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Dat had ik natuurlijk nooit gedacht, dat ik voor een periode 
van 17 jaar zou blijven in dezelfde gemeente. Toen ik hier 
kwam in 2001 vroeg een lid van de beroepingscommissie 
me: “En als je alles hier wat op orde hebt, wat ga je dan 
daarna doen?”
Die vraag kan ik nu pas beantwoorden. Een kerkelijke 
gemeente heb je nooit op orde! Geloven is, zoals de 
evangelist Johannes ons leert, een weg, voortdurend is het 
dus in beweging.

Wij kunnen als mens alleen de toekomst in kijken met 
de beperkte blik van het heden, in een rechte lijn naar 
voren. Alle invloeden van buiten, alle gebeurtenissen die 
plaatsvinden, alle individuele omstandigheden waarin 
mensen verkeren, beïnvloeden die toekomst, die daardoor 
altijd onvoorspelbaar blijft. 

Toen de leerlingen aan 
het meer van Galilea 
door Jezus werden 
geroepen, hadden ze 
er geen idee van dat 
ze amper drie jaar later 
bij zijn veroordeling in 
Jeruzalem zouden staan 
en nog minder dat er uit 
deze kleine groep een 
wereldkerk zou ontstaan.
Toen ik hier kwam 
was de gemeente nog 
twee keer zo groot 
en waren er nog vijf 
gemeentepredikanten en vijf kerken open, niemand dacht 
aan kerksluitingen. 
Nu zijn er drie gemeentepredikanten, waarvan er twee dit 
jaar met emeritaat gaan. En hoe nu verder is de vraag.
Ik denk dat dat ook de vraag was van die kleine bange 
groep volgelingen van Jezus in Jeruzalem tussen Pasen 
en Pinksteren: “Hoe nu verder?”
Gek is dat, dat als het naar het idee van mensen goed 
gaat, die vraag veel minder wordt gesteld.
In de kerk echter komt de toekomst altijd van de andere 
kant, van Gods kant, tot onze schaamte, uit onverwachte 
hoek.
Als de deuren dicht zitten na Pasen, komt Jezus dwars 
door de gesloten deur om de toekomst te tonen en hij 
begint met te zeggen: “Wees niet bang!!”
En als de deuren dan nog gesloten blijven blaast met 
Pinksteren de Geest de deur radicaal open! Geen 
bomaanslag, maar een storm van Gods liefde.

Waarom zouden wij dan niet de toekomst van God 
verwachten? Natuurlijk houd je het proces van 
schaalverkleining in de kerk niet tegen. Natuurlijk worden 
die gebouwen te groot, te log en te duur, maar wie hangt er 
nu aan steen!?!
Een vitale gemeente hoeft niet groot te zijn, hoeft niet rijk 
te zijn, hoeft geen groot gebouw te hebben. 

Een vitale gemeente is een groep mensen die samen 
gelooft dat de toekomst in Gods hand is en dat wij mogen 
bidden om en werken aan die toekomst.
Natuurlijk heeft de gemeente van Christus toekomst. 
Bevlogen door de Geest van Pinksteren zijn de leerlingen 
ineens gezondenen geworden en geloven in de toekomst!

Natuurlijk heb ik ook de zondagse diensten leger en leger 
zien worden, heb ik het aantal jonge mensen en kinderen 
achteruit zien gaan, het aantal huwelijken en dopen zien 
slinken. Ook mij deed het pijn dat ‘Tell it Everywhere’ werd 
opgedoekt, dat de Paasnacht met de jongeren verdween, 
het Cantatekoor ophield te bestaan en noem maar op. 
Maar dat betekent toch niet dat er geen toekomst is voor 
de gemeente van Christus?
Nee, met een triest gevoel stop ik zeker niet! Steeds weer 

ontmoet ik mensen die 
gemotiveerd zijn om in 
navolging van Jezus, 
zich in te zetten voor 
hun medemens, mensen 
die zich bemoedigd en 
getroost voelen door Gods 
aanwezigheid in gebed, 
gesprek of dienst,

De toekomst van de kerk 
ligt veeleer in behoud 
van geloof in de toekomst 
van God, dan in het 
behoud van gebouwen en 
voorgangers.

Ook ik kan niet in de toekomst kijken, maar zeker is dat het 
de toekomst van de Heer is. Hij is opgestaan om ons voor 
te gaan op de weg naar de toekomst. We hoeven alleen 
maar te volgen.

Ik ben met mijn predikantschap begonnen in 1981. Toen 
hing ik boven mijn bureau een A4-tje waar ik met Oost-
Indische inkt in het Grieks op had geschreven een tekst 
uit Matteüs 5: “Jullie zijn het zout van de aarde, Jullie zijn 
het licht in de wereld.” Ik betrok dat op mijzelf en las: “JIJ 
bent het zout van de aarde, jij bent het licht in de wereld.” 
Een opdracht  van Jezus  zelf die ik mijzelf steeds opnieuw 
heb voorgehouden, Het A4-tje is er nog en geeft me nog 
steeds dezelfde opdracht. 
En ik hoop dat dat blijft ook na het emeritaat.

Ds. Johan Dorst

Jaarverslag 2017 diaconie
Graag uw aandacht voor de enveloppe die bij deze 
Over & Weer zit! Deze bevat het jaarverslag 2017 van 
de diaconie en een verzoek om uw (jaarlijkse) bijdrage. 
Neem ook eens een kijkje op de vernieuwde website 
van de diaconie: www.kerkinactie-nijmegen.nl
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vrijdag 23 maart Jozua 10:29-43
zaterdag 24 maart Jozua 11:1-15
zondag 25 maart Marcus 11:1-11
maandag 26 maart Marcus 11:12-25(26)
dinsdag 27 maart Psalm 7
woensdag 28 maart Marcus 14:1-11
donderdag 29 maart Marcus 14:12-52
vrijdag 30 maart Marcus 14:53–15:47
zaterdag 31 maart Genesis 1:1–2:4a
zondag 1 april Marcus 16:1-8
maandag 2 april Sefanja 1:1-13
dinsdag 3 april Sefanja 1:14–2:3
woensdag 4 april Sefanja 2:4-15
donderdag 5 april Sefanja 3:1-8
vrijdag 6 april Sefanja 3:9-20
zaterdag 7 april Genesis 2:4b-17
zondag 8 april Genesis 2:18-25
maandag 9 april Genesis 3:1-24
dinsdag 10 april Spreuken 22:17-29
woensdag 11 april Spreuken 23:1-14
donderdag 12 april Spreuken 23:15-25

vrijdag 13 april Spreuken 23:26-35
zaterdag 14 april Psalm 4
zondag 15 april Genesis 4:1-16
maandag 16 april Genesis 4:17-26
dinsdag 17 april Spreuken 24:1-9
woensdag 18 april Spreuken 24:10-22
donderdag 19 april Spreuken 24:23-34
vrijdag 20 april  Psalm 10
zaterdag 21 april Genesis 5:1-24
zondag 22 april Genesis 5:25–6:4
maandag 23 april Spreuken 25:1-15
dinsdag 24 april Spreuken 25:16-28
woensdag 25 april Spreuken 26:1-12
donderdag 26 april Spreuken 26:13-28
vrijdag 27 april  Spreuken 27:1-11
zaterdag 28 april Spreuken 27:12-27
zondag 29 april Genesis 6:5-22
maandag 30 april Genesis 7:1-24
dinsdag 1 mei Spreuken 28:1-16
woensdag 2 mei Spreuken 28:17-28
donderdag 3 mei Spreuken 29:1-14

Bijbelleesrooster

Onvoorwaardelijke liefde

We denken graag dat wij het zelf zijn die de regie of de zeg-
genschap over ons leven kunnen nemen, over de maakbaar-
heid van ons bestaan. Maar in een wereld waarin alles in be-
weging is en razendsnel verandert voelen we ook de druk om 
niet af te mogen haken, om de beste mogelijkheid te benutten 
en we ervaren keuzestress. We willen het ook zo goed mo-
gelijk doen: vergaderen, belangen verdedigen, zorgen voor, 
prioriteiten stellen, beslissingen nemen.
Volledig in beslag genomen door wat we moeten doen verge-
ten we vaak dat ons leven wordt gevormd, wordt gedragen, 
wordt gesteund door anderen dan wijzelf en door een andere, 
diepere werkelijkheid dan waar we ons in het haastige leven 
van bewust zijn. 
We zouden bijna vergeten dat er zoiets bijzonders als genade 
is. Wat is genade eigenlijk?

Pas als er een grote crisis dreigt en we voor ons gevoel in een 
vrije val raken, wanneer alle dagelijkse belangen en verlan-
gens langs je heen tollen en afgestroopt worden, grijpen we 
naar houvast, naar vaste grond.
En dan is daar dat aanbod van God, dat aanbod dat er altijd 
al was achter en onder alles waar we het zo druk mee had-
den, Zijn aanbod van onvoorwaardelijke Liefde. Liefde die 
niet verdiend hoeft te worden door alles goed te willen of te 
moeten doen. Liefde die zegt: je hoeft het niet allemaal zelf te 
doen. Ik ben er in je falen en in je opkrabbelen. Ik ben er ook 
door crisis en dood heen, voor jou en voor jouw geliefden. Ik 
vang je op en ik draag je, Ik ben bij je, je hoeft het niet alleen 
te doen, je bent geborgen.

Dat betekent  voor ons 
overgave aan niet-moeten, 
aan vertrouwen. Dat is ook 
opluchting, vrijheid, God zij 
dank hoeven we het niet 
allemaal zelf te verdienen.
Is dat niet wat Pasen is, wat 
genade is? Liefde die ons 
draagt door ons dagelijks 
geworstel heen, die er is 
door crisis en dood heen tot in het Licht van Zijn heerlijkheid.
Met psalm 131 kunnen we dan bidden: 

Ik ben stil geworden
Ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder
Zo rust mijn ziel bij U.

Peter van der Vange
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Diaconale collecten

Zondag 25 maart - Werelddiaconaat 
Moeders in Oeganda hebben een zwaar 
leven door armoede, ziekte en huiselijk 
geweld. Mothers’ Union, het vrouwen-
netwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier 
verandering in brengen. Zij bezoeken 
vrouwen in afgelegen dorpen en leren 
hen nieuwe vaardigheden aan: hoe ze 
uit de armoede kunnen komen en hoe 
een stabiel gezinsleven kinderen tot 
bloei kan brengen. Ook geeft Mothers’ 
Union voorlichting over hiv/aids, traint ze 
vrouwen in omgaan met conflicten 
en versterkt de positie van vrouwen in 
de kerk. 

Zondag 1 april - Uitgeprocedeerde 
vluchtelingen
De diaconie werkt intensief samen
met organisaties die zich inzetten voor
uitgeprocedeerde vluchtelingen. Het
leefgeld van een tientje per week voor
de mensen in de Bed, Bad en Broodop-
vang komt van de diaconie.
De collecte is hiervoor bestemd.

Zondag 8 april – Sociale zorg
Nog steeds vragen mensen ondersteu-
ning van de diaconie. Ondanks de rech-
ten die we hebben opgebouwd in onze 
maatschappij, is hulp nodig. De diaconie 
probeert te helpen. Met uw bijdrage 
maken we het mogelijk.

Zondag 15 april – 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: eitjes te bakken, lunchpakketten  
maken of gewoon gezellig praten. Voor 
veel dak- en thuislozen een fijne plek om 
even op adem te komen.

Zondag 22 april – Alg. diaconaal werk
Niet iedere zondag is er een speciaal 
doel benoemd. De wekelijkse collecte 
is dan bestemd voor het algemeen dia-
conale werk in Nijmegen.

Zondag 29 april – Huis van Compassie
In het Huis van Compassie vinden aller-
lei activiteiten plaats waarbij compassie 
met kwetsbaren in onze samenleving 
centraal. Meer informatie over komende 
activiteiten vindt u op pagina 4 en 5.

De Kerkenraad heeft in zijn vergadering van 20 februari 2018 uitvoerig gesproken 
over de voorbereiding van het beroepingswerk voor een deeltijd-predikant (0,7 fte).
Zoals bekend, heeft de afgelopen maanden de hiertoe ingestelde 
Voorbereidingsgroep het nodige werk verricht. Zo is er een profielschets en een 
werkplan (urenbesteding) voor de nieuwe deeltijd-predikant opgesteld. 
De profielschets en het werkplan werden vervolgens ingediend bij de Classis 
Nijmegen ter goedkeuring, wat een noodzakelijke stap is in het gehele proces.
Nog voordat de Kerkenraad op 20 februari ten finale over de stukken zou spreken, 
was er een afwijzing van de Classis op met name het werkplan ontvangen. Er zou 
onvoldoende keuzes worden gemaakt in de toebedachte taken en aandachtsvelden. 
De Classis vreest dat met dit werkplan overbelasting van de toekomstige deeltijd-
predikant op de loer ligt. Het werk moest worden overgedaan.

De Kerkenraad is nu tot de conclusie gekomen, dat aan de afwijzing van de 
Classis het ontbreken van een heldere, toekomstige beleidslijn over structuur en 
inhoudelijke beleidsrichting van onze PGN ten grondslag ligt. Dit mede als gevolg 
van het gegeven dat er op dit moment nog geen helder traject is om tot een budget 
neutrale meerjarenbegroting te komen. Met als gevolg dat er nog geen toestemming 
is om na het emeritaat van ds. Henk Gols over te gaan tot het beroepen van 0,8 fte 
predikant. Al met al nog te veel onzekerheid om tot gedegen beroepingswerk over te 
gaan. 

Door dit alles is de Kerkenraad van mening dat het niet verstandig is om op dit 
moment met het beroepingswerk op deze wijze verder te gaan en wil een pas op 
de plaats maken. Eerst zullen we op alle fronten helderheid moeten verkrijgen. 
Dat neemt niet weg dat er wel invulling gegeven zal moeten worden aan de 
vacatureruimte voor 0,7 fte predikant, echter in een andere vorm. 

Over onze vraagpunten en vooral over de bedenkingen betreffende het werkplan 
hebben de voorzitter en secretaris van de Kerkenraad op dinsdag 26 februari 
overleg gehad met een delegatie van het breed moderamen van de Classis 
Nijmegen. Tijdens dat overleg is de Classis nadrukkelijk verzocht om advies en hulp 
met als doel voor de huidige, gecompliceerde situatie binnen de PGN een oplossing 
te vinden. Het aanstellen van een interim-predikant voor een begrensde periode (in 
ieder geval tot het emeritaat van ds. Henk Gols) is hierbij uitgebreid besproken.

Na dit overleg werd gezamenlijk de conclusie gedeeld, dat het voor de PGN het 
beste is om een traject in gang te zetten voor aanstelling van een interim-predikant. 
De interim-predikant kan een onafhankelijke, adviserende, stimulerende en 
samenbindende rol vervullen in onze zoektocht naar revitalisering, samenhang 
en eenheid. De Classis heeft ons nu verzocht om op korte termijn een hierop 
toegesneden opdrachtformulering voor een interim-predikant op te leveren. De 
insteek hierbij zal vanuit de inhoud zijn, structuur volgt pas daarna.     

Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter en/of de scriba van de Kerkenraad.

Barend de Gooyert  voorzitter  b.degooyert@chello.nl 
Gerbrand Hoek   scriba   gerbrandhoek@gmail.com

Mededeling van de Kerkenraad over beroepingswerk
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Word Vriend van het Compassie
Met een jaarlijkse bijdrage vanaf 25 euro bent u vriend 
van het Huis van Compassie. Met uw bijdrage stelt u ons 
in staat om activiteiten te organiseren voor en met en 
over de kwetsbaren in onze maatschappij.

Als vriend ontvangt u regelmatig informatie over onze 
activiteiten. En u kunt kosteloos deelnemen aan onze 
‘inspiratielunches’.
U kunt vriend worden door het invullen van het formulier 
op onze website www.huisvancompassienijmegen.nl. 
Wij danken u van harte voor uw steun!

Wilt u geen Vriend worden, maar ons toch steunen? 
U kunt een eenmalige donatie doen, door een bedrag 
over te maken naar NL80 TRIO 0391 0294 60 t.n.v. Huis 
van Compassie in Nijmegen o.v.v. donatie Huis van 
Compassie.

Onze organisatie is aangewezen als algemeen nut 
beogende instelling (ANBI). Uw gift is daarmee 
aftrekbaar van de belastingen.

 Nieuws uit het Huis van Compassie

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

23 maart: filmavond ‘Tokyo Story’

Wereldmuziek
maak je samen

vrijdag 19 mei van 19.30 – 21.30 uur
Open Podium in het Huis van Compassie  

13 april: Wereldmuziek

Kom vrijdagavond 13 april naar het Open Podium in het Huis 
van Compassie! Van 19.30 tot 20.15 uur zijn er individuele 
optredens. Daarna staat samenspel centraal. Onder begelei-
ding van multi instrumentalist Jan Verhoeven, Clem Bongers 
en Niek Edeling gaan muzikanten in wisselende samenstel-
lingen de taal spreken die grenzeloos is: MUZIEK!

Ook het publiek mag meedoen. Niets hoeft, alles mag.
Kom je uit Nederland? Of uit Syrië, Eritrea, Turkije, Frankrijk, 
Brazilië. Kom je uit een ander wereldland? Wil je optreden, 
meld je dan aan bij post@huisvancompassienijmegen.nl of 
bel 024 – 322 84 80.
En als je gewoon behoefte hebt aan een leuke gezellige 
avond, kom langs! Aanmelding is niet nodig en entree gratis.

9 april: Maaltijd kinderrechten

Maandag 9 april komen we weer gezellig samen van 18.00 
tot 20.00 uur in het Huis van Compassie. Er wordt dan Turks  
voor ons gekookt en we staan stil bij de rechten van het kind.

De tweegangen maaltijd met koffie en thee kost 7,50 euro. 
Of u betaalt naar draagkracht. Aanmelding is noodzakelijk 
via mail: post@huisvancompassienijmegen.nl o.v.v. uw naam 
en telefoonnummer. U kunt ook bellen: 024 – 322 84 80 en 
vraagt u dan naar Pieter Poels.

Eet & ontmoet: 26 maart en 4 april

Twee keer per maand organiseert het Huis van Compassie 
een maaltijd voor mensen met 
weinig inkomen, die het leuk vinden 
om met anderen te eten. 
Op 26 maart, en op woensdag 4 
april, gaan we met Eet & Ontmoet 
op pad. Naar  OPEN Slowcafe 
(Lange Hezelstraat 39.

Om 18 uur gaan we daar eten, en kennis maken met dit bij-
zondere cafe: waarin mensen worden uitgenodigd om even 
te onthaasten, tijd en aandacht te nemen voor elkaar. 
Wilt u met ons mee eten? Meld u aan via: post@huisvan-
compassienijmegen.nl o.v.v. uw naam en telefoonnummer. U 
kunt ook bellen: 024 – 322 84 80 en vraagt u dan naar Pieter 
Poels. Een vrijwillige bijdrage stellen wij op prijs.

We laten dit seizoen vier films zien die er volgens ons toe 
doen. Films met diepgang, die uitnodigen tot uitwisseling van 
gedachten. Na de films is er daarom gelegenheid met elkaar 
in gesprek te gaan, in een ontspannen sfeer. Het nagesprek 
wordt geleid door Riekie Dunnewind. We nodigen u 23 maart 
graag uit voor Tokyo Story.

Tokyo Story (Japan, 1953, drama van Yasujirô Ozu) is een 
kalme en indringende observatie van het leven van een 
gewone familie. Een ouder echtpaar dat op het platteland 
woont brengt een bezoek aan hun kinderen in Tokyo. Ze 
worden daar geconfronteerd met onverschilligheid, ondank-
baarheid en zelfzuchtigheid. Wanneer ze door hun kinderen 
naar een vakantieoord worden gestuurd rijzen er vragen over 
het leven, en de dood die voor de ouders niet meer lang op 
zich laat wachten. Een verhaal ook over hoe ouders in hun 
kinderen teleurgesteld worden en over jonge mensen die 
bang zijn voor de voortsnellende tijd.

Aanvang: 19.45 uur, inloop 19.30 uur (aanmelden niet nodig)
Toegangsprijs 7,- of naar draagkracht (incl. koffie en drankje)
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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, 
kleding en gordijnen. U kunt deze middag 
ook het Kappers Café voor mannen bezoeken.

Het eerstvolgende Repaircafés vindt plaats op 
vrijdag 20 april van 13 - 16 uur. De reparaties 
en het knippen zijn gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage is welkom.

20 april: Repair Café

Dinsdag 17 april geven we het podium aan Jan van der 
Meer, voorzitter van Nijmegen Green Capital 2018 en oud-
wethouder van Nijmegen.

Nijmegen is in 2018 het Europese centrum van 
duurzaamheid. Iets om als Nijmegenaren trots op te zijn, 
maar het geeft ons natuurlijk ook de morele verplichting om 
als individuen onze duurzaamheid te laten zien.
Dat roept vragen op als:
-  Hoe kun je als individu bijdragen aan verduurzaming?
-  Wat zijn voorbeelden van projecten, die tonen wat er 
   gedaan moet worden in Nijmegen? 
-  Hoe kun je aanhaken als individu?
-  Wat zet zoden aan de dijk?

Jan van der Meer zal een inleiding geven over het belang van 
Nijmegen Green Capital 2018, waarna we in gesprek gaan 
over de vraag wat we zelf kunnen bijdragen. 
Een paar concrete initiatieven zullen zich kort presenteren.

U bent van harte uitgenodigd in Het Huis van Compassie, 
Groenestraat 170 te Nijmegen
Tijd:  20.00-22.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
Kosten: 5 euro (of naar draagkracht) 

De podiumgesprekken vinden 3 maal per jaar 
plaats in Nijmegen en worden georganiseerd in een 
samenwerkingsverband van Het Huis van Compassie, de 
Raad voor Religie en Levensbeschouwing, Vincent de Paul 
Center Nederland, Augustijns Centrum De Boskapel. 

17 april: Podiumgesprek over 
klimaatverandering en duurzaamheid 

Zin om samen te lunchen met andere mensen uit Nijmegen-
Midden? Vrijwilligers uit de buurt maken een lekkere soep. 
Met wat brood en een kopje thee en koffie. Iedereen uit de 
buurt is welkom: jong en oud, in Nederland of ver weg gebo-
ren, net in Nijmegen of al heel lang… Kom langs!

We lunchen donderdag 19 april van 12.30 tot 13.30 uur. 
Aanmelden is niet nodig. Een kleine bijdrage voor de soep 
wordt op prijs gesteld.

19 april: Soepie Doen

De weg van de liturgie

De Veertigdagen worden besloten met de stille dagen 
die aan het Paasfeest voorafgaan: de goede stilte van 
de heilige week, die op Palmzondag 25 maart begint. In 
die stille dagen bij voorkeur geen vergaderingen, geen 
feestjes, geen drukte en gedoe.

Het Paasfeest begint met de viering op de avond van Witte 
Donderdag: het brood wordt gebroken, de beker wordt 
geheven en de psalmen worden gezongen voordat de 
weg door het lijden begint. De zaterdag die op de Goede 
Vrijdag volgt is doodstil. Een dag zonder liturgie, een 
ground zero, wij staan met lege handen. Maar de messias 
daalt af ter helle: hij solidariseert zich met wie in de diepste 
diepte van wereld en tijd zijn weggezonken.

De Paasnacht, van zaterdag op zondag, is het 
omslagmoment. Wij begroeten en bezingen het licht van 
Christus en delen het met elkaar, in de lezingen uit Wet en 
Profeten volgen wij het spoor naar de verrijzenis, met heel 
de kerk staan wij op uit het doopwater, zingen het Halleluja 
en horen het evangelie, delen het brood uit de hemel 
en drinken de beker van de verlossing. Op Paaszondag 
voegen wij ons in de kring van de eerste getuigen van 
de opstanding: de vrouwen uit het evangelie en de vele 
anderen die onderweg en aan tafel Christus als de levende 
ontmoetten.

De Paastijd duurt van Paaszondag tot en met Pinksteren. 
De natuur bloeit, de kerk zingt het Halleluja.

Henk Gols

Bij de zon- en feestdagen (B-jaar):

Palmzondag 25 maart, begin van Stille Week     
     (Dienstboek p. 111-115, rood/paars)

Avond van Witte Donderdag 29 maart
begin van Drie Dagen van het Paasfeest 
     (Dienstboek p. 116-120, wit)

Goede Vrijdag 30 maart (Dienstboek p. 121-131, rood)

Stille Zaterdag 31 maart (Dienstboek p. 132, kleurloos)

Paasnacht 31 maart (Dienstboek p. 133-150, wit)

Paaszondag 1 april (Dienstboek p. 358-360, wit)

zondag 8 april: 2e zondag van Pasen 
     (‘Quasimodo geniti’ - Dienstboek p. 362-365, wit)
zondag 15 april: 3e zondag van Pasen 
     (‘Misericordia Domini’ - Dienstboek p. 366-369, wit)
zondag 22 april: 4e zondag van Pasen
     (‘Jubilate’ - Dienstboek p. 370-372, wit)
zondag 29 april: 5e zondag van Pasen 
     (‘Cantate’ - Dienstboek p. 374-377, wit)
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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 contactadressen: 
Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193,
e-mail: pootjohanna@gmail.com
adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen
Henk Gols (predikant) tel. 024-3781430,  
06-51999262
Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056 

Oecumenische Studentenkerk
Erasmuslaan 9a, 6525 GE, tel. 3619188
e-mail: secretariaat@studentenkerk.ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk
facebook:facebook.com/studentenkerk
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Oecumenische diensten binnenstad

Stevenskerk
Elke zondag om 10 uur: dienst van 
Schrift en Maaltijd.
Wekelijks vrijdagmiddaggebed in de Stil-
tekapel van de Stevenskerk, om 13 uur.
Engelse Koorvesper (Choral Evensong) 
met Capella Cumerana op elke eerste 
zaterdag van de maand om 16 uur. De 
komende keren: 7 april, 5 mei en 2 juni.

Goede Week en Drie Dagen van Pasen:

Palmzondag 25 maart, 10.00 uur: dienst 
van Schrift en Maaltijd, met palmproces-
sie.
Witte Donderdag 29 maart, 18.00 uur: 
broodmaaltijd, besloten met de dienst 
van de Tafel.
Goede Vrijdag 30 maart: 13.00 uur, 
middaggebed (het ‘zesde uur’) in de 
Stiltekapel; 19.30 uur, viering met het 
evangelie van de passie, de Goede Vrij-
daggebeden en de kruishulde.
Paasnacht zaterdag 31 maart, 21.30 
uur: paaswake, met de intocht van het 
licht, de litanie met alle heiligen, de 
doopvernieuwing, de lezing van het 
evangelie van de verrijzenis en de Maal-
tijd van de Heer.
Paaszondag 1 april 10.00 uur: dienst 
van Schrift en Maaltijd.

St. 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 is er een 
‘Jacobsviering voor mensen onderweg’.

Zaterdag 31 maart, 19 uur: paaswake; 
voorgangers: Bärbel de Groot-Kopetzky, 
Ds Henk Gols en Pater Paul Reehuis.
Zondag 8 april 11.30 uur: communievie-
ring; voorganger: Bärbel de Groot-Kop-
etzky.

Oecumenische bijbelkring
Al vele jaren bestaat er een sprankelen-
de oecumenische bijbelkring in de bin-
nenstad. Maandelijks komen wij bijeen 
in de Petrus Canisiuskerk aan de Molen-
straat. Voor meer informatie: henkgols@
planet.nl

Firstep
Firstep is een nieuw initiatief voor stu-
denten om elkaar in een ongedwongen 
sfeer te leren kennen. Eén keer per 
maand kun je samen eten en met elkaar 
in gesprek te gaan over thema’s als 
vriendschap, studie- en prestatiedruk, 
sociale contacten, toekomstverwach-
tingen, hobby’s en vul maar in. Neem 
de first step om nieuwe contacten op te 
doen! Je kunt elke avond komen of maar 
één keer. 
Data: maandag 26 maart, 23 april, 28 
mei, 18.00 - 20.00 uur

Opgeven: voor 12 uur op dezelfde dag 
op de website
Begeleiding/kok: studentenpastor John 
Hacking
Deelnemers: studenten RU en HAN

Abdijweekend
Tijdens dit weekend kun je kennismaken 
met het leven van de monniken. Je doet 
mee aan de dagelijkse gebeden, er is  
een gesprek met één van de monniken 
over hun leven en er is ruimte voor stilte 
en rust. Voorafgaand aan de het week-
end is er een voorbereidingsavond waar-
aan jet geacht wordt deel te nemen. 
Data: vrijdag 13 april (13.00 uur) t/m 
zondag 15 april (17.00 uur)
Plaats: Abdij Lilbosch Pey-Echt (Lim-
burg)
Voorbereiding: maandag 9 april, 19.00 - 
19.45 uur.
Kosten: excl. reis 50 euro; te betalen op 
de voorbereidingsavond
Deelnemers: max. 7 studenten en mede-
werkers van RU en HAN t/m 30 jaar. 
Begeleiding: John Hacking

In balans (komen)
Een gespreksgroep van drie avond rond 
vragen  als: hoe geef jij je leven gestalte, 
wat gaat goed en wat niet, waar liggen je 
grenzen, hoe vind je balans in je leven, 
wat zijn je ambities? Door uitwisseling 
en kritisch bevragen van elkaar ontdek 
je dat je niet alleen met deze vragen 
bezig bent.
Data: donderdag 5, 12 en 19 april, 
19.00 - 21.30 uur
Begeleiding: John Hacking

Overige activiteiten
Er zijn nog enkele nieuwe activiteiten in 
de maak. Zie de website voor actuele 
informatie.

Goede Week
Tijdens de hele vastentijd, ook in de 
Goede Week, is er van 8.00 - 8.20 uur 
op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag een eenvoudige Taizéviering ge-
organiseerd door studenten. Iedereen is 
welkom. Op woensdag is er de gewone 
Taizéviering van 12.45 - 13.15 uur.
Goede Vrijdag, 30 maart is er om 15.00 
uur een meditatieve viering aan de hand 
van 9 afbeeldingen ‘Faces of the passi-
on’ van John Hacking. 
Paasnacht, zaterdag 31 maart is er om 
21.30 uur de paasnachtviering. Voor-
ganger is Froukien Smit; het thema is; 
‘Liefde voorbij alle grenzen’. 
Op 1e Paasdag is er geen oecumenische 
viering.

Wij wensen u vanuit de Studentenkerk 
een goede voorbereiding op Pasen en 
gezegende Paasdagen.

Froukien Smit
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Kerkgebouw: 
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Secretariaat sectieraad: Herman te Kiefte, 
tel 024 - 3226896; e-mail: scribasectiestad@
gmail.com
Pastores: ds. Peter van der Vange, 
tel. 024-3241596; pvandervange@gmail.com
ds. Henk Gols, tel. 024-3781430 of 06-
51999262; e-mail: henkgols@planet.nl
Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520, 
e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl 
Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl
Wijkkas: rekening NL83FVLB0635803356 
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
M. Vogelezang – 377 25 78, of H. Wiedhaup 
- 360 21 32 of b.g.g. 06 25 024 667

Eetcafé ‘Goede bekomst’
Donderdag 5 april is het weer zover.
Er is weer een eetcafé avond, met een 
boeiend onderwerp!  
Mevrouw Wil van Laarhoven heeft jaren 
zich ingezet bij de Telefonische Hulpdienst. 
Zij gaat ons daar van alles over vertellen. 
En vertellen: dat kan ze. We zien u graag 
op 5 april, om 18.30 uur. Kosten 9 euro 50.

Hartelijke groet en tot ziens namens de eetcafé commissie

Mieke van den Brandt, tel. 024 - 6639584 

In memoriam
Op zaterdag 24 februari is op bijna 
97-jarige leeftijd overleden de heer Al-
bertus Anthony (Bert) Veerbeek. Toen ik 
dat de dag daarop  bekendmaakte ging 
er een luid ‘ach’ door de kerk. Het was 
ook nog zo kort geleden dat hij gewoon 
iedere zondag in de kerk zat. Het liet ook 
zien hoe hij bekend en gezien was in 
ons midden. We gedenken iemand met 
en grote liefde voor de kerk en een grote 
betrokkenheid bij alle mensen om hem 
heen en dat waren er veel. 

Dat was ook te merken bij de afscheids-
dienst en begrafenis in Beek op 5 maart. 
De grote Bartholomeuskerk zat hele-
maal vol  en overal zag ik gezichten van 
gemeenteleden. Zijn kinderen en verder 
familie wensen we veel sterkte en kracht 
toe bij dit gevoelige gat in hun midden.  
Het correspondentieadres is Kromme-
hoekstraat 7, 6641 KR Beuningen.

Dan ontvingen we bericht dat ds Jan 
Ridderbos in zijn woonplaats Assen op 
75-jarige leeftijd is overleden. 

Hij was van 1978-1984 predikant van 
de Gereformeerde Kerk van Nijmegen. 
Dat was hij op zijn eigen inspirerende en 
markante manier. Ik heb veel enthousi-
aste verhalen over hem gehoord in de 
loop van de tijd. Zijn vrouw en familie 
willen veel sterkte en Gods nabijheid 
toewensen in de komende tijd . voor ons 
allen geldt dat zijn nagedachtenis tot 
een zegen zij.

Peter van der Vange

Op 21 februari is in hospice Bethlehem 
overleden Piet Vermaat. Hij is 92 jaar 
geworden. Wat is het snel gegaan. On-
verhoeds viel deze sterke, bedrijvige, 
goedwillende man weg uit het leven. Tot 
voor kort was hij met een pretentieloze 
vanzelfsprekendheid in ons midden 
als betrokken gemeentelid, als trouwe 
kerkganger en als geïnteresseerde deel-
nemer aan de Dinsdagmorgenkring. Hij 
wilde voor een ander graag goed zijn en 
kwam graag in de weer als er een be-
roep op hem werd gedaan.
Boven de rouwkaart staat: ‘Jezus kwam 
en nam in stil erbarmen / hem veilig in 
zijn armen.’ Op 27 februari hebben wij 
hem in de uitvaartdienst in de Marana-
thakerk aan God toevertrouwd. Moge 
zijn gedachtenis ons tot zegen zijn en 
mogen zijn vrouw Corrie en de kinderen 
troost vinden.

Op 2 maart is overleden Joke van der 
Schaft-van Heezik, in de leeftijd van 75 
jaar. Na het overlijden van haar man Jan 
Gerrit in 2013, pakte zij het leven weer 
op en gaf er vanuit haar geloof beteke-
nis aan. Ze genoot van haar kinderen 
en kleinkinderen en bracht veel tijd door 
met haar zus Trudy. Ze heeft zich vaak 
door het leven heen moeten vechten, al 
toen ze al op jonge leeftijd haar moeder 
en daarmee haar veilige thuis verloor. 
Bij de geboorte van haar tweede zoon 
liet ze zelf bijna het leven. Iets van het 
licht dat ze op dat hachelijke moment 
zag, heeft ze de rest van haar leven 
meegedragen. Op 9 maart hebben wij 
haar in crematorium Jonkerbos aan God 
toevertrouwd.

Henk Gols

Kerkdiensten rondom Pasen
Op Witte Donderdag, 29 maart is weer 
de inmiddels traditie geworden Seder-
maaltijd, die begint om 18.30 uur. De 
commissie is al met grote inzet aan het 
werk om er weer iets moois van te ma-
ken. U kunt in de kerk intekenen en dan 
gunt u zichzelf echt iets heel fijns.
Op Goede Vrijdag, 30 maart, begint de 
gedachtenisdienst om 19.30 uur. De 
cantorij zal ook meewerken aan deze 
sobere dienst.
Feest is het dan op zondag 1 april,  
Paasmorgen, ook dan doet de cantorij 
mee.  
die heeft het even heel druk, maar met 
haar inbreng wordt het allemaal weer 
iets bijzonders.

Peter van der Vange

Het wonder van de buurtcontactgroep
Eind januari zijn we een nieuwe fase in 
ons gemeenteleven begonnen. In plaats 
van als los zand de onderlinge sa-
menhang te verliezen, zijn we via liefst 
dertien buurtcontactgroepen begonnen 
elkaar op te zoeken. Her en der zijn 
kleine verbanden ontstaan van mensen 
van verschillende leeftijd. 

Er komen enthousiaste berichten binnen 
van gemeenteleden die blij zijn met dit 
nieuwe initiatief, omdat het voorziet in 
een behoefte aan onderling contact, aan 
plekken waar we onze verhalen, vragen 
en inzichten met elkaar kunnen delen. 
In de groepen wordt informatie uitge-
wisseld, het geloofsgesprek gevoerd en 
praktische onderlinge hulp geboden. 

Niet alle groepen hebben een vlotte 
start. Niet overal klikt het meteen tussen 
de deelnemers. Het kan blijken dat je 
beter past in een andere groep. Over-
stappen is mogelijk. De ene groep kan 
ook leren van de andere. Maar duidelijk 
is dat we het begin hebben gemaakt van 
een netwerk van verbinding dat essen-
tieel is voor de samenhang van onze 
gemeente, die op weg moet door een 
onzekere tijd.

Henk Gols
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Bij de diensten op de zondagen 25 
maart en 8 april
Op 25 maart is het Palmzondag. Wij 
zullen de dienst beginnen buiten op het 
plein voor de kerk. Daar roepen wij in 
beurtspraak ‘Hosanna! Gezegend Hij 
die komt in de naam van de Heer. Geze-
gend het komende koninkrijk van onze 
vader David. Hosanna in de hemel!’ 
(Marcus 11:9-10). Vervolgens trekken 
wij zingend de kerk in, de kinderen met 
hun palmpaasstokken, de volwassenen 
met twijgen in de hand. Wie niet goed 
ter been zijn, kunnen alvast in de kerk 
plaatsnemen. In de kerk zullen wij een 
gedeelte lezen uit het passie-evangelie 
van Marcus.

Op 8 april is het de tweede zondag van 
Pasen, de afsluiting van de feestelijke 
eerste paasweek. Wij vieren dan een 
dienst van Schrift en Maaltijd. In brood 
en wijn ontmoeten wij de Opgestane.

Henk Gols

Witte Donderdag 29 maart 2018
Donderdag 29 maart is het Witte Don-
derdag, de dag die vooraf gaat aan 
Goede Vrijdag.
Wij willen deze dag in de Maranatha-
kerk 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 tradi-
tie heeft dit feest extra betekenis gekre-
gen doordat dit feest voorafgaat aan de 
gevangenneming van Jesus.
Wij willen graag samen met u dit feest 
vieren in de Maranathakerk. Om 18.30 
hebben we een gezamenlijke maaltijd. 
Wij vragen iedereen gesmeerd brood 
mee te nemen 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 feestelijke maaltijd 
gaan wij in stilte naar de kerkruimte 
om de overgang naar Goede Vrijdag te 
vieren.
Vanaf begin april zullen er lijsten in de 
kerk worden opgehangen waarop u zich 
kunt inschrijven of u kunt per e-mail 
aanmelden: vanuffelen@gmail.com.
U bent bij deze van harte uitgenodigd 
om dit feest mee te vieren.

Namens de voorbereidingscommissie,
Chris van Uffelen

Protestantse Vrouwendienst Zuid-
West
Dinsdag 27 maart om half 4 houden wij 
onze Paasviering. U bent hiervoor allen 
van harte uitgenodigd.

Dinsdag 24 april om half drie is onze 
volgende middag. De heer en mevrouw 
Timmerman zullen u vanmiddag het een 
en ander komen vertellen over hun werk 
in Bangladesh. Met name Jan Timmer-
man zal u bijpraten over het
werktuigbouwkundige project dat hij in 
Bangladesh heeft begeleid. Het belooft 
een interessante middag te worden.

Voor dinsdag 15 mei staat ook al het 
jaarlijkse reisje gepland. Noteert u deze 
datum alvast in uw agenda. Dit jaar 
wordt het een middag reisje dat gaat 
langs Maas en Waal met als afsluiting 
een koffietafel bij Moeke Mooren in Ap-
peltern.

Namens alle medewerksters wensen wij 
u Gezegende Paasdagen toe.

PVD-Oost
Wat een gezellige middag hebben wij 
gehad op 27 februari jl. Niek Edeling 
gaf een geweldig “huiskamer” concert! 
Zóveel verschillende muziekinstrumen-
ten van over de hele wereld.
Hartelijk dank aan PVD- Z/W dat we 
samen met hen mochten genieten van 
deze fijne middag!

De volgende PVD-Oost middag is de 
Paasviering op woensdag 28 maart(!). 
We hebben een mooie liturgie samen-
gesteld en de heer Koos Willemse zal 
deze middag illustreren met prachtige 
dia’s. Erg fijn is het dat de heer Cees 
Esveld weer onze zang zal begeleiden 
op het orgel. Aan het eind van de mid-
dag willen samen met U genieten van 
een broodmaaltijd. En natuurlijk zullen 
de paaseitjes niet ontbreken!
Zoals U leest: het wordt een mooie en 
hopelijk ook gezellige middag: dus dat 
mag U niet missen!. Zoals altijd bent U 
welkom in de Grote Zaal van de Mara-
nathakerk om 14.30 uur.

Bent U nog nooit eerder bij één van de 
PVD-Oost contactmiddagen geweest? 
Weet én voelt U zich méér dan welkom!
Tot woensdag de 28e maart.

Anneke Jansen, tel. 3221489

Bij de kerkdiensten
Op Goede Vrijdag, 30 maart, is er een 
Gedachtenisdienst om 19.30 uur. Stil-
staan bij het lijden en de kruisiging van 
onze Heer, ieder jaar weer een heel 
indrukwekkend gebeuren. 

Zondag 1 april is het Pasen en dan is er 
uiteraard een heel feestelijke dienst. Het 
wonder van de Opstanding kunnen we 
niet begrijpen, maar gelukkig wel vieren 
en dat gaan we uitgebreid doen.  
In beide diensten zal dit jaar ds Waag-
meester voorgaan. Bekend en geliefd. 

Verderop in de maand is er nog een 
bijzondere dienst, alleen niet in onze 
kerk. Op zondag 22 april neemt ds 
Johan Dorst in de Ontmoetingskerk 
afscheid van onze gemeente wegens 
zijn pensionering. Ook in ons kerkje 
ging ds Dorst met een zekere regelmaat 
voor. U bent van harte uitgenodigd voor 
deze afscheidsdienst waar u ook verder 
in Over & Weer nog het nodige over zult 
kunnen lezen.

Dan, al lijkt dat nog ver weg, is vrijdag 
4 mei weer de herdenkingsdienst voor-
afgaand aan de dodenherdenking. Die 
dienst begint om 19.00 uur in de grote 
Bartholomeuskerk. Samen met pastoor 
Jansen ga ik daar in voor. Dat ik daar nu 
al over schrijf heeft, naast de verschij-
ningsdata van dit blad, alles te maken 
met het feit dat er niet zoveel gemeen-
teleden in deze dienst komen. Dat 
komt, denk ik, vooral door het feit dat 

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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de meesten van ons niet oorspronkelijk 
uit Beek en omgeving komen, maar hier 
later zijn komen wonen. Dan heb je de 
neiging om niet zo betrokken te zijn bij 
de plaatselijke herdenking. Maar toch is 
het anders om zelf ergens een herden-
king mee te maken dan op televisie de 
landelijke herdenking te volgen. Op dat 
laatste is niets tegen, alleen plaatselijk, 
dat kan je nog directer raken. Naast je 
eigen gevoelens komt dan ook hoe het 
hier was. Zo herdenken we het hier ook, 
algemeen en lokaal. Ik vind het ieder 
jaar weer een heel aangrijpend gebeu-
ren en een intense belevenis. Als u kunt, 
zou ik zeggen, probeer het eens hier in 
onze eigen omgeving, het heeft echt iets 
bijzonders.

Bijbellezen
Deze kring komt 19 april weer bij el-
kaar. Thema zal zijn: het hiernamaals 
en de laatste dag. We zullen kijken wat 
de bijbel ervan zegt en hoe we er zelf 
tegenaan kijken. De stevige gesprekken 
van de twee eerdere avonden maken dat 
ik er weer naar uitkijk. De avond is van 
20- 22 uur. Deelname kan ook alleen 
aan deze avond, U kunt zich opgeven bij  
Else Schaberg, cschaberg@kpnplanet.
nl. Zij kan u dan zeggen waar we deze 
keer bijeen zullen komen.
Ik wens u allen goede en fijne Paasda-
gen. 

Peter van der Vange

Palmpasen – Goede Vrijdag - Pasen

Palmpasenviering 25 maart samen 
met Kalorama
Op zondag 25 maart is de Palmpasen-
viering in Kalorama. Vorig jaar ging deze 
gezamenlijke viering helaas niet door, 
maar dit jaar gelukkig weer wel.
Het thema is “niet perfect”.
Berber Overdijk zal voorgaan in deze 
dienst.
De dienst is bedoeld voor iedereen. Het 
wordt een dienst met ruimte voor ont-
moeting tussen jong en oud. 
Kinderen kunnen hun Palmpasen stok-
ken meenemen. De leiding van de kin-
dernevendienst zorgt voor lekkers om 
aan de stokken te hangen. De kinderen 
komen binnen met het lied: ‘kom laat ons 
zingen vandaag’.
Let op: de dienst begint om 10.30 uur en 
vindt plaats in de aula van Kalorama. 
Jong en oud, van harte welkom tijdens 
deze ontmoeting op 25 maart.

Goede Vrijdag 30 maart
Jan Waagmeester zal voorgaan in deze 
dienst op de avond van Goede Vrijdag. 
Een sobere maar mooie dienst waarna 
de Paaskaars gedoofd zal worden en 
wij in stilte de kerk zullen verlaten.
De dienst begint om 19.30 uur

Pasen 1 april
Ook in deze dienst zal Jan Waagmees-
ter voorgaan.
Een feestelijke dienst waarin het Licht de 
kerk wordt binnen gebracht.
Er is geen aparte kindernevendienst 
maar iedereen, jong en oud zijn welkom 
bij de viering.
Na afloop, koffie/thee en natuurlijk ook 
paaseitjes.

Nieuwe website
We zijn een website aan het opzetten 
voor Landwijk: www.landwijk.com 
U kunt alvast een kijkje nemen en als u 
suggesties heeft voor de inhoud kunt u 
dit melden bij Else Schaberg.

Eye opener (2) 
Een avond Bijbellezen over wonderen; 
we hebben in de kerk met predikanten 
en ook tijdens de 5e zondag viering 
uitvoerig gesproken over wonderen. Die 
kunnen we  natuurkundig verklaren, 
maar dat gaan we deze avond niet doen. 
Vanavond hebben we het nog eens over 
de uitleg van de wonderen. Wat bete-
kenen ze? Maar eerst vertellen we wat 
een wonder voor ons is. Het blijkt dat 
we wonderen heel persoonlijk beleven 
en we zien het als een teken van God. 
Het kunnen bloemen zijn die na de vorst 
weer opkomen, leven voortkomend uit 
een piepklein zaadje, een boek ontvan-
gen dat je helpt om met een lastige si-
tuatie om te gaan, maar ook dat iemand 
vergevingsgezind uit een afschuwelijke 
situatie komt. Je kan een wonder net op 
dat moment nodig hebben. En je voelt je 
speciaal dat je het beleeft.

Een wonder krijgt betekenis door de 
uitleg. We lezen over Petrus die over het 
water naar Jezus loopt, Bartimeus en 
Lazarus. Dezelfde verhalen maar op een 
andere manier vertelt. De wonderen van 
Jezus gaan over de zorgzaamheid van 
God voor ons. God is je bondgenoot en 
Hij doet met je mee in blijdschap, geluk 
en verdriet. Hij leeft met je mee. Je staat 
nooit alleen. Je hoeft alleen maar op 
hem te vertrouwen.
We vinden het een wonder….

Meedoen? U kunt ook aanwezig zijn en 
wel op 19 april in Heilig Landstichting. 
Dan lezen we een paar Paasverhalen. U 
kunt zich opgeven bij de scriba. Ze geeft 
u het precieze adres door.

Een aanwezige bij deze 
waardevolle avond

Zingen waar je blij van wordt 
Komt u ook meezingen tijdens de 5de 
zondagviering op 29 april? Zingen waar 
je blij van wordt… Heeft u dan meteen 
een lied in gedachten uit bijvoorbeeld 

het Liedboek? U gaat met zo’n lied mis-
schien net iets harder meezingen, een 
glimlach verschijnt op uw gezicht, war-
me herinneringen borrelen op… In deze 
5e zondagsviering gaan we die liederen 
zingen die er voor u toe doen! 
Het is waarschijnlijk geen nieuws voor 
u dat zingen ontspant en energie geeft. 
Maar wist u ook dat als mensen samen 
zingen, hun hartslag zelfs synchroon 
gaat lopen? Wilt u dit ook beleven en 
heeft u een lied dat u graag wil zingen 
met anderen? Geef dan uw lied voor 10 
april  door aan Else Schaberg: cscha-
berg@kpnplanet.nl 
Onze organiste heeft dan de kans zich 
goed voor te bereiden op uw lied. Als 
u nu nog niet kunt bedenken welk lied 
u graag wil zingen of hier nog niet aan 
toekomt, kunt u deze ook tijdens de vie-
ring noemen.

Kinderen zijn ook van harte welkom en 
kunnen ook liederen doorgeven die zij 
mooi vinden. Er is op 29 april geen spe-
ciaal programma voor de kinderen, zij 
zingen met ons in de kerk mee.
De viering start om 10 uur en na afloop 
drinken we samen een kopje koffie of 
thee.

Wij hopen dat u er bij kunt zijn op 29 
april. Want hoe meer stemmen, hoe 
meer gedeelde vreugde en synchroon 
kloppende harten!

Werkgroep 5de zondag

Taizéviering 6 april 
Vrijdag 6 april om 19.30 uur houden we 
een Taizéviering in de Kleine Bartholo-
meuskerk. 
Met het thema van deze Taizéviering 
sluiten we aan bij het thema van Kerk in 
Actie: ‘Onvoorwaardelijke Liefde’.

Frère Roger (Taizé) schreef:
God kan niet anders dan liefhebben.
In zijn evangelie drukt Johannes, met 
een duizelingwekkende intuïtie, in drie
woorden uit wie God is: ‘God is liefde’.
Alleen al met het vasthouden van die 
drie woorden komen we ver, heel ver.
Wat grijpt ons aan in die woorden?
Dat wij er deze indrukwekkende overtui-
ging in vinden: God heeft Christus niet 
naar de aarde gezonden om wie dan 
ook te veroordelen, maar met de bedoe-
ling dat ieder mens zich bemind zou we-
ten, en een manier zou vinden om met 
God verbonden te zijn. Als God liefde is, 
dan is Hij onvoorwaardelijke liefde.

We nodigen u graag uit voor de Taizé-
viering van 6 april. Na de viering is er 
gelegenheid om onder het genot van 
een drankje nog even na te praten.
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Bij de diensten: stille of goede week
In de stille week volgen we de weg 
van Jezus. Hier klopt het hart van het 
geloof. Met Palmpasen gedenken we de 
intocht van Jezus in Jeruzalem. Het volk 
bejubelt hem en zwaait met palmtakken. 
Op de witte donderdag schuiven we 
met de discipelen samen aan bij de 
tafel van Jezus. Door de instelling van 
de heilig avondmaal heeft hij zichzelf 
uitgedeeld aan allen die hem volgen. 
Op goede vrijdag hebben we een heel 
bijzondere viering. In die viering klinkt 
het Stabat Mater van Pergolesi. In de 
muziek worden we meegesleurd in 
het hartverscheurend verdriet van de 
moeder die staat aan het kruis, bij de 
dood van haar zoon. Muziek kan nog 
meer dan woorden het menselijke 
voelen in al zijn diepte peilen. Met 
Pasen vieren we dan de opstanding, de 
overwinning van leven over de dood. 
Vanaf nu vermelden we het doel van de 
collecte in onze diensten. In de toekomst 
zal er hier ook achtergrondinformatie bij 
de collectes worden gegeven. 

Muzikale dienst: Goede vrijdag met 
uitvoering van Stabat Mater 
Het belooft een zeer bijzondere 
muzikale dienst te worden op Goede 
Vrijdag. Het Bijbelverhaal van de 
veroordeling en kruisiging van Jezus 
vloeit over in de muziek die vertelt 
over Maria zijn moeder. ‘Huilend stond 
de moeder aan de voet van het kruis, 
waaraan haar zoon te sterven hing.’ 

Zo luidt de beginregel van het gedicht 
dat omstreeks 1300 geschreven werd. 
Vele componisten hebben dit gedicht 
op muziek gezet. In deze dienst klinkt 
de compositie van Pergolesi uit 1736. 
Het slotduet schreef hij toen hij op zijn 
sterfbed lag (1736). Pergolesi stierf op 
26-jarige leeftijd aan tuberculose.
Het barokensemble Octime met Emy 
Klomp (sopraan) en Marja Appünn (alt) 
zijn de uitvoerenden. 
U bent van harte uitgenodigd om ook 
vrienden en kennissen mee te vragen 
naar deze dienst. Geen entree, maar 
gezien de kosten van de uitvoering 
zal er een collecte hiervoor worden 
gehouden.  Na afloop van de dienst is er 
gelegenheid om na te praten. 

Vijfde zondag: zondag 29 april
Zoals u weet is er op de eerste en de 
derde zondag van de maand een dienst 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 

Evangelisch-Lutherse
G

em
eente N

ijm
egen

in de Lutherse kerk. Een paar keer is 
er ook een vijfde zondag in de maand. 
Sommige gemeenteleden gaven aan dat 
het jammer is dat er dan twee zondagen 
achter elkaar geen dienst is. 
De kerncommissie heeft daarom 
besloten om op de vijfde zondagen 
(behalve na kerst en in de zomer) een 
andersoortige bijeenkomst te houden. 
De invulling is op dit moment nog niet 
precies bekend. Dat kan zijn dat we 
eens een langer verhaal uit de Bijbel in 
een stuk lezen, of dat we samen zingen 
en bidden of dat er een gesprek aan de 
hand van gespreksvragen plaatsvindt. 
Wat zeker is, is dat u om 10 uur welkom 
bent in de kerk en laat u verrassen door 
de andere invulling. Voor wie niet van 
verrassingen houdt … op de website, 
op facebook en in de dienst daarvoor 
zal afgekondigd worden wat de invulling 
wordt. 
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Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 3443956
Website: www.ontmoetingskerk.net
Secretariaat ledenadministratie: geopend 
donderdag 14-15 uur, tel. 3440576, e-mail: 
ledenadministratie@ontmoetingskerk.net
Secretariaat overige werkzaamheden:
e-mail: secrprot@ontmoetingskerk.net
Predikant: Ds. J. Dorst, Lankforst 52-34, 
6538 KH Nijmegen, tel. 3661230,  
e-mail: predikant@ontmoetingskerk.net
Bespreking kerkruimtes via e-mail:  
zaalbeheer@ontmoetingskerk.net 
Rekeningnr. wijkkas: NL42 INGB 0002405737  
(t.n.v. sectiekas sectie Dukenburg/Lindenholt 
PGN Nijmegen)
Inleveren kopij Over&Weer: Connie Wasmus, 
e-mail: redactie@ontmoetingskerk.net

In memoriam
Op 5 februari overleed Harrie Rentrop. 
Al in november leek het er op dat hij niet 
lang meer zou leven door zijn ernstige 
ziekte, maar gelukkig mocht hij de 
kerstdagen en oud en nieuw nog thuis 
met de familie om zich heen beleven. 
Harrie was een levenslustig mens, die 
het liefst zijn eigen, soms ongebaande 
wegen ging. Hij was zoals dat in het 
Nijmeegs heet, een echte ‘schumert’ en 
daar was hij trots op. Hij was niet een 
man van veel woorden, maar wel altijd 
met een lach. Een echte familieman.
Zijn vrouw Ali(e), zijn kinderen en 
kleinkinderen waren alles voor hem.
Zonder een klacht, tevreden over zijn 
leven is hij thuis ingeslapen.
De crematieplechtigheid hebben we 
gehouden in het crematorium van 
Beuningen. Zijn trouwtekst, die we uit 
de trouwbijbel hebben voorgelezen, 
was ook nu zeer van toepassing: “Dien 
elkaar in liefde” Gal.5: 13b. Harrie werd 
69 jaar.

Op 19 februari is Ineke Snel overleden. 
Na een korte periode van ziekte 
overleed ze op 65 jarige leeftijd.

Ineke was een zachtaardig mens met 
een open oog voor andere mensen. Ze 
kon veel van andere mensen begrijpen 
omdat ze zelf veel had meegemaakt. 
Geen gemakkelijk leven had ze, niet 
op het gebied van relatie, maar ook 
moest ze best zuinig leven. Toch was 
ze een tevreden mens, blij met de 
kleine geschenkjes van het leven. Haar 
kinderen en kleinkinderen waren vaak 
een bron van vreugde.
Door haar levenservaring was ze een 
goede gastvrouw bij de aanloop met 
weinig woorden, maar een open oor.
De afscheidsdienst is gehouden op 24 
februari in crematorium Waalstede.

Op de gezegende leeftijd van 92 jaar is 
‘oud en van het leven verzadigd’, zoals 
in Genesis zo mooi van aartsvader Isaak 
wordt gezegd, overleden, Leendert 
(Leen) Schellevis. Hij kwam in Nijmegen 
wonen als emeritus predikant, nadat hij 
op verschillende plaatsen had gewerkt 
als predikant en als laatste als docent 
Nieuwe Testament in Kameroen.
Samen met zijn vrouw Yvonne was hij
trouwe kerkganger in de Ontmoetings-
kerk, waar hij ook ouderenpastoraat 
op zich had genomen en Bijbelstudies 
verzorgde.
Lang en gelukkig, zo beschreef hij zelf
zijn leven. Daaraan kwam een eind toen 
hij merkte dat zijn vergeetachtigheid het 
begin was van een dementieproces.
De laatste fase van zijn leven bracht 
hij door in de Wollewei omdat hij in het 
leven verdwaalde.  Zelf had hij de tekst 
voor zijn afscheidsdienst al vele jaren 
klaarliggen: Psalm 9: 11, “Wie uw naam 
kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet 
wie u zoeken.”
De dankdienst voor zijn leven hebben 
we gehouden in de Ontmoetingskerk op 
woensdag 7 maart.

Ds. Johan Dorst

Bij de diensten
Zondag 18 maart, de 5e van de 
veertigdagen, werkt het Mediorenkoor, 
o.l.v. Rob Engels mee aan de dienst.
Zondag 25 maart is Palmpasen, dan is 
de intocht in Jeruzalem thema van de 
dienst. De kinderen mogen natuurlijk 
weer hun palmpaasstokken meenemen 
en we gaan dan iets na 11 uur in optocht 
door de wijk.

Witte Donderdag 29 maart begint de 
dienst om 20.30 uur. De cantorij o.l.v. 
Vivien Moffat ondersteunt de liturgie. We 
vieren het heilig avondmaal.

Goede Vrijdag 30 maart is er om 19.00 
uur dienst. We volgen dit jaar het 
evangelie van Marcus om het lijden van 
Jezus onder woorden te brengen. 

De Paasnachtviering op zaterdag 
31 maart begint om 19.30 uur. We 
mogen dan beleven dat het licht van 
Christus’ opstanding weer gaat schijnen, 
gesymboliseerd door een nieuwe 
Paaskaars.
Naar mijn mening maken te weinig 
mensen deze weg door het duister naar 
het licht, de belangrijkste beweging van 
het Christendom, mee. Graag nodig ik u 
uit dit als gemeente mee te vieren!

Onvermijdelijk is het dan natuurlijk de 
volgende dag PASEN, zondag 1 april. 
We mogen dan feestelijk vieren met 
het koor Joy in ons midden dat de Heer 
is opgestaan!!  Het grote feest van de 
gemeente van Christus.

7 en 8 april is een Ontmoetingsweekend. 
Zaterdag 7 april om 18.30 uur een 
viering vol muziek en zondag 8 april om 
10.30 uur een eerste zondag viering. 
Beide diensten worden door een groep 
voorbereid o.l.v. Jeanne Rens.

Zondag 22 april is mijn afscheidsdienst, 
mijn laatste dienst als predikant van 
Nijmegen en van de Ontmoetingskerk. 
Hoe die dienst er uit zal zien is ook 
voor mij nog deels een verrassing. Een 
paar zaken zijn al wel bekend: de dienst 
begint om 10.30 uur, in deze dienst 
zullen pastor Joska van der Meer en 
pastor Jeanne Rens mee voorgaan, 
we vieren samen het Heilig Avondmaal 
en er zal een koor van bijzondere 
samenstelling aanwezig zijn. Verder 
laten we ons verrassen.

25+ Ontmoetingsgroep
De ontmoetingsgroep voor 25+ komt 
weer bij elkaar op woensdagavond 11 
april om 20.30 uur. 
De groep komt eens per maand samen 
en er worden allerlei onderwerpen 
besproken, vaak eigen inbreng.
Ieder is welkom en het zou mooi zijn 
wanneer we weer nieuwe mensen 
mogen verwelkomen.

Bijbelinzicht
Meer verdieping van Bijbelgedeeltes, 
samen praten over de inhoud, uitleg 
van achtergronden. Dat is zo ongeveer 
de bedoeling van de gespreksgroep 
Bijbelinzicht. Een keer per maand komen 
we samen op een woensdagavond.
Ieder kan meedoen en als je je even
aanmeldt per mail krijg je een 
uitnodiging met opgave van Bijbel-
gedeelte. Aanmelden kan op j.dorst.jd@
gmail.com 
Volgende datum is: woensdag 18 spril, 
20.30 uur

‘Een goed gesprek’
Wie wil dat nu niet af en toe? 
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Waarschijnlijk om die reden hebben 
mensen uit de leeftijdcategorie dertigers 
en veertigers die naam – ‘een goed 
gesprek’ – gekozen voor ontmoetingen 
die zijn georganiseerd in het voorjaar.
Op initiatief van enkele mensen die 
daarvoor een training hadden gehad 
zijn er avonden gepland om elkaar rond 
een bepaald thema te ontmoeten en van 
gedachten te wisselen.
Ieder uit die leeftijdscategorie kan er aan 
meedoen en het leuke is, het is ergens 
in een huiskamer bij jou in de buurt. Zo 
begint het pionieren en wie weet wat 
daaruit ontstaat.
Meer info: femkeinmalawi@gmail.com 

Website
Bekijk eens onze mooie website: 
www.ontmoetingskerk.net 

Bereikbaarheid
Het best ben ik telefonisch te bereiken, 
’s morgens tot 9.30 uur en ’s avonds 
tussen 17.30 en 19.00 uur via tel. 
3661230.
Per mail ben ik altijd te bereiken: 
predikant@ontmoetingskerk.net of 
j.dorst.jd@gmail.com 
Woensdagmiddag ben ik er niet, want 
dat is mijn vrije middag. Vrijdag tussen 
10.00 en 12.00 ben ik meestal in de 
kerk te bereiken. U kunt, als u me 
wilt spreken, dan ook gewoon even 
aankomen. Bellen is daar ook mogelijk: 
tel. 3453471.

Hebt u vragen op administratief of 
organisatorisch gebied, wilt u contact, 
maar weet u niet wie u precies moet 
hebben, dan kunt u bellen met het 
secretariaat, op dinsdag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur via tel.: 3441446.
U kunt dan vragen naar Desiree 
Hendriks. Mailen kan ook: 
secretariaat@ontmoetingskerk.net 

Afscheidscadeau ds Johan Dorst
Elders in deze Over en Weer vindt u 
de uitnodiging voor de afscheidsdienst 
van ds. Johan Dorst. We willen Johan 
bij zijn afscheid op 22 april graag een 
cadeau aanbieden. Wilt u een financiële 
bijdrage leveren aan dit cadeau, dan kan 
dat. U kunt uw bijdrage bij de kosters 
in Ontmoetingskerk afgeven of in een 
enveloppe tijdens de collecte inleveren 
(vergeet dan niet duidelijk te vermelden 
‘cadeau ds. Johan Dorst’). Bankiert 
u liever? Dat kan ook, uw bijdrage 
kunt u overmaken naar: NL42 INGB 
0002405737 (t.n.v. sectiekas sectie 
Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen) 
o.v.v. Cadeau ds. Johan Dorst. 

Namens de voorbereidingscommissie,
Irma van de Kamp en 

Carlien Geelkerken

Werk in uitvoering
Op 21 februari jl hielden we een 
goed bezochte sectieavond. Door de 
voorzitter van de kerkenraad werden we 
geïnformeerd over de besluitvorming 
van de kerkenraad met betrekking tot 
het beroepingswerk. Elders in deze 
uitgave vindt u hier meer informatie 
over en ook via de zondagsbrief bent u 
geïnformeerd. Tevens spraken we met 
elkaar over de eerste weekendvieringen 
en over de andere ontwikkelingen 
binnen de ontmoetingskerk. In de 
rondvraag werd aandacht gevraagd 
voor de sectiekas, de sectieraad heeft 
inmiddels aan de penningmeester 
gevraagd om inzicht te geven, u wordt 
hierover zo snel mogelijk geïnformeerd. 

Het afscheid van ds. Johan Dorst komt 
nu echt dichtbij. Het wordt voor iedereen 
steeds duidelijk dat het niet meer zo 
gaat zijn zoals het altijd was. Dat was 
dan ook een belangrijk thema op de 
sectieavond. We constateerden samen 
dat het met de krimp van de kerk hard 
gaat. En als sectieraad merken we dat 
het lastiger wordt om vacatures in te 
vullen. Kortom we deelden de 21e onze 
zorgen, maar we geven de moed niet 
op.  

Wereldgebedsdag 2 maart 2018
Op vrijdag 2 maart heeft de 
Ontmoetingskerk meegedaan met het 
gebed dat de hele wereld rondgaat, de 
Wereldsgebedsdag.
Ieder jaar wordt door vrouwen in een
ander land een orde van dienst 
opgesteld. Dit jaar was de viering 
voorbereid door vrouwen uit Suriname, 
met als thema: ‘En God zag dat 
het GOED was’, gebaseerd op de 
bijbeltekst: Genesis 1.

De viering in de Ontmoetingskerk  was 
mede voorbereid door drie Surinaamse 
dames, die een aantal specifieke 
achtergronden en gebruiken van 
Suriname met ons hebben gedeeld. 
Er werd ook een mooi gedicht in 
het Nederlands en Surinaams 
voorgedragen.

Na afloop van de gebedsdienst waren 
er gebruiksvoorwerpen en souvenirs uit 
Suriname te bewonderen en er waren 
lekkere eigen gebakken Surinaamse 
koekjes bij de koffie.

Hieronder en hiernaast ziet u op de 
foto’s een kleine impressie van de 
viering van Wereldgebedsdag.

Wijknieuws
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Protestantse Vrouwendienst 
Dukenburg / Lindenholt / Hatert
Op 22 februari hebben we met elkaar 
een middag gehad waarbij we onder 
leiding van dhr. Henk Smaling hebben 
gesproken over rituelen. Het was goed 
te merken dat er veel interesse was, 
niet alleen voor de eigen rituelen bij 
geboorte, rouw en trouw, maar ook om 
te ontdekken hoe anderen hier mee 
omgaan.  

De eerstvolgende middag is gepland op 
woensdag 28 maart. We houden dan 
met onze oudere gemeenteleden een 
paasviering, met als thema “En ik zag 
de Heilige stad, een nieuw Jeruzalem”. 
Dominee Johan Dorst zal voorgaan 
in de dienst en het orgel zal worden 
bespeeld door Lolle Wynia. We zijn blij 
dat mezzo alt Anette de Wit tijdens de 
dienst weer enkele liederen zal zingen. 
We zullen er uiteraard nog even bij 
stil staan dat dit de laatste keer is dat 
dominee Johan Dorst voor zal gaan in 
een dienst van de PVD voordat hij met 
emeritaat gaat. Na de dienst hebben we 
met elkaar een “paasmaaltijd”.
U wordt verwacht om 15.30 uur en bent 
uiteraard van harte welkom. Aanmelden 
is wel gewenst, dit kan via de strookjes 
op de uitnodiging of eventueel bij het 
secretariaat. Ook kunt u dan aangeven 
dat u eventueel gehaald en gebracht wilt 
worden.

We delen ook alvast mee dat er op 
woensdag (!!) 25 april onze volgende 
ouderenmiddag wordt gehouden. 
We beginnen om 14.00 uur met koffie/
thee etc. Daarna gaat het Radboud 
Senioren Koor voor ons optreden. Zij 
hebben oude en nieuwe liederen op 
het programma, zowel klassiek als 

volksmuziek. Zo nu en dan is er ook 
een vrolijke “meezinger”. Kortom een 
gevarieerd programma. Het koor staat 
onder leiding van Eugène Ceulemans. 
Hij zorgt tevens voor de begeleiding op 
de piano.
Mocht u deze middag niet op eigen 
gelegenheid kunnen komen, neem 
dan uiterlijk 23 april contact op met 
mevr. Trudy Broekhuizen, tel. 3440067. 
Vervoer wordt dan geregeld.

U kunt ook alvast noteren dat we op 
donderdag 25 mei onze jaarlijkse uitje 
zullen hebben. Daarover later meer.

De Vrouwendienst

Bericht van de Pastorale Groep in 
Lindenholt
Het kerkelijk jaar staat in het teken 
van “met het oog op de toekomst” en 
daarin staat ook een woord wat ons als 
Pastorale Groep erg aanstaat namelijk: 
“duurzaamheid” met betrekking tot 
geloofsbeleving.
De tweede bijeenkomst hierover is 
gepland op donderdagavond 19 april 
in Wijkcentrum Zellersacker en wel om 
19.30 uur. U bent van harte welkom! 

Wij ontvangen U met wat lekkers bij de 
koffie en thee.

De bezoeken in de wijken de Kampen 
en de Ackers en Hatert. Het bezoeken 
aan u gemeenteleden gaat gewoon 
door, omdat wij zien dat daar veel  
behoefte aan is. Voor ons het echte 
pastorale werk!
Hierbij vragen wij U om ons geheel 
vrijblijvend  te willen contacten voor een 
bezoek als u dat prettig vind.

Frans Boorsma

Leesgroep 
4 april: 20.00 uur
“God ontmoeten in Paulus” is een mooi 
en speciaal voor de tijd van Pasen door 
Rowan Douglas Williams (voormalig 
aartsbisschop van Canterbury)  
geschreven boek. Het staat vol met 
verhelderende, spirituele inzichten. Een 
perfecte start voor beginners, maar 
ook voor wie de brieven al meerdere 
malen heeft gelezen en ze in een fris, 
nieuw licht opnieuw wil ontdekken. De 
leesgroep is o.l.v. Hans van Gennip.

Inzamelen Klaasmarkt
7 april: 10.00 - 12.00 uur
Overbodige spullen die voor een ander 
van waarde kunnen zijn, kunt u afgeven 
bij ons inzamelingspunt Weezenhof 47-
37a.

Gespreksgroep Rouw
9 en 16 april: 14.00 uur          

Geloven Nu
18 april en 20 april: 10.00 uur     
o.l.v. Theo van Grunsven en Ineke 
Keizers
Als u zich aanmeldt bij Ineke@
keizers-teunissen.nl krijgt u de teksten 
voor de eerstvolgende bijeenkomst 
toegestuurd.

Filmavond voor kinderen/jongeren
20 april: 17.00 uur
Naar het boek “De geheime tuin” 
van Frances Hodgson Burnett: een 
klassieker uit de Engelse kinder-
literatuur. 

Wijknieuws
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De lastpost, een veelstemmig verhaal vertelt van het verraad, lijden en 
sterven van Jezus, gezongen door twee studentenkoren en Kinderkoor 
Dukenburg. Deze passie volgt het verhaal van Matteüs, maar dan in 
nieuwe teksten en in nieuwe muziek; dit jaar deels in het Nederlands, 
deels in het Engels, en deels in het Duits. Daarmee doet deze uitvoering 
recht aan het internationale karakter van de studentenpopulatie.

Het werk bestaat uit vierentwintig delen die zeer verschillend van 
karakter zijn: een vrolijke intocht, een warme reflectie, een heerlijk 
feestlied, een heftige discussie, een rauwe geseling, een aangrijpend 
rouwlied, zelfs een minuut stilte.  Sommige liederen worden door het 
publiek meegezongen. De teksten van de liederen worden 
boven het podium geprojecteerd om de verstaanbaarheid te bevorderen.

Deze uitvoering vindt plaats op Palmzondag 25 maart van 15:00 tot 
17:00 uur in de nieuwe Cultuurzaal “C” van de Radboud Universiteit 
(Heyendaelseweg 141). Voorafgaand kunt u koffie en thee drinken in de 
foyer. U kunt niet reserveren, dus kom ruim op tijd!

Toegang: vrijwillige bijdrage 
Muziek: Willibrord Huisman, 
Tekst: Hendrik Jan Bosman, Liesbeth Jansen
Uitvoerenden:   -  Campuskoor Veelstemmig o.l.v. Willibrord Huisman
            -  Reünistenkoor uit 5 jaar De lastpost
            -  Kinderkoor Dukenburg

Zie voor meer informatie www.delastpost.nl 

“Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het kwam 
er nooit van”, dit is geregeld de openingszin van 
mensen die naar een intakegesprek komen voor de 
opleiding Theologie & Levensbeschouwing.  
Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet aan 
onze opleidingen aan de Christelijke Hogeschool 
Windesheim te Zwolle.  

Wij leiden -in deeltijd en voltijd- mensen op bachelor 
en masterniveau op voor verschillende beroepen: 
Godsdienst Pastoraal werker; leraar godsdienst en 
levensbeschouwing eerste- en tweedegraad; en 
geestelijke verzorger.

Wat kenmerkt de theologieopleidingen van 
Windesheim nu? Onze opleidingen bieden, naast 
een gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan 
de ontwikkeling  van de persoonlijke gelovige/
levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de 
beroepsuitoefening. Die identiteit van de studenten 
en docenten is heel divers. En daar zijn wij blij mee. 
De klas is de eerste oefenplaats met het oog op 
het latere beroep van onze studenten. Want of je 
nu kerkelijk werker wordt, of leraar godsdienst en 
levensbeschouwing, later zal je in een werkomgeving 
en in een cultuur gaan werken waar mensen 
op heel verschillende manieren geloven en hun 
levensbeschouwing vormgeven. Het vraagt een open 
hart en een open geest, om vanuit je eigen inspiratie 
met deze diversiteit te kunnen omgaan.

Verschillende kerkgenootschappen erkennen de
afgestudeerden van Windesheim als volwaardige 
professionals die kunnen werken als pastoraal 
kerkelijk werker, of als evangelisch voorganger. 
De opleiding Godsdienst pastoraalwerk is erkend 
door de PKN, het Leger des Heils, de Molukse 
kerken, de vrijzinnige geloofsgemeenschap (OVP) 
en Baptisten. Ook is er een tendens merkbaar 
naar zelfstandig werkende pastorale werkers. Zij 
worden bijvoorbeeld ritueel begeleider, of zelfstandig 
levensbeschouwelijk begeleider. 

Studenten die leraar godsdienst en levens-
beschouwing worden, komen terecht in de 
onderbouw van vmbo, havo of vwo. Zij kunnen d.m.v. 
de master hun eerstegraadsbevoegdheid halen.

Als je geïnteresseerd bent, meld je dan aan voor e
en meeloopdag. Dat kan via de website: 
www.windesheim.nl/studeren/studie-kiezen/
verzamel/meeloopdag/.  
Je volgt die dag de lessen samen met de studenten. 
Er is ook een informatiegesprek met een van onze 
studiecoördinatoren, die je informeren en aan wie je 
je vragen kunt stellen. 

Wees welkom, we zien je graag tegemoet!

Na de kerk

De lastpost: Eigentijdse passie in drie talen

Werk maken van je inspiratie



Over & Weer

15

Op dinsdag 20 februari had de voltallige Kerkenraad (KR) 
zijn eerste vergadering in dit lopende jaar. In totaal worden 
per jaar vier KR-vergaderingen gehouden. De Kleine Kerken-
raad vergadert in totaal zeven keer. 
De volgende hoofdzaken kwamen in de KR aan de orde: 

Beroepingswerk (deeltijd-predikant)
Het belangrijkste en zwaarste agendapunt was de voorbe-
reiding voor een te beroepen deeltijd-predikant (70 procent). 
De Voorbereidingsgroep had een aantal documenten opge-
steld die voor bespreking ter tafel lagen. Het betroffen met 
name de profielschets voor een nieuwe predikant (waaraan 
moet de predikant voldoen?) en het werkplan (besteding in 
uren werktijd). Ook lag de inmiddels ontvangen brief van de 
Classis op tafel, waarin de KR wordt medegedeeld dat de 
Classis niet akkoord kan gaan met het ingediende werkplan. 
Het gehele werk van de Voorbereidingsgroep kwam nu in 
een ander daglicht te staan. Het eindresultaat van de inten-
sieve discussie in de KR kreeg een verrassende wending: de 
KR besloot om niet verder te gaan met de voorbereidingen 
om te komen tot een beroep op een nieuwe predikant. Over 
een aantal onzekerheden zou eerst volledige helderheid 
moeten worden verkregen alvorens een gedegen beroep-
procedure aan te kunnen vatten. Dit zou nog een lang traject 
vergen en die tijd is er in wezen niet meer. Daarom koos de 
KR unaniem ervoor om nu een traject te starten voor de aan-
stelling van een (tijdelijke) interim-predikant, eveneens voor 
70 procent, en maximaal voor de periode totdat ds. Gols met 
emeritaat gaat. Over deze strategische wending zou op 26 
februari met een delegatie van de Classis Nijmegen advies 
worden gevraagd.
Door deze ontwikkeling heeft de KR het verdere werk van de 
Voorbereidingsgroep voorlopig stil gelegd, uiteraard onder 
dankzegging voor het vele werk dat tot nu toe werd gedaan.  

NB. Voor verdere berichtgeving over het gespreksresultaat 
met de Classis wordt u verwezen naar de Mededeling van 
de Kerkenraad elders in deze editie van Over & Weer. 

Stand van zaken verkoop Maranathakerk
Een ander belangrijk punt was de actuele stand van zaken 
betreffende de verkoop van de Maranathakerk. Dit agenda-
punt komt elke vergadering terug wegens het belang ervan. 
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) kon melden, dat 
zich tot nu toe tien belangstellende partijen hebben aange-
diend. Op dit moment wordt bekeken in hoeverre al deze 
partijen daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in het gebouw. Met 
enkele serieus geïnteresseerde partijen is overleg geopend. 
Over het lopende overleg tussen het door ons ingeschakelde 
bureau Reliplan en de gemeente Nijmegen over een eventu-
ele bestemmingswijziging (woonfunctie?) van het omliggen-
de terrein van de kerk is thans nog geen definitief resultaat 
te melden. 

Aftredende KR-leden in 2018
De KR werd erbij bepaald dat dit jaar in totaal 11 ambtsdra-
gers aftreden wegens het verstrijken van hun ambtsperio-
de. Enkele ambtsdragers zullen niet verder gaan, maar de 
meesten zullen naar verwachting een tweede of zelfs derde 
ambtstermijn willen vervullen. Zij zullen hiertoe tijdig opnieuw 
moeten worden ‘verbonden’, zoals dat officieel heet, aan 
onze Protestantse Gemeente te Nijmegen. Voor degenen die 
ermee stoppen, zullen nieuwe mensen bereid moet worden 
gevonden. Binnen de secties zal hiertoe worden gezocht. 

Blik op de Kerkenraad (21)

Afgezien van genoemde 11 ambtsdragers werd vanuit de 
Sectie Dukenburg-Lindenholt mw. Marja Theunis voorgedra-
gen om door de KR te worden verkozen als diaken. Tegelijk 
werd door Sectie Dukenburg-Lindenholt mw. Irma van de 
Kamp voorgedragen om als ouderling te worden verkozen 
voor een derde 
termijn en door de 
Sectie Landwijk mw. 
Else Schaberg als 
ouderling voor een 
tweede ambtster-
mijn. Bij acclamatie 
heeft de KR deze 
drie ambtsdragers 
verkozen. 

NB. Inmiddels zijn deze verkiezingen in de drie secties be-
kend gemaakt (via zondagsbrieven dan wel afkondigingen). 
Hiertegen zijn bij de scriba geen schriftelijke bezwaren inge-
diend. Dit betekent dat de bevestiging(mw. Theunis) en de 
twee ‘verbintenissen’ (mw. Van de Kamp en mw. Schaberg) 
op korte termijn tijdens een eredienst kunnen plaatsvinden. 

Stopzetting Pioniersplek “Zin in Nijmegen”
Tot slot werd de KR medegedeeld dat tot grote spijt de nog 
maar ruim een jaar geleden gestarte Pioniersplek moest 
worden stopgezet. De Pionier is om persoonlijke redenen 
met het pionierswerk gestopt en vervolgens meenden de 
leden van de begeleidingscommissie hun activiteiten niet 
meer door te moeten zetten. Over deze situatie is met de 
PKN gesproken. Doorgaan met een nieuwe pionier bleek 
uiteindelijk geen optie. Wel gaan enkele lopende activiteiten 
(de zogeheten ‘keukentafelgesprekken’ en de filmavonden in 
Lux) verder.

Gerbrand Hoek, 
scriba Kerkenraad

Vacatures College van Kerkrentmeesters

1) Penningmeester CvK
Het CvK heeft dringend behoefe aan een penningmeester. 
We denken aan PGN leden (m/v) bij voorkeur met enige 
kennis en ervaring op financieel en/of administratief terrein. 
Kerntaken omvatten het beheer van de PGN 
bankrekeningen, het goedkeuren van betalingen, het 
opstellen van de PGN begroting, het presenteren van de 
jaarrekening en het bijwonen van ca 6 CvK-vergaderingen 
(in de avonduren) per jaar. De financiële boekhouding van 
de PGN is uitbesteed en hoort niet tot het takenpakket van 
de penningmeester.
Verdere informatie is te verkrijgen bij Jan Timmerman, 
secretaris van het CvK, tel: 024-3603 998 of via 
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl.
 

2) Assistent beheerder Petruskerk
De huidige beheerder van de Petruskerk zoekt versterking 
in de vorm van een assistent beheerder voor het vervullen 
van diverse beheerstaken in en rondom het kerkgebouw. 
Voor informatie bel Piet Koster, de huidige beheerder, tel: 
024-378 3712

Na de kerk
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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 
het leuk vindt dat kan meezingen. 
Henk Gols geeft tekst en uitleg en 
verduidelijkt de betekenis van de 
cantate voor ons in deze tijd. 

De eerstvolgende cantates zijn: 
zondag  8 april    BWV 67 - Halt im Gedächtnis Jesum Christ
zondag 13 mei    BWV 44 - Sie werden euch in den Bann tun
zondag 10 juni    BWV 2 - Ach Gott, vom Himmel sieh darein

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

Op zondag 8 april klinkt cantate BWV 67. Op deze eerste 
zondag na Pasen staat het verhaal van de ongelovige 
Thomas centraal, de discipel die maar niet kon geloven 
dat Jezus drie dagen na zijn kruisiging uit de doden is 
opgestaan. Zo wordt in de liturgie de spanning tussen geloof 
en twijfel van meet af gethematiseerd. Ook voor Bach is dit 
een existentieel thema in veel van zijn cantates. 

Het openingskoor bepaalt de gedachten nog eens bij het 
paasgebeuren. De tenor zingt hierover maar tegelijkertijd 
laat hij zijn twijfel horen om hier echt op te vertrouwen. Dat 
doet ook de alt, maar in haar recitatief breekt plotseling 
de zon door in de vorm van een dansant koraal van alle 
zangers. 
Het meest dramatisch komt het thema terug in het 
voorlaatste deel, waarin echter de bas tot vier maal toe rust 
brengt met de vredesgroet van Christus. Met een eenvoudig 
koraal sluiten we samen de cantate af.

Bachcantate in Petruskerk

Paasbrunch bij De Verwondering

Op maandag 2 april is het weer zo ver. Onze jaarlijkse 
paasbrunch is dan een feit. Van 13:00-16:00 uur kunnen de 
bewoners van Nijmegen (met name de minder bedeelde) 
een gratis maaltijd bij ons komen halen. Om dit mogelijk te 
maken heeft de Verwondering uw hulp nodig. Wij zoeken:
 
- mensen die op de dag zelf willen helpen met bedienen en 
  een praatje willen maken met onze gasten 
- mensen die voor de Paasdagen een gerecht bereiden voor 
  ongeveer 20 mensen. (denk bijvoorbeeld aan hartige taart, 
  een pan soep, een salade of een rollade)
 
Afleveren van gerechten kan op 2e Paasdag of op zaterdag 
31 maart tussen 10:00-16:00 uur.
 
Heeft u interesse om mee te helpen? Meld u dan aan via 
info@de-verwondering.nl of bel ons op 0643448418/

 
Vriendelijke groet 

Johan Wlochacz, beheerder

Op zaterdag 14 april organiseert de stichting Als kanker je 
raakt de landelijke ontmoetingsdag ‘Geraakt door Kanker’. 
Het thema is: Relatie en Kanker. Deze dag is voor iedereen 
die is geraakt door kanker. Ook de naasten zijn welkom.

Wanneer je geraakt wordt door kanker, staat je wereld op 
zijn kop. Je leven wordt gevuld met allerlei informatie over 
behandelingen, prognoses en soms wordt jouw agenda 
maandenlang door behandelaars bepaald met operatie, 
bestraling, chemo/radioactieve therapie, medicijnen, ziek 
worden en wachten. Behandelingen die allemaal hun eigen 
spoor achterlaten… je lichaam is zo anders geworden.
Maar de sporen gaan dieper. Ze lopen door in het diepe besef 
dat je het leven niet in eigen hand hebt. Horen dat je geraakt 
bent door kanker heeft een onvoorstelbaar diepe impact op 
je geestelijk en lichamelijk welzijn. Niet alleen voor jou, maar 
ook voor je naasten. Er is een diep besef van kwetsbaarheid 
en eindigheid. Vragen komen boven over het leven, over 
het leven na dit leven, over de God van het leven. Maar ook 
onzekerheid over hoe het verder zal gaan met jou en je 
naasten.
Op de landelijke ontmoetingsdag is Marjan Riedijk onze 
gastspreker. Marjan is psycholoog en predikant en werd vier 
jaar geleden zelf geraakt door kanker. Marjan gaat nader in 
op het thema Relatie en Kanker. De dag wordt geleid door 
Rita Renema-Mentink, geestelijk verzorger en directeur van 
Als kanker je raakt. Alle begeleiders deze dag zijn zelf door 
kanker geraakt.

YOUNG – voor jongeren 
Ook jongeren,die geraakt zijn door kanker, zijn op deze dag 
van harte welkom. Onder leiding van Noreen Hartlooper en 
Sijbrand Alblas is er een apart YOUNG-programma,waar 
jongeren hun ervaring met kanker kunnen delen. 
Meer informatie: young@alskankerjeraakt.nl

Praktische informatie 
De dag begint om 10.00 uur en wordt gehouden in Het 
Brandpunt, Postweg 18, 3941 KA Doorn. De lunch wordt 
verzorgd. Er zijn ook kamers beschikbaar om te rusten. Wij 
bieden deze dag gratis aan, maar maken zelf wel kosten. Het 
hoeft niet, maar je helpt ons met een vrijwillige bijdrage op 
banknummer: NL55RABO0160462576 t.n.v. de stichting Als 
kanker je raakt o.v.v. ontmoetingsdag en datum. Je kunt je 
aanmelden voor deze op dag op: www.alskankerjeraakt.nl. 

The Passion in 2018 wordt uitgevoerd op donderdag 29 
maart en ondertussen zijn de artiesten bekend. De stad 
is ook bekend en dat is Amsterdam Zuidoost geworden. 
The Passion zal op deze datum live uitgezonden vanaf 
ongeveer 20:30 uur. Dit zal zijn op NPO 1 en verzorgd 
worden door EO en KRO. Tevens is The Passion dit keer 
waarschijnlijk weer live te volgen via NPO Radio 2.
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Vrijdagmiddaggebed 

In maart begint weer het wekelijkse 
vrijdagmiddaggebed, om 13 uur, in de 
Stiltekapel van de Stevenskerk. Na afloop 
is er ruimte voor ontmoeting bij koffie en thee. Het 
wekelijkse gebed verbindt ons met velen die her en der 
in ons land en ver daarbuiten bidden voor en werken aan 
vrede en verzoening. De spil in dit wereldwijde netwerk 
van vrede is de kathedraal van het Engelse Coventry 
(www.crossofnails.org).
In het middaggebed op Goede Vrijdag 30 maart 
gedenken wij het ‘zesde uur’ uit het lijdensevangelie.

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.

Na de kerk

Judeeërs of Joden 
In de tijd voor Pasen doet zich altijd weer een lastig 
(bijbel)vertaalprobleem voor in de verhalen over het 
lijden en sterven van Jezus. Met wie had hij te maken? 
Met de Romeinen natuurlijk, want die hadden het 
voor het zeggen in Jeruzalem. Maar verder? In de 
Griekse teksten van de evangeliën gaat het over de 
Ioudaioi. Het ligt voor de hand dat men in het Aramees 
over Jehoedaïen sprak, en in het Hebreeuws over 
Jehoediem.  
 
De vraag is nu, hoe je dat ene Griekse (Aramese, 
Hebreeuwse) woord moet vertalen. Ruwweg zijn er 
twee opties die in onze beleving sterk van elkaar 
verschillen: Judeeërs of Joden. Het eerste klinkt vooral 
bestuurlijk, het tweede meer godsdienstig. Kies je voor 
Joden, zoals de NBV, dan is de pijnlijke geschiedenis 
van christelijk antijudaïsme en antisemitisme direct 
aanwezig. De Naardense Bijbel houdt het op Judeeërs. 
 
Hetzelfde probleem doet zich trouwens ook in het 
Oude Testament voor. Het woord Jehoediem wordt 
daar behoorlijk vaak gebruikt. In het begin is het 
wel duidelijk dat het om leden van de stam, dan wel 
inwoners van het gebied Juda gaat: Judeeërs dus. 
Maar naarmate de bijbelse geschiedenis vordert neemt 
de onzekerheid daarover toe en gaan bijbelvertalingen 
dus ook sterker uiteenlopen. 

Arian Verheij 
Lees alle miniaturen op 

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen 

     Hebreeuwse miniaturen

Zaterdag 7 april om 16 uur wordt in de Stevenskerk weer 
een Engelse Koorvesper (Choral Evensong) gehouden, 
gezongen door Capella Cumerana  o.l.v. Jetty Podt. Van 
harte wordt u uitgenodigd voor deze gezongen vesper-
dienst in de Paastijd: een verstild moment met prachtige 
muziek uit de traditie van de Engelse kerk.
De vesperdiensten worden gehouden onder kerkelijke 
verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente. 
Voor de vormgeving en financiering is Stichting 
Ontcommer verantwoordelijk.
Volgende koorvespers op 5 mei (bevrijdingsdag) en 2 
juni.

Engelse koorvesper 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 

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 24 april binnen te zijn. 
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 8 weken. 

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus 
nu op 22 april.
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 2018

nummer  4  24 april (Hemelvaart en  
           Pinksteren)
nummer  5  19 juni
nummer  6   21 augustus
nummer  7  25 september
nummer  8  30 oktober (Laatste 
           zondag en Advent)
nummer  9  4 december  (Kerst)

 
Verschijning: 
10 dagen na kopijdatum

Adressen en redactie

Protestantse Gemeente 
Nijmegen
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Zondag 8 april 

Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  09.30 uur ds. H. Gols
Ontmoetingskerk  10.30 uur 1e zondag viering
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Toine van den Hoogen
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  11.00 uur John Hacking 
CWZ   10.30 uur pastor P. Elsinga-Kool 
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur pastor J. van Meurs

Collecte voor: 1.   Sociale zorg (spreekuren)
  2.   PGN

Zondag 15 april
Bartholomeüskerk 10.00 uur ds. P. v/d Vange
Maranathakerk  09.30 uur ds. H. Gols
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. B. Zondag
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Ekkehard Muth /
    ds. Anneke de Vries
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. S. Freytag
Studentenkerk  11.00 uur Frits Hendriks 
CWZ   10.30 uur pastor G. Cetera
Pro Persona  11.00 uur pastor J. v/d Wal 
Radboud umc  10.00 uur algemene bezinnings

Collecte voor: 1.   Straatmensen voor Straatmensen
  2.   PGN: plaatselijk jeugdwerk

Zondag 29 april 

Bartholomeüskerk 10.00 uur werkgroep 5e zondag
Maranathakerk  09.30 uur ds. P. Oosterhoff
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. Stolk
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Jan van Hooydonk
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur 5e zondag
Studentenkerk  11.00 uur Sanneke Brouwers 
CWZ   10.30 uur pastor J. v/d Smissen 
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur pastor M. Singendonk

Collecte voor: 1.   Huis van Compassie
  2.   PGN

Zondag 22 april 

Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  geen dienst
Ontmoetingskerk  10.30 uur afscheid ds. J. Dorst
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Els de Clercq
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  11.00 uur Froukien Smit 
CWZ   10.30 uur pastor A. Fischer
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur pastor T. van Heerde

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   Sectiekas

                 Kerkdiensten 
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Zie pagina 14 voor diensten

 op zondagen in april

                 Kerkdiensten 

Zondag 25 maart
Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  09.30 uur ds. H. Gols
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. J. Dorst
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds P. Akerboom
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. S. Freytag
Studentenkerk  11.00 uur Jos Geelen
CWZ   10.30 uur pastor A. Fischer
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur pastor M. Singendonk 

Collecte voor: 1.   Werelddiaconaat (zie p. 3)
  2.   PGN

Zaterdag 7 april om 18.30 uur 
in Ontmoetingskerk: 

avondviering vol muziek 
(voorganger: pastor Jeanne Rens)

29 maart
Witte Donderdag 

Maranathakerk  18.30 uur Sedermaaltijd
Ontmoetingskerk  20.30 uur ds. J. Dorst
Stevenskerk O.C.P. 19.30 uur ds. Henk Gols /
    ds. Richart Huijzer
Ev. Lutherse Gem. 19.30 uur ds. P. Akerboom 
Pro Persona  15.00 uur pastor J. v/d Wal

30 maart
Goede Vrijdag

Bartholomeüskerk 19.30 uur ds. J. Waagmeester
Maranathakerk  19.30 uur ds. P. v/d Vange
Ontmoetingskerk  19.00 uur ds. J. Dorst
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. H. Gols
Ev. Lutherse Gem. 19.30 uur ds. S. Freytag
Studentenkerk  15.00 uur John Hacking
CWZ   15.00 uur pastor A. Fischer /
    pastor J. v/d Smissen
Pro Persona  15.00 uur pastor S. Jansen
Radboud umc  19.30 uur  meditatieve viering

31 maart
Stille Zaterdag / Paasnacht 

Ontmoetingskerk  19.30 uur ds. J. Dorst
Stevenskerk O.C.P. 22.30 uur ds. Henk Gols /
    ds. Richart Huijzer
Studentenkerk  21.30 uur Froukien Smit
CWZ   20.30 uur pastor J. v/d Smissen

Zondag 1 april
Eerste Paasdag 

Bartholomeüskerk 10.00 uur ds. J. Waagmeester
Maranathakerk  09.30 uur ds. P. v/d Vange
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. J. Dorst
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. H. Gols
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. S. Freytag 
Pro Persona  11.00 uur pastor J. v/d Wal /
    pastor S. Jansen
Radboud umc  10.00 uur pastor A. Bertens /
    ds. R. Huijzer

Collecte voor: 1.   Uitgeprocedeerde vluchtelingen
  2.   PGN

Afscheid ds. Johan Dorst
 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen 
nodigt u van harte uit voor de kerkdienst op zondag 22 april  
om 10.30 uur in de Ontmoetingskerk (Meijhorst 7033). 
In deze dienst zal ds. Johan Dorst afscheid nemen van de 
Protestantse Gemeente te Nijmegen vanwege zijn emeritaat. 
Na afloop van deze dienst bent u ook van harte welkom bij 
de afscheidsreceptie, waar gelegenheid zal zijn ds. Johan 
Dorst en Ineke Dorst te ontmoeten. 

 
Namens de Protestantse Gemeente te Nijmegen,

Barend de Gooyert, voorzitter kerkenraad 
Ton Buitenhuis, voorzitter sectieraad Dukenburg- Lindenholt

(Tijdens de dienst is er oppas voor de allerkleinsten en kinderneven-
dienst en tienerdienst voor de oudere kinderen en jongeren. 


