
 

 

                   ZONDAGSBRIEF 
 PGN sectie Dukenburg-Lindenholt 

 no 20 - 40                                              11 september 2022 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 14 september 18.00 uur inleveren bij Joan Dreessens,         
tel. 024- 344 72 22  (na 18.00 uur), adres: redactie@ontmoetingskerk.net o.v.v. zondagsbrief 
Als u de zondagsbrief van de PGN via e-mail wilt ontvangen, kunt u dit via e-mail aanvragen bij het kopij-adres. 

Zondag  11 september,    9.30 uur 
 

Een gezamenlijke viering van de PGN,  
voorbereid door de werkgroep Pastoraat. 

Het thema is   'Aan tafel' 
 
Na de viering is er koffie en een ontmoetingsmoment met 
een gezamenlijke maaltijd.  
 
Organist   Dhr. A.  Mulder 
Diaken   Mevr. A. van Diepen 
Afkondigingen  Mevr. M. van der Steenstraten 
Bediening beamer en camera  Mevr. E. Steenbeek 
 
Met muzikale medewerking van de Cantorij.  
 
Gebed van toenadering 
A: Laat dit een ruimte zijn waar het goed toeven is, 

waar hemel en aarde elkaar raken,  
waar je mag zijn wie je bent:  
mens naar Gods beeld en gelijkenis.  

Allen: Laat dit een plek zijn waar niks hoeft, waar je 
je niet vromer voor hoeft te doen dan je 
bent. Waar je stil mag zijn of uit volle borst 
mag zingen, met aandacht alles volgend of 
een beetje wegdromend, 
waar je kunt bidden maar ook mag zwijgen.  
         - - - Stilte - - -  

A: Laat dit een huis zijn waar Hij aanwezig is, die als 
en herder hoedt en weidt, wiens trouw duurt tot 
in eeuwigheid, wiens Naam is: “Ik zal er zijn”, 
in die Naam komen wij hier samen 
en zeggen tegen elkaar:  

Allen: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: Laten we de Heer in ontferming aanroepen en 
zijn Naam prijzen 

Allen: want zijn barmhartigheid heeft geen einde 
 
Schriftlezingen:  Lucas 15: 1 – 7 
 
De diaconale collecte in de dienst is vandaag bestemd 
voor  het algemeen diaconaal werk.  
De tweede collecte in de dienst is bestemd voor de PGN.  

Liederen:  
Lied 218 Dank U voor deze nieuwe morgen 
 1, 2, 3, 4, 5 
Kyrie 400 Voordat ik kan ontvangen brood en wijn 
 1, 2, 3, 4, 5 
Gloria, Gloria   Canon 
Lied 944  O Heer, verberg U niet voor mij 
  1, 2, 4 
Accl.   Keer U om 
door Cantorij  A communion hymn  
Lied 416  Ga met God 
  1, 2, 3, 4 
 
De bloemen uit de dienst gaan met een hartelijke groet  
van de gemeente naar dhr. J. Hendriks en Marc Cornelisse. 
 
Symbolische bloemschikking zondag 11 september.      
Thema is “aan tafel”.  De liturgische kleur is groen,  
kleur van hoop, vertrouwen en verbinding. 
Samen eten, samen ontmoeten, samen delen,  
samen vieren.   
Symbolen hierbij zijn: breekbrood, beker wijn,  
fruit (teken van vruchtbaarheid), zout, licht en warmte.     
Bij-en met elkaar, noten (muziek),  samen  luisteren,  
zingen en bidden uit de Bijbel en het  Liedboek. 
De veelkleurige bloemen staan voor een  veelkleurige  
gemeente.  
Alles verbonden met klimop, altijd blijvend groen,  
teken van Gods trouw aan mensen. 
 
Op zondag 11 september is er een gezamenlijke dienst in 
de Ontmoetingskerk en dus geen diensten in de 
Maranathakerk en Bartholomeuskerk.  
 
Op zondag 18 september 
in de Ontmoetingskerk, om 9.30 uur, Ds. M. Soethout. 
In de Maranathakerk, om 9.30 uur,        Ds. H. Gols, 
met viering van het Heilig Avondmaal. 
In de Bartholomeuskerk, om 10.00 uur, Ds. W. Slob. 
 
Al deze diensten zijn live te volgen of later terug te 
kijken via www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendingen 
of www.maranathakerk-nijmegen.nl 
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**Het luisterbankje 
Op maandag, dinsdag en donderdag,  van 10.00 – 11.30 uur, is iedereen welkom in de kerk voor een praatje, 
een kaarsje of even rust. 
 
**De Aanloop 
De Aanloop is elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur open voor een kopje koffie of thee en 
een praatje. 
 
**Meditatieve bijeenkomsten,  met als thema “Je innerlijke tuin” 
De tuin is een metafoor voor je geestelijke leven. We gaan die tuin verkennen en bewerken met geleide-  en 
stiltemeditaties.  Meditaties vanuit hedendaagse christelijke bronnen 
Data tot de advent: 22 september, 13 en 27 oktober en 10 november. Meditaties vinden plaats in de Stiltezaal 
van de Ontmoetingskerk  en de aanvang is 10.00 uur. 
Je kunt je per keer opgeven: m.steggerda@live.nl    Graag een vrijwillige bijdrage. 
Op 22 september is er een meditatie in het kader van de Vredesweek 
 
**Dialoog in de vredesweek 
Over vrede: wie durft?   Loop binnen en praat mee over vrede. 
Wanneer en waar? Donderdag 22 september van 19 – 21 uur 
   In de Ontmoetingskerk 
 
**Taizéviering op 23 september in de kleine Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen       “The Kingdom of God” 
Het is 10 jaar geleden, dat dominee Dick Piersma de eerste plannen maakte om in de kleine Bartholomeuskerk 
Taizé-bijeenkomsten te organiseren. Eén lied had hij daarvoor in ieder geval al in gedachten: “The Kingdom of God 
is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your Kingdom”.         
Hij merkte daarbij op dat dit lied zich uitstekend leent als huislied van bijvoorbeeld De Haard of andere plaatsen 
in en rondom Nijmegen. Dat is ter harte genomen; dit lied is inmiddels hét afsluitende huislied bij de  
Taizévieringen in Beek-Ubbergen. Verder merkte Dick op dat de kracht van Taizéliederen zich ontvouwt in het 
herhalende zingen. Dat doen we graag samen met jou tijdens de volgende viering op 23 september.  
We zingen dan liederen uit Taizé, we lezen gedichten en er is stilte. Een Taizéviering is voor iedereen.  
Samen zingen en stil zijn is namelijk rustgevend en inspirerend. 
De viering start 23 september om 19.30 uur en duurt ongeveer één uur.  Fijn om je dan (weer) te ontmoeten.    
Met vriendelijke groet,     Jeanette van der Zande en Martine Norden 
 
**Bijeenkomst voor alle deelnemers en geïnteresseerden van de buurtcontactgroepen 
Op 26 september van 19.30u-21.00u hebben we een inspirerende avond over pelgrimage. We ontmoeten 
elkaar en verdiepen ons in dit thema. We maken op deze avond ook kort tijd vrij om elkaar te laten weten hoe 
het gaat bij de buurtcontactgroepen. 
Iedereen die belangstelling heeft is van harte uitgenodigd om ook naar deze avond te komen. U kunt dan 
ontdekken welke buurtcontactgroepen er zijn en u bij een van de groepen aansluiten als u dat wilt. De 
buurtcontactgroepen bevinden zich in het gebied van de maranathakerk. Als u in een van de andere secties 
woont, maar graag mee zou willen doen dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. We kijken samen wat de 
mogelijkheden zijn. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marije Klijnsma: marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl / tel. 0619047440  
Hartelijke groet,  Ellen de Feijter, ds. Wouter Slob en Marije Klijnsma 
 
**N.a.v.  de succesvolle medewerkers-middag afgelopen juni en omdat het al langer op het wensenlijstje 
stond,  is besloten  dit werkjaar te starten met een inloop ontmoetings-koffie voor (oud) medewerkers, en wel 
iedere 1e dinsdag van de maand van 10.00 – 11.30 uur.  
De eerste inloop ochtend is op dinsdag 4 oktober in zaal A.  
We hopen vele (oud) medewerkers te zien en vooral dat zij elkaar zien en bijpraten. 
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