een aai 
over de bol geven 
of alleenstaanden 
bezoeken en 
vragen, hoe het is.
Ook mag u mee-
doen met een 

nieuw aangestelde dominee die aanstaande is en uzelf en 
anderen een boost geven voor een nieuwe algemene PGN 
gemeente die goed in de ankers zal komen te staan!

Dus “alle vertegenwoordigers” van onze gemeente, laat zien 
of er nog iemand is die het wel ziet zitten om klaar te staan 
als  “vertegenwoordiger” die gaat meelopen met een diaken 
of ouderling.
Wij zijn nog niet klaar voor het afbouwen van deze gemeen-
te, maar vertrouwen op de inspiratie van de Geest voor een 
nieuw elan onder leiding van ons pastorale team.
Dus we hopen dat U zich geïnspireerd voelt om te gaan 
zoeken, wij staan voor U klaar om U te begeleiden in dit 
mooie werk.
We zijn blij met enkelen van U en hopen op zelfs meer, 
misschien. Laat je zien!

Hartelijke groet vanuit de gemeente,
Frans Boorsma

Zoeken
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Kerk in Nijmegen
Wat zijn wij in Nederland gezegend met onze kerken. 
In bijna alle plaatsen in Nederland staat minstens een kerk. 
We mogen kiezen om bij een kerk te horen, waar we naar 
een kerk willen gaan. Ook in Nijmegen. 
Wij kunnen op zondag soms zelfs kiezen uit drie vierplekken 
als we een dienst willen bijwonen van onze protestantse 
gemeente Nijmegen. 
De kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek waar 
mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen 
en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. 

Kerk in 2021
Ondanks alle coronamaatregelen doen we ons best om 
samen gemeente te zijn. De kerkdiensten, nu nog met 
een beperkt aantal kerkgangers en waarvoor u zich moet 
aanmelden, zijn weer van start gegaan. Dan zijn er zijn ook 
nog de online vieringen, online ontmoetingen, en we kunnen 
elkaar bemoedigen met een kaartje of bloemetje. 
Maar we kunnen we hoopvol naar de toekomst kijken en 
plannen maken om samen met de nieuwe predikant, niet 
alleen op zondag, maar alle dagen van de week kerk te zijn. 
Om samen een vindplaats te zijn van geloof, hoop en liefde. 
Samen in de naam van Jezus mogen wij doorgaan met 
vieren en leren, elkaar bemoedigen en ontmoeten. 
Zijn Licht mogen wij doorgeven, vooral in duistere tijden. 
Die zijn er waren er genoeg, maar corona heeft kerken ook 
aangespoord plannen te blijven maken en nieuwe ideeën uit 
te voeren.

Solidariteitskas, van gemeenten voor gemeenten
Voor het uitvoeren van die nieuwe plannen zijn niet alleen 
ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. 
Daar ontbreekt het sommige gemeenten helaas aan. Deze 
gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas 
van de Protestantse Kerk. 
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat 
gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig 
en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land 
dragen een vast bedrag per belijdend lid bij.
Wij vragen u om een bedrag van minimaal 10 euro, waar-
van  5 euro wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Als er 
geld overblijft mogen we dat geld gebruiken voor onze eigen 
plannen en die hebben we genoeg! 

Doet u mee? De acceptgiro is onderweg en leg die alstu-
blieft niet weg. We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!

College van Kerkrentmeesters 

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas?  
Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op  
www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas

Onze kerken, onze zorg: solidariteitskas

We zijn alweer een tijdje onderweg met onze groep en met 
al die personen, die met ons meelopen. De stemming is 
goed en die is nog beter geworden, want ….. iemand heeft 
zich aangesloten bij onze wandeling en dat is ds. Wouter 
Slob: jawel, onze nieuwe dominee. En daarmee hebben we 
er een ervaren wandelaar bijgekregen, want hij heeft al vele 
paden verkend en mooie plekken gevonden. 

We moeten elkaar nog leren kennen en dat zal straks beslist 
extra goed gaan als 
we allemaal even gaan 
rusten en onze rugzak-
ken open maken om 
onze inwendige mens te 
versterken. Ja, de inhoud 
van de rugzakken kan 
sterk verschillen en het 
is leuk om te kijken naar 
wat anderen mee heb-
ben genomen. Je doet 
er nieuwe ideeën aan 
op. En wat heeft Wouter 
er in zitten? Wij zijn best 
benieuwd, maar dat is hij 
waarschijnlijk ook naar 
wat wij meenemen. 

Wat fijn dat we een nieuwe dominee hebben, al zijn we 
Rainer en Marije natuurlijk enorm dankbaar, die in deze 
moeilijke tijden er toch heel veel van wisten te maken. De 
werkgroepen zijn nu plannen aan het maken voor de korte 
en iets langere termijn en er is veel actie. De organisatie en 
communicatie moeten helder, eenvoudig en aansprekend 
worden. Er moeten werkvormen zijn voor vergaderaars en 
brainstormers, maar ook voor doeners; voor personen die 
wat langer willen meewerken en voor anderen, die een kort 
project willen helpen uitvoeren.

De GO-groep praat per thema iedereen bij, bijvoorbeeld 
via de zondagsbrieven. Wij popelen echter om u allemaal 
weer te ontmoeten en zijn daar al voorbereidingen voor 
aan het treffen. Gezien de versoepelingen hopen wij echt 
in september een aantal mooie diensten en bijeenkomsten 
te kunnen organiseren, waardoor iedereen met hervonden 
enthousiasme mee kan gaan doen aan onze vernieuwende 
gemeente-opbouw.

Gun elkaar een blik in de rugzak. Het zal verrassend blijken 
wat wij elkaar allemaal te bieden hebben!

Michèle van der Steenstraten

Commissie GO en de rugzakken
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In Over & Weer van februari (het is alweer even geleden…) 
deed ik, kort samengevat, de volgende oproep: 
‘We willen iedereen die betrokken is bij de PGN via een 
buurtcontactgroep, de cantorij, de maaltijdgroep of hoe dan 
ook, vragen samen met een mede(groeps)lid in gesprek te 
gaan over de vraag ‘Hoe hou je het (zin)vol?’ In tweetallen 
dus, waarbij je uitwisselt hoe je deze tijd ervaart en wat je 
doet om het (zin)vol te houden, want de zin is soms ver te 
zoeken….Daarbij willen we u vragen kort op te schrijven wat 
uit deze gesprekken naar voren komt (dat mag zowel met 
naam en toenaam als anoniem!) en dat naar een centraal 
adres te mailen.’ 
Op deze oproep is de volgende hartverwarmende reactie 
gekomen van Jan en Ella Heusinkveld en Henk Baadenhuij-
zen, waarin zij o.m. ingaan op de uitspraken van een zoge-
naamde BN-er (de naam is even kwijt) over ‘dor hout’. Door 
omstandigheden kon de reactie van Jan, Ella en Henk niet 
eerder geplaatst worden, maar ik geef hem – met excuses 
voor de vertraging – graag hieronder voor u weer! 

DOR HOUT
Ja, daar zitten we dan, 3 mensen bij elkaar, in de 2e lock-
down…..en jawel, 1 persoon op visite bij 2 personen, mond-
kapjes voor, met de centimeter afgemeten of we wel ver 
genoeg bij elkaar vandaan zitten, handen bij de deur ont-
smetten…  hebben we aan alle voorschriften voldaan???? 
Oh ja, nog even de deurkrukken reinigen… Dit hadden we 
ruim een jaar geleden toch niet kunnen denken?
En toch - en toch - en toch…..
Wat is er veel veranderd, wat blijken we ondanks alles 
flexibel te zijn in al deze veranderingen Natuurlijk is hierbo-
ven alles enigszins gechargeerd maar we proberen in de 
veranderde situatie toch ook nog kerk te zijn, gemeenschap 
te voelen. 
Veel informatie komt op ons af, veel van hogerhand, via de 
media. In de eerste lockdown stonden we te klappen voor 
de mensen in de zorg!! Heel mooi, heel saamhorig!!! Er 
werd volop gevraagd: hoe is het met je ouders, je familie, 
kinderen, kleinkinderen? Heel mooi. Maar: Hoe is het met 
jou? 
Er kwamen in het voorjaar heel veel mooi appjes langs over 
het voorjaar, waarbij de natuur zich niets aantrok van ‘niet 
mogen’, er kwamen veel goede wensen en mogelijkheden.
Nu in de 2e lockdown zitten we veel meer in de competitieve 
sfeer en worden we ongeduldig. 
Duurt het allemaal te lang?? Volg alleen eens alle voors 
en tegens  bij de vaccinaties. Kennelijk moet er worden 
gekozen tussen zelfstandig wonende ouderen….kwetsbare 
ouderen…kwetsbare ouderen met onderliggend lijden …..en 
ouderen met acuut vereiste zorg… Hoe ingewikkeld wil je 
het hebben?
 
Wat ons heel erg raakte was: de groep ouderen als “dor 
hout“ bestempelen. Voelen wij ons ”DOR HOUT”?
We denken het niet! 
Zeker worden keuzes gemaakt bij de ziekenhuizen waar 
de capaciteiten niet altijd voldoende waren en waar grote 
druk op staat. Een niet onbelangrijk aantal ouderen zegt: 
Ik oudere,  met menselijkerwijs  veel minder toekomst, wil 
die schaarse ruimte afgeven aan jongeren, die veel meer 
toekomst  nog voor zich hebben.
Een moeilijke maar ook ethische afweging.
Nu…….we willen deze discussie hier niet voeren en ook dit 
epistel hier niet mee eindigen.

Wat we wel kunnen is, ondanks beperkingen van nu, kijken 
naar wat  in de hopelijk nabije toekomst weer mogelijk is …. 
Samen komen, zingen, bidden 
Maar op dit moment laten we aan elkaar hoe dan ook weten 
:
We hebben genoten van een prachtig stukje winter… met 
sneeuw en ijs, veel vrolijke  mensen en kinderen. Nu is er  
toch weer het voorjaar….waar de natuur haar gang gaat 
en wij er zonder beperkingen van mogen genieten en waar 
DOR HOUT er zeker mag zijn. Laten we ons verwonderen 
over al het mooie , maar soms ook het minder mooie …. 
Maar VERWONDERING blijft! Dit willen we laten weten als 
mensen met krasjes en barstjes, maar nog wel vitaal hout!
De vlag: Houd moed  en heb lief! wappert bij veel PKN ker-
ken. Iets voor ons allemaal?

Een hartelijke coronagroet:
Henk Baadenhuijzen,  Jan en Ella Heusinkveld

Ondertussen is er veel gebeurd en veranderd. De strenge 
lockdown is voorbij, veel mensen zijn gevaccineerd, het 
voorjaar dat bij tijden op een verlengde winter leek is over-
gegaan in een stralende zomer, we maken weer vakantie-
plannen…Toch merk ik dat ik me regelmatig afvraag óf er 
wel zoveel veranderd is. Natuurlijk, we willen allemaal graag 
weer terug naar het ‘oude normaal’, ik net zo goed. Maar 
over welk ‘oude normaal’ hebben we het dan? Het ‘oude 
normaal’ waarin memo’s over onterecht handelen van de 
Belastingdienst onderin een la verdwijnen, met als gevolg 
dat duizenden mensen onterecht beschuldigd zijn van 
fraude? Het ‘oude normaal’ waarin we het vanzelfsprekend 
vinden dat er meer dan genoeg vaccins voor ons in het wes-
ten beschikbaar zijn, terwijl een groot deel van de wereld 
nog maar moet afwachten of zij überhaupt wel ingeënt kan 
worden? Kort samengevat: wie of wat is nu eigenlijk dat 
‘dorre hout’…? 

Vanuit de Studentenkerk
In de Omroeper van 13 juni jl. hebt u kunnen lezen dat de 
diaconie stappen aan het zetten is om de Protestantse Ge-
meente Nijmegen ‘Fairtradekerk’ te maken. Ook de Studen-
tenkerk is hiermee bezig, het enthousiasme onder studenten 
hiervoor is zowel groot als vanzelfsprekend. Het bracht 
me in gedachten terug naar mijn eigen studententijd en de 
maatschappelijke onderwerpen die toen bovenaan de agen-
da stonden: dat waren vooral de wapenwedloop, de verhou-
ding Oost-West en de val van de Muur. Het is bijzonder en 
mooi om te zien hoe déze generatie studenten zich zo inzet 
voor duurzaamheid en klimaatbeheersing en hoezeer ze dat 
in hun dagelijkse leven hebben geïntegreerd. Geen of wei-
nig vlees meer eten, uitsluitend tweedehands kleding kopen, 
zo min mogelijk vliegreizen…in het najaar hoop ik met een 
aantal studenten een of meer bijeenkomsten in de PGN te 
organiseren waarin wij nog wat van hén kunnen leren als het 
over deze dagelijkse duurzaamheid gaat.

Tot slot
Het is geweldig nieuws dat de PGN na de zomer de komst 
van een nieuwe predikant, in de persoon van Wouter Slob, 
tegemoet mag zien. Van harte gefeliciteerd met dit heuglijke 
nieuws! E.e.a. betekent dat mijn opdracht ten einde loopt. 
In overleg met het moderamen wordt mijn contract met een 
paar maanden verlengd, tot 1 oktober, om nog een aantal 
zaken ‘in de grondverf’ te kunnen zetten en een soepele 
overdracht voor ds. Wouter Slob te creëren. 
Voor nu wens ik u allen een mooie, zonnige en (zoveel mo-
gelijk) coronavrije zomer toe!

Met een hartelijke groet,
Ds. Marieke Fernhout

Hoe hou je het (zin)vol?
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Elke week volgen 150-200 mensen de vieringen van de 
Ontmoetingskerk en de Marathakerk thuis achter hun eigen 
computer. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om dit 
mogelijk te maken. 
 
Digitale uitzending
In de Maranathakerk zijn Floris van Tilburg en Paul van der 
Linden (onder) vanaf het begin betrokken bij de uitzendin-
gen. Floris vertelt dat er in de Maranathkerk toentertijd nog 
weinig digitaal gebeurde, er waren bijvoorbeeld nog geen 
beamerpresentaties. Na een paar maanden kon de eerste 
uitzending plaatsvinden en een jaar later zit er een team van 
drie geroutineerde mensen die elke week vier camera’s, veel 
microfoons en een presentatie mixen tot een mooi geheel.

Enthousiast vertellen Floris en Paul over nieuwe camera’s die 
kunnen draaien en waarvan de beeldkwaliteit veel beter is. 
Steeds die vernieuwing en hoe dat het mooist te gebruiken 
houdt het uitdagend. Als vlak voor de viering iets niet werkt 
of slecht klinkt is het soms even spannend dat op tijd af te 
krijgen, want het geluid moet perfect zijn.
De uitdaging zit erin dat de bestaande geluidsinstallatie moet 
mengen met de nieuwe geluidsinstallatie en dat alles thuis 
ook goed moet overkomen. Met een koptelefoon kunnen ze 
precies horen hoe het thuis klinkt en dat is soms echt anders 
dan in de kerk. Er is een hotline via whats app met een aantal 
mensen die regelmatig kijken zodat ze het meteen lezen 
als er iets niet klopt met het beeld of geluid. Beide mannen 
vinden het fijn op deze manier iets bij te kunnen dragen aan 
de viering en zien er uitdaging in om de uitzending zo goed 
mogelijk te maken. 

Alfred Grakist uit de Ontmoetingskerk (boven) kan hierover 
mee praten, hij is sinds 2017 lid van het beamerteam, wat 
vorig jaar ineens ook verantwoordelijk werd voor de uitzen-
dingen. De ontmoetingskerk wilde graag direct startenen 
binnen een week is het toen gelukt om een combinatie van 
de beamerpresentatie en een wat korrelig beeld het afscheid 
van Paul Oosterhoff uit te zenden. Het Paasweekend waren 
al de eerste online vieringen. 

Vernieuwing
Eerder was de geluidskwaliteit, zeker voor de koren en de 
muziekinstrumenten erg slecht. Daar is het afgelopen jaar 
veel aan verbeterd, ook de camera is vervangen door een 
HD camera. De bediening is een stuk makkelijker geworden, 
waardoor er weinig techische problemen optreden. 

Het beamerteam bereidt zelf de beamerpresentatie voor en 
zijn op die manier eigenlijk ook inhoudelijk betrokken. Voor 
de viering start is er altijd een beetje spanning of alles wel 
zal kloppen. Tijdens de viering is het flink aanpoten. Je wilt 
dat alles zo mooi mogelijk is beeld komt voor de mensen 
thuis, maar bedient ook het publiek in de kerk. De uitdaging 
voor Alfred zit erin dat je steeds moet proberen in te schatten 
waar iets interessants gaat gebeuren zodat je daar op tijd de 
camera heen gedraaid hebt. 

Creativiteit
Het valt op dat de beameraar steeds creatiever wordt, maar 
ook de dominees maken dankbaar gebruik van de digitale 
vernieuwing door in de vieringen steeds meer gebruik te 
maken van film- en beeldmateriaal.

Achter de schermen
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Op weg naar Emmaüs
Ik ga op weg met een vrouw die ik vaag wel ken van langer 
geleden. Eerst vertellen we elkaar in vogelvlucht wat over 
onze levens. Er is genoeg waarover we veel langer in ge-
sprek zouden kunnen gaan.

Vanuit deze basis vervolgens we onze weg in stilte door het 
Goffertpark. Met twee vragen: “Waar geloof je in ondanks 
tegenslag?” en “Waar put je hoop uit?” Ik kijk om me heen, 
luister, voel een zachte bries en de warmte van de zon. Ik 
hoor vogels fluiten, zie een Vlaamse Gaai op een tak mij 
aankijken. Ik kijk vooral naar de bomen. Zie eerst een rij nog 
kale bomen, met strenge, donkere hoofdtakken die uitsprui-
ten in veel vriendelijker ogende fijne zijtakken. Ik zie voor mij 
een boom met felgroen blad oplichten. Het beeld trekt mij 
aan. Dichterbij blijken het twee bomen te zijn die op afstand 
van elkaar staan. Ik besef dat het beeld van de twee bomen 
samen veel sterker is dan beide bomen apart.
Daarna zie ik dit patroon terug in een rij bomen met tak-
ken die naar opzij groeien en in elkaar grijpen. Eén boom 
is mooi, maar de ketting van bomen is veel krachtiger. Wij 
komen aan bij een doorkijk in een heg en kijken uit over een 
vijver met opnieuw uitzicht op twee bomen die symmetrisch 
achter de vijver bij elkaar staan en elkaar versterken. 
In dit drukkere deel van het park treffen we meer mensen. 
Sporters, hardlopers, wandelaars en spelende kinderen; 
alleen, samen of in kleine groepen, zoals in het skatepark. 
Ieder doet wat hij of zij fijn vindt en deelt de ruimte van het 
park. De beslotenheid van het park en de mensen met wat 
ze ook doen, maken duidelijk dat dit een plek is van ontmoe-
ting en recreatie. Het voelt als een plek waar ieder zichzelf 
mag zijn, maar waar het samen binnen de grenzen van het 
park – ook al is het op afstand van elkaar – een band schept. 

Ik zie een parallel met de kerk, de gemeente. Ook daar is de 
verscheidenheid in denken over het geloof en ervaren ervan 
groot en mag ieder zichzelf zijn, maar is onze gedeelde ba-
sis het geloof in iets wat ons omgeeft of boven ons uitstijgt. 
Dit samen zijn geeft ons kracht en kan uitgroeien tot een 
prachtige bomengroep. Daar put ik hoop uit!
Ik voel dit al in de ontmoeting met mijn mede-Emmaüsgan-
ger. Alsof wij niet langer met z’n tweeën zijn, maar met een 
onzichtbare derde erbij.

Tussen Pasen en Pinksteren werden na de zondagochtend-
viering Emmaüswandelingen gelopen.  
Boukje Nauta, Jenneke van der Streek, Ella Huisinkveld  
en Marije Klijnsma delen hun ervaringen.

Terugblik op de Emmaus wandelingen

Terugblik op de Hemelvaartswandeling 
Met Hemelvaart hebben we een inspirerende, zonnige en in 
Beek gemaakt. Het was prachtig weer en uit de verschillen-
de delen van onze protestantse gemeente zijn mensen naar 
Beek gegaan en verzamelde we ons bij het kerkje om kennis 
met elkaar te maken. We waren met zijn achten. Iedereen 
kreeg een routebeschrijving en een klein programma. We 
lazen het verhaal van Hemelvaart uit de Bijbel en gingen 
toen twee aan twee op weg. Bij de kapel van de katholieke 
begraafplaats werden we verrast door prachtig dwars-
fluitspel. En daarna liepen we verder over het glooiende 
landschap van de elyzeese velden. Er werd in stilte gelopen 
om de natuur binnen te laten komen en vragen en teksten te 
overdenken, maar ook veel uitgewisseld. Onderweg waren 
er momenten van bezinning met gedichten en een vraag 
om bij stil te staan en samen over te praten: Waar verlang je 
naar? Want Hemelvaart gaat over uitzicht.

Bij terugkomst was iedereen moe en voldaan. Het was een 
mooie ochtend geweest. Een van de deelnemers verwoord-
de het zo: ‘Wandelen, praten en overdenken… de natuur 
verbond ons en de Hemelvaart beleefde ik meer intens’.
Het smaakte naar meer. Dus zullen er in de toekomst vast 
nog mooie wandelingen georganiseerd gaan worden.

Dit gedicht van Aukje Wijma was een van de gedichten 
die we onderweg lazen:

Gedachten bij de Emmaüswandeling
Wandelen in tweetallen tussen Pasen en Pinksteren…
Wat een bijzondere ervaringen…
Met Pasen nog maar net achter ons op pad gaan...

Vanuit drie plekken: de Maranathakerk, de Ontmoetingskerk 
en de kerk in Beek op weg gaan om te ontdekken waarin je 
elkaar kan ontmoeten, maar ook om stil te worden.
Allereerst heel bijzonder dat de natuur bijna uit z’n voegen 
springt!
Niet de eerste ochtend dat we op weg gingen, toen regende 
het, hagelde het en er stond een harde wind, we waren met 
drie. En toch… ook met weinig mensen, een ander gesprek 
dan wanneer je elkaar bij de supermarkt ontmoet. Met elkaar 
zoeken naar ruimte in geloof en mysterie, elkaar verrassen! 
Ontdekken dat geloof en vertrouwen heel dicht bij elkaar 
liggen. 

De volgende wandelingen waren we al met een groter 
aantal lopers. De merels zongen hun hoogste lied, de 
kikkers kwaakten, de ganzen maakten prachtige geluiden 
en de spechten tikten dat het een lieve lust was. 

Hemelvaart
aan mijn ogen
onttrokken
aan mijn oren
voorbij
vangt mijn oog
de liefde
van Uw Aanwezigheid
hoort mijn oor
woorden van leven
adem ik
Uw schepping in



9

Over & Weer

Een beetje magie met Pinksteren

Pinksteren is openstaan
voor een kracht

die je boven jezelf uittilt.
Is warm lopen

voor iets wat hoop geeft
en uitzicht biedt.
Is geloven dat

heel gewone mensen
iets buitengewoons

tot stand kunnen brengen
als ze zich laten

inspireren door woorden
van liefde en kracht.

De schapen en de herder, vanuit al dit moois ontstond er 
verwondering; over de natuur, over de schepping.
In alle wandelingen werd een nieuw tweetal gevormd, zodat 
je weer verrast werd door andere inzichten en gesprekken, 
maar steeds kwam het woord vertrouwen boven.
Op reis gaan, zo voelde het soms, ook plezier hebben met 
elkaar en steeds ontdekken dat inzichten en ervaringen zo 
verschillend kunnen zijn.
Heel dikwijls kwam uit de gesprekken een vraag op: gaat 
Jezus met ons mee? Soms wordt Jezus God genoemd, 
soms een engel, soms de Omringende, maar het meest 
bijzondere is misschien wel dat er niet één verschijning is, 
maar verschillende.

Kijkend naar het verhaal van de Emmaus gangers vescheen 
Jezus ook terwijl hij niet direct herkend werd als de lijdende 
figuur van de week voor Pasen.
Verhalen uit de bijbel kunnen ons laten 
zoeken naar geloof, hoop en liefde, 
zelfs tijdens het wandelen.
Afstand speelt geen rol, snelheid 
ook niet, om je heen kijken wel. 
Verwondering zeker! En dit met 
elkaar delen, geweldig.

In een tijd, zoals nu, dat er binnen de 
muren van gebouwen, in dit geval de 
kerken, niet zoveel mogelijk is, ontdek-
ten we dat er buiten wel veel mogelijk- 
heden zijn. De wandelingen hebben 
ons veel gebracht.

Ik durf wel te zeggen: God was erbij!

We mogen terugkijken op mooie Pinkstervieringen.  
We hebben het Pinksterfeest mogen vieren zowel in de 
Bartholomeuskerk, de Ontmoetingskerk, de Maranathakerk 
en natuurlijk vanuit huis achter het scherm. Enthousiaste 
verhalen heb ik gehoord vanuit de verschillende plekken.  
In de voorbereiding is veelvuldig onderling contact geweest. 
Hoe mooi was het dat in alle drie de plekken eenzelfde  
(onderstaand) Pinkstergedicht van Greet Brokerhof-Van der 
Waa is gelezen. Een krachtig en hoopvol gedicht.

Ook is in de drie kerken aandacht geweest voor de heel 
waardevol gebleken Emmauswandelingen. Kernachtige 
gedachten werden gedeeld. Daarbij 
zijn ook kaarsen aangestoken, om 
iets tastbaar te maken van de kost-
bare momenten. Hierbij enkele foto’s 
hoe dat er in de verschillende kerken 
heeft uitgezien. Fijn dat we hierin 
verbinding hebben gevonden, iedere 
plek op de eigen manier.

In de Maranathakerk hebben de 
kinderen tijdens de dienst een 
momentje gehad waar ze met grote 
verbazing naar hebben gekeken. 
Het leek wel even een beetje op 
magie. In de voorbereiding hebben 
diverse mensen pret gehad met wat 
je ‘gelballetjes’ kunt noemen. Tijdens de dienst werkte het 
fantastisch voor de kinderen. Graag deel ik hierbij nog wat 

beeldmateriaal om dit voor de volwasse-
nen ook zichtbaar te maken. Het mooie 
was namelijk dat we balletjes in een 
schaal deden, symbool voor alle groe-
pen binnen de gemeente. Verschillende 
kleuren, allemaal even mooi. De kin-
deren konden zien dat er iets onder de 
glazenschaal lag, maar konden niet zien 
wat. Totdat er water in de schaal werd 
gegoten. Als ware het de Heilige Geest 
die alle verschillende groepen met el-
kaar samen-
bindt. Als 
bij toverslag 
werd ineens 
de tekst 
onder 
de schaal 

Pinksteren is diep ademhalen
en alles wat in je is

openzetten voor een droom
die lucht geeft.

Is je vleugels uitslaan
en je mee laten nemen

door die windvlaag van Boven
die als een frisse bries
over de aarde waait.
Is de kracht van God
in elkaar herkennen

en in zijn Geest
met elkaar verdergaan.

zichtbaar.
De vrolijke, 
verraste uit-
roep van de 
kinderen was 
aanstekelijk voor ieder die aanwezig was.

Ik wens het de gemeente toe dat we steeds 
meer elkaar mogen vinden, met een derge-
lijke verraste vreugde. Dan is 1+1+1 geen 
drie, maar een mooie eenheid in verschei-
denheid, met nieuwe mogelijkheden om te 
ontdekken.

Hartelijke groet,
dominee Marije Soethout

Pinkstergedachte 
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De diaconale collecten van deze zomer

27 juni: Plaatselijke Diaconie 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor algemene 
onkosten van de diaconie van onze gemeente. Dat geld is 
hard nodig in een tijd waarin geen rente inkomsten meer zijn 
en we dus afhankelijk zijn van bijdragen uit de gemeente. 

4 juli: Vakantiepret voor kinderen in armoede
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien 
gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te 
trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke 
rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon 
voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra 
welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse ge-
meenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. 
Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in 
Actie kinderen in armoede helpt.

11 juli t/m 15 augustus: Plaatselijke Diaconie 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor algemene 
onkosten van de diaconie van onze gemeente. Dat geld is 
hard nodig in een tijd waarin geen rente inkomsten meer zijn 
en we dus afhankelijk zijn van bijdragen uit de gemeente. 

22 augustus: Sectiekeuze
De diakenen in de sectie maken deze zondag een keuze 
voor het collectedoel. Let op de afkondiging in de kerk.

Alvast weer bedankt voor uw bijdrage(n).

Op weg naar een duurzamere wereld

Elk nadeel heeft z’n voordeel zei een bekende voetballer. 
En dat ondervonden we tijdens de lastige lockdown peri-
ode. Want wat doe je in zo’n periode als je als diaconaal 
werker geacht wordt vooral thuis te werken. Ik besloot van 
dat nadeel mijn voordeel te maken en zocht meer dan ooit 
digitaal contact met anderen via persoonlijke ontmoetingen, 
vergaderingen en conferenties. Bij dat laatste is het een 
dubbel voordeel dat je het thuisfront mee kunt nemen, he-
lemaal als zo’n conferentie in het weekeinde plaatsvindt. Zo 
organiseerden de Groene Kerken op 28 en 29 mei Groen-
Gelovig, hét grootste christelijke evenement over duurzaam-
heid in Nederland voor elke gemeenschap én elk individu 
die in beweging wil komen voor Gods schepping. Vanuit 
de Raad van Kerken had ik u daarop geattendeerd via een 
digitale nieuwsbrief. Een weekeinde waarin het mij trof 
hoeveel christenen in Nederland zich betrokken voelen bij 
de heelheid van de schepping. Samen de verbinding zoeken 
vanuit het geloof dat de aarde ons is toevertrouwd om daar 
als goede rentmeesters mee om te gaan. 
Ik voel me daarin geïnspireerd door mensen als Marine 
Vonk, die aan de wieg stond van een christelijke beweging 
voor duurzaamheid. Ze zei over haar geloof: “Wat is heel 

Vanuit de diaconie
gelovig? Ik probeer het koninkrijk van God handen en voeten 
te geven. Recht doen, zorgen voor elkaar. Mijn geloof is ten 
diepste mijn motivatie om dingen te doen; als student was 
ik actief bij Youth for Christ en ik werkte in Nijmegen onder 
daklozen.” Ze overleed op 45 jarige leeftijd en heeft zich tot 
het laatst van haar korte leven bekommerd om de leefbaar-
heid van de aarde die ze achterliet, wat niet alleen resulteer-
de in het bestuurlijk actief zijn in allerlei organisaties, maar 
ook in het leefbaar maken van haar woonwijk in Houten. 
Tijdens het GroenGelovig evenement werd voor het eerst de 
naar haar vernoemde Martine Vonkpijs uitgereikt door haar 
echtgenoot. Die prijs ging naar de familie Mosselman op 
Goeree Overflakkee. Al zes generaties boeren de Mossel-
mans op dit eiland. In 2022 hoopt de familie één van de 
duurzaamste vollegrondsgroentebedrijven van Nederland te 
zijn. Om dit doel te bereiken kiezen ze voor een combinatie 
van biologische landbouw, strokenteelt, permanente rijpaden 
en minimale grondbewerking. Terwijl in Nederland de mili-
eubeweging en de agrarische sector tegenover elkaar lijken 
te staan, worden hier verbindingen gelegd, die in zichzelf al 
duurzaam zijn.  

Dichter bij huis was het webinar “God in de supermarkt”, dat 
op 7 juni door de Raad van Kerken Nijmegen werd georga-
niseerd. Alfred Slomp nam ons mee in de vraag of ons zon-
dagse geloof er toe doet als we op maandag onze inkopen 
doen in de supermarkt. Het leverde een boeiend gesprek op 
onder de ca. twintig deelnemers over het welzijn van dieren, 
het milieu en mensenrechten.
Het is goed dat ook kerken zich daar bewust van worden bij 
de inkoop en het schenken van koffie en thee bijvoorbeeld. 
In de zeventiger jaren werd in veel kerken Fairtrade koffie 
en thee geschonken. De laatste decennia was de aandacht 
wat verloren geraakt, maar we proberen de draad weer op 
te pakken. Hoewel we als Protestantse Diaconie daarin 
het voortouw proberen te nemen hoeven we dat zeker niet 
alleen te doen. Zo is er in Nijmegen een werkgroep Fairtrade 
waarin we de handen ineen hebben geslagen om te zorgen 
dat onze mooie stad de titel Fairtrade Gemeente, die ze in 
2016 kreeg, kan behouden. De internationale titel geeft aan 
dat burgers, gemeente, bedrijven, kerken en organisaties in 
de gemeente samenwerken aan meer eerlijke handel. In de 
werkgroep wordt samengewerkt met werkers van het eerste 
uur, jongeren en het Huis van Compassie. 
Voor onze werkgroep zoeken we nog versterking. Daar-
om deze oproep: Ben jij die enthousiaste persoon, die de 
werkgroep Fairtrade wil komen versterken om Nijmegen als 
Fairtradestad op de kaart te zetten, meld je dan. Ons oudste 
lid is reeds lang gepensioneerd, de jongste is tweedejaars 
studente. Dus oud of jong: van harte welkom!

Een duurzame groet!
Theo van Driel, diaconaal werker, 

theodoor52@live.nl en tel. 06 18193612
(van 3 juli t/m 17 juli niet bereikbaar wegens vakantie)

Brandend braambos

De aarde zit boordevol hemel
en elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit er omheen
en plukt bramen.

- Elizabeth Barrett Browning (1806-61) -
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Al meer dan 50 jaar is dhr. Lolle Wynia één van de vaste 
organisten in de Ontmoetingskerk. Hij zorgt op het orgel voor  
begeleiding van de samenzang tijdens zondagse diensten, 
bij huwelijksplechtigheden en begrafenissen.
Maandag de 26e april werd hij met een smoes naar de 
Ontmoetingskerk gelokt. Daar aangekomen was het een 
behoorlijke schok toen hij daar z’n hele familie en een aantal 
bekenden in de kerkzaal aantrof. Kort daarop arriveerde bur-
gemeester Bruls, die hem uitvoerig toesprak en hem vertelde 
dat hij was benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
De bijbehorende versierselen werden Lolle opgespeld door 
zijn echtgenote Betty.

Enigszins van de schrik bekomen was er daarna een kort 
programma waarin hij door diverse personen werd gefelici-
teerd en toegesproken o.a. Barend de Gooyert, als voorzitter 
van de kerkenraad en in een videoverbinding Joska van der 
Meer namens de RK - parochie en Mien Poortman namens 
de Prot. Vrouwendienst. Johan Dorst sprak nog namens het 
Hushe schoolproject en de persoonlijke herinneringen als 
predikant en organist en van een paar huwelijksdiensten 
buiten Nijmegen. Harm Jan van der Veen vertelde over de 
betrokkenheid bij een aantal maatschappelijke projecten  
in Dukenburg, waaronder de PR voor de werkgroep  
Vluchtelingen.
Zoon Remco memoreerde nog hoe hij en zijn zus Marjanne 
bij het kerkenwerk werden betrokken en bij het stencilen 
van liturgieën en als stemhulp bij het orgelstemmen. Remco 
speelde nog een feestelijke mars van Rebikoff.

Niet alleen langdurig verbonden als organist aan de kerk, 
maar ook was hij jarenlang actief bij het onderhoud en  
beheer van de orgels van de Prot kerk in Nijmegen.  
Bovendien een jarenlange betrokkenheid bij de activiteiten 
van de Protestantse Vrouwendienst, Cantatekoor en een 
aantal maatschappelijke projecten. Hij heeft met name de 
laatste jaren een voortrekkersrol gespeeld bij de technische 
ontwikkelingen in de kerk zoals de introductie van de digitale 
zondagsbrief, de beamerprojectie en livestream uitzendingen 
van kerkdiensten en andere online activiteiten. 
Op dit moment beheert en zorgt hij nog voor het onderhoud 
van de instrumenten en de beeld en geluidsinstallatie in de 
Ontmoetingskerk en maakt hij deel uit van de klusgroep.
Ook voor de RK–parochie is hij actief op het gebied van de 
online uitzendingen van reguliere vieringen, uitvaarten en 
muzikale online activiteiten.
Kortom een zeer gewaardeerde vrijwilliger met een niet afla-
tende inzet voor de Ontmoetingskerk, waar we trots op zijn. 

Lolle Wynia onderscheiden

Dor hout? Oud hout?

Het vraagteken zou kunnen duiden op: Zijn 
ouderen dat? Dor hout? En dan zie ik een 
aantal mensen uit onze gemeente heftig ‘nee’ 
schudden. Natuurlijk zijn wij dat niet!! 
Iemand beschreef ouderdom als de troisième 
age, de derde fase uit het leven. Eerst de fase 
van onze identiteit ontwikkelen, groeien, leren 
en studeren. Dan komt de fase van een gezin, 
carrière en dan de derde fase. 

Het is een natuurlijk verloop in ons leven; fasen die elkaar 
vloeiend opvolgen, zonder onderscheid. Dat onderscheid 
brengen wij zélf aan: oud, dor hout als afgeschreven groep. 
Ook politiek en maatschappelijk. Maar we hebben ALLEN 
en ALTIJD een stem. Leeftijd is niet de maat der dingen. Een 
oudere sprak: ‘Ik heb niet zo’n last van mijn leeftijd, want 
ik heb altijd plannen. Ik heb een dagtaak aan e-mails. Dat 
alles geeft een vreugdevol gevoel van ‘te zijn’. Er is altijd 
toekomst, ook al is deze voor ouderen wat korter. Ouderen 
bezitten een bibliotheek aan levenservaring. Dingen stoppen 
nooit. De bekende zanger Bob Dylan werd onlangs 80 jaar. 
Die moet maar thuisblijven, werd er over hem gezegd. Dor 
hout is hout dat niets meer produceert, zo zouden we dat 
kunnen noemen. Maar wij staan, hoe oud ook, ALTIJD voor 
de keuze welke weg we zullen inslaan. Die overweging 
houdt ons altijd springlevend. In dat opzicht zijn we en blij-
ven we altijd op weg; oud, maar niet dor. 

God maakt nooit het onderscheid tussen oud en jong. Hij 
werkt altijd door ons heen, daar is geen leeftijdsgrens en 
Zijn liefde is voor iedereen. Eigenlijk zouden we medelijden 
moeten hebben met mensen, welke leeftijd ook, die denken 
dat het volle leven na een bepaalde leeftijd afgelopen is. 
Díe mensen kunnen we wellicht dor hout noemen. Niet voor 
niets zeggen we dat wijsheid met de jaren komt. In Prediker 
3 staat dat ieder moment is als een korreltje zand dat door 
onze tijd rolt, dat houdt nooit op. 
Onderscheid in leeftijd maken en dat labelen als dor hout, 
dat is geestelijke armoede. Paus Franciscus (84) maakte de 
keuze om niet in het Vaticaan te wonen, maar op een kamer 
in het bij het Vaticaan horend hotel. Daar neemt hij ‘s och-
tends met een dienblaadje plaats tussen de werklieden en 
praat met hen. Is dát dor hout? Nee, dat is oud hout, waaruit 
steeds weer groene loten ontspruiten. Zo iemand op leeftijd 
spiegelt ons, tilt ons op, bemoedigt ons. We blijven ondanks 
leeftijd altijd gelijkwaardig aan elkaar. Daarom wil ik beslui-
ten met een mooie uitspraak die iemand deed: Een parel in 
een juwelendoosje is niets meer waard dan een parel die in 
de modder ligt. Dat wij allen elkaar als parels zien, ondanks 
ras, leeftijd, geslacht en religie, dat wens ik ieder toe. 

Een hartelijke en zonnige groet van Mieke van den Brandt

Mieke

Deze onderscheiding komt hem dan ook zeker toe.
De muzikale omlijsting tijdens de ceremonie werd verzorgd 
door Arjan Mulder met orgel improvisaties op het Wilhelmus 
en Fries volkslied. De video-registratie was in handen van 
Ferdinand Sluijs. De algehele presentatie was in handen van 
Harm Jan van der Veen.
De ceremonie is nog te bekijken op de website van de  
Ontmoetingskerk: ga naar www.ontmoetingskerk.net en 
kies ‘Beelduitzending’.

Tekst: Harm Jan van der Veen
Foto: Jacqueline van en Boom
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De Mawteni Foundation is genomineerd voor ‘Ambassade 
van de Verdraagzaamheid 2021’. Twaalf lokale projecten en 
organisaties (één per provincie) die zich hebben ingezet voor 
interculturele verdraagzaamheid zijn 
uitgekozen door de Stichting Eén land 
Eén samenleving. 
Uiteraard is de Mawteni Foundation, 
gevestigd in Nijmegen, zeer trots en 
dankbaar dat zij zijn genomineerd.  
De stichting brengt verschillende 
culturen met elkaar in verbinding door 
diverse activiteiten. Het is begonnen 
met dans en muziek, maar inmiddels verzorgt Mawteni ook 
gezamenlijke maaltijden en gespreksgroepen. Dit allemaal 
om mensen met elkaar in contact te laten komen, te verbin-
den en zo te komen tot een evenwichtigere samenleving. 

Vanaf 13 september 2021 kan iedereen in Nederland stem-
men. De winnaar ontvangt een bedrag van 1.000 euro te 
besteden aan een activiteit die verdraagzaamheid bevordert.

Nominatie voor Mawteni Foundation

Wat fijn dat er zicht is op de komst van een vaste predikant, 
in de persoon van ds Wouter Slob. Zicht op meer stabiliteit 
voor de gemeente. Met de dalende coronacijfers komt er ook 
zicht op weer nieuwe mogelijkheden. Wat zullen we 
het extra waarderen om elkaar weer van aangezicht tot aan-
gezicht te zien, zonder tussenkomst van een scherm. 

Voor mij betekent de komst van een vaste predikant: zicht 
op het einde van mijn tijd in Nijmegen. Sommige mensen 
spraken me al aan dat het goede nieuws voor mij misschien 
wel dubbel zou zijn. Omdat het ook een afscheid inleidt. Voor 
mij overheerst echt de vreugde voor de gemeente. Daarbij 
vonden zowel de kerkenraad als ds Wouter Slob 
het wenselijk als er een overgangsperiode zou zijn waarin ik 
nog even blijf om de nieuwe start soepel te laten verlopen. Ik 
neem dus nog niet meteen afscheid. Exacte einddatum doen 
we in goed overleg, uiteraard ook met de kerkrentmeesters.

Na de twee heel vreemde schooljaren van onze kinderen 
vind ik het heel fijn om er in hun zomervakantie helemaal 
voor hen te zijn. Voor onze jongste is dit de overgang van 
de basisschool naar de middelbare school. Dat betekent dat 
ik van 19 juli t/m 29 augustus een pauze heb van mijn werk-
zaamheden voor de gemeente. 

Fijn om daarna nog even mee te kunnen werken om het 
nieuwe kerkelijke seizoen op een fijne manier op te kunnen 
starten. En ook als gastvoorganger zal ik vast nog wel eens 
terugkeren, ik woon tenslotte ‘om de hoek’.

Hartelijke groet,
Marije Soethout

‘Zomerpauze’ ds. Marije Soethout

Miljoen 
Er wordt wat afgeteld in de Hebreeuwse Bijbel; zeker in 
de verhalende gedeelten wemelt het van de getallen. Er is 
zelfs een heel boek dat Getallen (Numeri) heet, al staan 
daar ook prachtige verhalen in. Onhandig genoeg kent het 
Bijbels Hebreeuws geen cijfers, zodat al die getallen in 
woorden uitgedrukt moeten worden. Denk aan Methusa-
lem, die in het Hebreeuws ‘negen en zestig jaar en negen 
honderd jaar’ werd (NBV: ‘969 jaar’).  
 
Net als wij heeft het Hebreeuws eigen woorden voor tien 
(èsèr), honderd (méa) en duizend (èlèf). Ook de combi-
naties tien- en honderdduizend zijn er. Maar waar wij (en 
het Modern Hebreeuws) voor de volgende stap het woord 
miljoen geïmporteerd hebben, houdt het Bijbels Hebreeuws 
het op èlèf alafiem, ofwel duizendduizend.  
 
Nu is er ook maar één gewijde schrijver geweest die een 
miljoen nodig had, de Kronist, en die gebruikte het getal 
slechts driemaal (1 Kronieken 21:5 en 22:14 en 2 Kronieken 
14:8). Dus zo heel bezwaarlijk was het nu ook weer niet dat 
een apart woord voor miljoen destijds ontbrak.

Arian Verheij 
Lees alle miniaturen op  

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

     Hebreeuwse miniaturen

Deze zomer organiseren we tweewekelijks op woensdag 
bijeenkomsten in tuin en kerkzaal. De tuin staat er zo prachtig 
bij, dat deze ons inspireert tot verder nadenken. We werken 
met verschillende vormen: muziek, theater, poëzie, bijbel-
teksten, tekenen. En we openen elke keer met een column. 
Natuurlijk is er ruimte voor ontmoeting en uitwisseling

Niet alle programma’s staan nog inhoudelijk vast. Volgt u de 
publiciteit in de zondagsbrief, op Facebook of op de website.
We houden ons aan de dan geldende coronarichtlijnen.
Deelname is gratis en financiële bijdragen zijn altijd welkom.
 
Op 27 juni begint een bezinnende viering om 16.00 uur.  
Daarna is het programma (elke keer van 14.00 – 15.30 uur):

30 juni is het thema ‘zaaien en ontkiemen’. Wat gebeurt 
er in de natuur en in een mens als er zich iets ontwikkelt? 
We werken met dans en bloemsierkunst.
14 juli staat ‘groeien en bloeien’ centraal. Met poëzie en
natuurmandala’s maken.
28 juli belichten we ‘verplanten’. Waarom zou je iets of 
iemand verplanten? We horen verhalen.
11 augustus is het thema ‘overwoekeren’. Wat gebeurt 
er als planten of mensen elkaar overwoekeren? We werken 
met theater en tekst.
25 augustus komen zorg en onderhoud aan de orde.  
De tuingroep van de kerk zal dat uitwerken.
Na zaaien en kiemen, groeien en bloeien, verplanten, 
overwoekeren, verzorgen, volgt op een dag de oogst. 
Dat is het slotthema van 8 september.

Meer informatie bij: trees.versteegen@ontmoetingskerk.net

Zomerprogramma Ontmoetingskerk

We vragen u foto's in te sturen van bloeiende bloemen, 
onkruid, bomen, klein en groot, maar ook van schoffelen, 

onkruid wieden en zaaien.
Die hangen we dan op in de hal en de kerk. 

Geeft u ze af bij het secretariaat in de kerk (Meijhorst 7033) 
of stuurt u ze op: secretariaat@ontmoetingskerk.net
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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
Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39
of H. Wiedhaup - 360 21 32 / 06 - 25 024 667
Bereikbaarheid pastoraat
Hendrik Jan Bosman kan uw pastorale vraag 
doorgeven aan de juiste persoon of 
instantie (pastor, PVD, buurtcontactgroep).   
Telefoon: 024 3541133 / 06 413 613 27 of  
per e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen
Bereikbaarheid pastoraat
Coördinator: Jeanette van der Zande
jvanderzande8@upcmail.nl; 06-25307369.
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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
Bespreking kerkruimtes:  
via de website (zoek op ‘zaalbeheer’) 
Rekeningnummer sectiekas:  
NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas 
sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)
Bereikbaarheid pastoraat
Secretariaat: 024 - 344 14 46 (bereikbaar op 
werkdagen van 7.00–23.00u) of mail naar:  
secretariaat@ontmoetingskerk.net

In het centrum zijn activiteiten van het 
Oecumenisch Citypastoraat in de  
- Stevenskerk: www.stadskerknijmegen.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 
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Op 8 juni is Jan de Baat overleden, in 
Ede. Als jongeman kwam hij samen 
met zijn vrouw Co uit Amsterdam, om 
te gaan werken als technicus bij Willem 
Smit. Hier hebben ze hun gezin opge-
voed. 
Ook in de vrije tijd maakte hij gebruik 
van zijn technische vaardig-
heid: met zijn vrouw maakte 
hij bijzondere weefkunst-
werken, waarbij Jan de 
ingewikkelde geometrische 
vormen berekende die 
daarin gebruikt werden. Jan 
heeft voor de Maranatha-
kerk ook een dodecaëder  
gemaakt, een driedimensi-
onale twaalfhoek, met de 
letters Maranatha erop. 
Die staat normaal bij het 
voorbededoek.

Jan en zijn vrouw bezochten trouw 
de kerk en Jan bleef dat doen na het 
overlijden van Co in 2007. Hij was ook 
een trouw bezoeker van de ouderen-
middagen. Hij ging zoveel mogelijk 
hoogtijdagen binnen de familie af, bij de 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 
en deed dat tot op hoge leeftijd met zijn 
auto. Het was dan ook een zware klap, 
toen hij een TIA kreeg en niet meer 
mocht rijden. Zijn familie wilde hem 
natuurlijk met plezier ophalen, maar 
voor Jan was het een uitkomst dat hij de 
laatste jaren kon wonen bij zijn dochter 
in Ede.

Jans geloof wordt mooi verwoord in 
het gedicht hieronder, dat ik kreeg van 
Addie Wanders: een stevig geloof, maar 
wel met een Amsterdamse kwinkslag:

   In memoriam

‘t Is lang geleden 
En voor den eten, ‘s middags, werd de zegen 
Gevraagd van ‘Vader, die al ‘t leven voedt,’ 
En die zo trouw ‘ons spijzigt met het goed,’ 
Dat wíj wèl ‘van Zijn milde hand verkregen’. 

Hij gaf de zon, en, als ‘t moest zijn, de regen; 
En deden we onze plicht met vroom gemoed, 
En leerden braaf, en waren altijd zoet, 
Zou Hij ons leiden op al onze wegen. 

En vlak na ‘t bidden praatte je niet hard: 
‘T was of een heel fijn, een heel prachtig ding 
Rondom het eten over tafel hing; 

En dankbaar was ik dan met heel mijn hart, 
Dat we zo prettig bij elkander zaten; 
Behalve ‘s Maandag’s, als we zuurkool aten. 

Johannes Andreas dèr Mouw  
Uit de bundel: Nagelaten Gedichten 
Van Vriesland (1934) 

Roelf Groenhuis
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PVD Dukenburg/Lindenholt/Hatert
Beste bezoek(st)er(s) van de PVD-
middagen, 
Gelukkig zijn er de afgelopen tijd 
coronaversoepelingen bijgekomen en 
krijgen we wat meer bewegingsvrijheid 
terug. We mogen er weer op uit en met 
meer mensen afspreken zowel binnen 
als buiten. We gaan vol vertrouwen een 
mooie zomerperiode tegemoet. We 
moeten ons nog wel aan de basisregels 
houden en voorzichtig zijn. 
 
Het mooie weer biedt ook de moge-
lijkheid om in de tuin of op het balkon 
te zitten en te genieten van de mooie 
bloemen en planten om ons heen. 
U kunt deze zomer ook een wandelinge-
tje door de tuin van de Ontmoetingskerk 
maken of er even op het bankje gaan 
zitten. De tuin staat er nu prachtig bij. 
Deze zomer zijn er enkele activiteiten in 
de tuin. U kunt ook binnenlopen in de 
kerk als hij open is. Houdt de bericht- 
gevingen hierover in de gaten.
 
Wij wensen iedereen een mooie zomer 
toe en hopelijk kunnen we elkaar in 
september weer een keer ontmoeten!
 

Een zomerse groet, 
de dames van de Vrouwendienst  

PVD Zuid-West-Oost
Dit bericht schrijf ik, zittend op een 
camping in mijn Zeeuwse land.
Fijn, dat we, tweemaal gevaccineerd 
zijnde, na anderhalf jaar onze naaste 
familieleden weer eens kunnen ontmoe-
ten en dat, na al die koude en regen-
achtige voorjaarsweken, met prachtig 
zonnig weer!
In Nijmegen kan ook volop genoten wor-
den van nog zomerser temperaturen!

Bij thuiskomst zal onze buurtgenoot 
en trouw gemeentelid Jan Zwikker, 
weduwnaar van Nellie en vader van 
Henk-Jan, een lege plaats in onze straat 
hebben achtergelaten. We zullen deze 
dappere, markante man missen! 
De laatste jaren kon hij de kerkdiensten 
en de dinsdagochtend gesprekskring, 
tot zijn spijt, niet meer bezoeken. Hij 
heeft veel betekend voor behoeftige 
mensen in Oost Europa, vooral toen het 
IJzeren Gordijn er nog was en onze kerk 
een partnergemeente had in Hildburg-
hausen.
Jan had ook een project in Oekraïne; 
twee keer per jaar werd de diaconie 
collecte voor dit project besteed. 

Van onze Maranatha kerkgemeenschap 
hebben we hem een kaart doen 

Zomerbijeenkomsten
Het is goed elkaar ook in de zomer te 
ontmoeten. Daarom heeft de kerncom-
missie op zondag 18 juli en op zondag 
15 augustus een zomerbijeenkomst 
gepland.
Deze bijeenkomsten worden door 
gemeenteleden voorbereid. Het zijn 
bijeenkomsten met een onderwerp, een 
thema, met onderling gesprek hierover 
en misschien ook met muziek. 

toekomen met de allerbeste wensen 
voor hem in het Friese Heerenveen, 
waar hij dichtbij zijn dochter komt te 
wonen.

In de nieuwsbrief heb ik nog niet 
gelezen over versoepelingen die zóver 
gaan, dat we alweer zorgeloos met een 
grote groep bij elkaar kunnen komen. 
Anderhalve meter afstand houden tot 
elkaar verhindert natuurlijk, dat we 
gezellig met elkaar kunnen praten.
In overleg met PVD-OOST is besloten 
om, wanneer dat mogelijk is met de 
medewerksters van Zuid, West en Oost 
bij elkaar te komen voor overleg hoe we 
verder willen gaan met elkaar, dus als 
één groep. 

Als het mogelijk is om bijvoorbeeld 
de laatste dinsdag van augustus een 
bijeenkomst te beleggen, dan kunt u 
dit lezen in de volgende Over & Weer, 
die 27 augustus in uw brievenbus valt. 
En let u ook op de Omroeper en de 
Nieuwsbrieven, die per e-mail met de 
liturgie voor de zondagse kerkdienst 
worden meegestuurd.

Met een hartelijke groet namens de 
medewerksters van de PVD,

Addie Wanders,
telefoon: 024 355 84 71

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

Nieuws uit de Evangelisch-Lutherse
Gemeente Nijmegen

   Protestantse Vrouwendienst En uiteraard met een kop koffie of thee. 
Deze bijeenkomsten zijn voor een ieder 
die op dat moment in de stad is.

ds. Susanne Freytag

Is de kerk niet “van ons allemaal”?
Op zondag 30 mei was er weer een 
bijzondere bijeenkomst zoals wij die 
plegen te houden op de 5e zondag van 
de maand. Er is dan geen gewone ere-
dienst, maar een bijeenkomst waar wij 
ons op een andere manier met geloofs-
vragen bezighouden.

Dit keer was er een “discussie” over 
acht stellingen naar aanleiding van het 
voornemen van de kerkenraad om het 
kerkgebouw in Nijmegen te verkopen 
aan een particulier. We discussieerden 
over de vraag of het eigenlijk passend is 
een kerkgebouw als een soort privé-
-eigendom te beschouwen dat zomaar 
verkocht kan worden. Moeten wij een 
kerkgebouw niet als een soort eigen-
dom “van ons allemaal” beschouwen? 
Van wie is de kerk eigenlijk, van de nu 
levende gemeenteleden of ook van 
onze voorouders en ons nageslacht?

In eerste instantie ging het gesprek 
vooral over de situatie rondom de eigen 
kerk, waarbij mensen aangaven dat ze 
erg weinig informatie hadden ontvangen 
en zich niet meegenomen voelden in 
het proces.

Het onderwerp van deze bijeenkomst 
was echter de algemene vraag naar 
de betekenis van religieus cultureel 
erfgoed. Daarin kwam ook de functie 
van het gebouw aan de orde voor de 
gemeenschapsvorming. De vergelijking 
werd gemaakt met een woonhuis: welis-
waar kun je voortbestaan zonder eigen 
huis en een ruimte huren in een hotel. 
Maar je staat veel sterker in het leven 
als je een eigen huis hebt.

Aan de bijeenkomst namen ook mensen 
deel uit de buurt, die niet tot de ker-
kelijke gemeente behoren. Zij lieten 
weten dat voor hen de sfeer rondom het 
gebouw samenhangt met een levendige 
groep mensen eromheen. Wanneer een 
pand in privé-bezit komt, krijg je een an-
dere sfeer. Het was een mooie bijeen-
komst, die ons verbond met de buurt.

Helene Stafleu
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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

College van Kerkrentmeesters
Aanwezig in het Kerkelijk bureau op 
dinsdag 10-12 uur: tel. 024 - 3234854
Secretaris: Loes Hogeweg, Valkenaerhof 
111, 6538TG Nijmegen, tel 06-36070007
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Collectebonnen door overmaking van 
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v. 
Prot. Gemeente te Nijmegen in 
Nijmegen, o.v.v. ‘Collectebonnen’

Diaconaal centrum ‘de Haard’
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen 
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl 
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39 
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker
Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
theodoor52@live.nl

Pro Persona
mw. Stefien 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. Anneke de Vries / ds. Richart Huijzer /
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,  
tel. (024) 3613320

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

Luthers Zuid Nederland
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283, 
mail ds.freytag@ lutherszuidnederland.nl

Oecumenisch Citypastoraat
mw. Louise Otte-Weening
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

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

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

Algemene adressen Colofon

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

Wilt u kopij aanleveren? 
Stuur uw kopij bij voorkeur per mail:  
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Per post kunt u uw kopij sturen naar:
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen

Kopij voor het volgende nummer dient 
uiterlijk op 17 augustus binnen te zijn. 
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 5 weken. 

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus 
nu op 15 augustus.
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:
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 2021
 

        nummer 6  -   17 augustus
 
        nummer 7  -   21 september
 
        nummer 8  -   26 oktober
 
        nummer 9  -   7 december

 
Verschijning: 

10 dagen na kopijdatum

Adressen en redactie

Protestantse Gemeente 
Nijmegen
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Zondag 27 juni
Maranathakerk  09.30 uur ds. Conny van den Berg
Ontmoetingskerk  10.30 uur ds. Thomas van Heerde
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Wilma Hartogsveld
Ev. Lutherse Gem. geen dienst

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 18 juli
Maranathakerk  09.30 uur ds. Marije Soethout
Ontmoetingskerk  10.30 uur Albert de Jong (RK)
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Anneke de Vries
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur  zomerbijeenkomst

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 11 juli
Maranathakerk  geen dienst
Ontmoetingskerk  10.30 uur ds. Reijer de Bruijn
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Ed Metz / Johan Velema
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur  geen dienst

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 25 juli
Maranathakerk  09.30 uur ds. Hetty de Reus
Ontmoetingskerk  10.30 uur ds. Hermen Kroesbergen
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Ed Metz
Ev. Lutherse Gem. geen dienst

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 1 augustus
Maranathakerk  09.30 uur ds. Hetty de Reus (HA)
Ontmoetingskerk  10.30 uur Trees Versteegen (RK)
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Wilma Hartogsveld
Ev. Lutherse Gem. geen dienst

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 4 juli
Maranathakerk  09.30 uur     ds. Reijer de Bruijn
Ontmoetingskerk  10.30 uur     oec. openluchtviering (HA)
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur     ds Pieter Endedijk
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur     ds. Susanne Freytag

Collecte voor: 1.   Vakantiepret voor kinderen in armoede
  2.   PGN

Zondag 8 augustus
Maranathakerk  09.30 uur geen dienst
Ontmoetingskerk  10.30 uur diaken Theo van Driel
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Jan van Hooydonk
Ev. Lutherse Gem. geen dienst

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 15 augustus
Maranathakerk  09.30 uur diaken Theo van Driel
Ontmoetingskerk  10.30 uur Trees Versteegen (RK)
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Els de Clercq
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur  zomerbijeenkomst

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 22 augustus
Maranathakerk  09.30 uur ds. Anneke de Vries
Ontmoetingskerk  10.30 uur ds. Machteld de Mik
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Henk Gols
Ev. Lutherse Gem. geen dienst

Collecte voor: 1.   Sectiekeuze
  2.   PGN

Taizéviering Nieuw Begin

Vrijdag 25 juni 19.30 uur

Zomeravondconcerten in de Sint-Stevenskerk 

 

Tot en met 14 september kunt u elke dinsdagavond genieten van een orgelconcert in de Stevenskerk.
Kijk voor een overzicht van alle concerten en het bestellen van kaarten op www.nijmeegseorgelkring.nl/concertagenda


