
 

 

                   ZONDAGSBRIEF 
 PGN sectie Dukenburg-Lindenholt 

 no 21 - 05                                           13 november 2022 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 16 november  8.00 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  13 november      9.30 uur 
 

De maandelijkse  gezamenlijke kerkdienst, 
onderwegdienst, dit keer in de Ontmoetingskerk.  

Het wordt een dienst waarin veel wordt gezongen.  
 

Het thema is: “Zing mijn ziel”  
 

Voorgangers:       Werkgroep Liturgie en Eredienst e.a. 
Organist:       Arjan Mulder 
Bediening beamer 
en camera:       Esther Steenbeek 
 
In deze dienst is er kindernevendienst en oppasdienst. 
 
Bemoediging 
Oud.: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
          en trouw is tot in eeuwigheid 
Oud.: Die niet loslaat het werk van zijn handen 
 
Gebed van toenadering 
God, die van mensen houdt,  
wij leggen onszelf aan U voor  
met alles wat ons bezighoudt, met alles wat ons lukt 
en alles waarin wij falen. 
  - - - Stilte - - -  
Help ons ons leven opnieuw te bezien in het licht van 
Uw heil.  
Allen: Geef ons het hart om U te verwachten 

en elkaar in liefde te ontvangen, Amen.  

 
Liederen:  
Als kyriegebed, gloria, dienst van het Woord en als  
amen na de zegen, worden aangevraagde liederen  
gezongen. 
 
De diaconale collecte in de dienst is vandaag bestemd 
voor  Stichting de instap.  De tweede collecte in de 
dienst is bestemd voor de PGN.  
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen 
naar iemand uit de gemeente, die wel een steuntje in de 
rug kan gebruiken.  

Woorden van geloof   
Ik geloof in God, 
in de God die gezegd heeft: 
“Ik zal er zijn voor U”, 
in de God die bevrijding belooft 
aan armen en verdrukten. 

Ik geloof dat God ons roept 
om recht te doen aan alle mensen, 
om het brood van de aarde eerlijk te verdelen 

Ik geloof dat Jezus ons zo 
een weg gewezen heeft die toekomst heeft 
en die ons voert naar God 
in tijd en eeuwigheid. Amen. 
 
Onze Vader 
Onze Vader in de hemel 
laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven  
wie ons iets schuldig is 
en breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad, 
want aan u behoort het koningschap, de macht  
en de majesteit  in eeuwigheid. Amen 
 
Uitleg liturgische bloemschikking  
Het is een vrolijke en kleurige bloemschikking, waarin 
zang en muziek worden gevisualiseerd.   
En waarin de meeste symbolen voor zich spreken. 
De liturgische kleur is groen.  
De noten erin staan voor muziek noten.  
Het liedboek waar veel muziek instaat, waaruit we 
deze zondag zingen. 
Klimop, verbinding, we doen het samen. 
Muziek spreekt haar eigen taal.   
Zullen we zeggen: Uit Volle Borst? 
 
 
Over&Weer 
Indienen kopij Over en Weer: 
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl 
Sluitingsdatum: 6 december 
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AGENDA  in de Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld      
Elke Ma./din./don. 10 – 11.30 uur het Luisterbankje; 

iedereen is welkom in de kerk voor een praatje, een kaarsje of 
even rust. 

Elke Woe./vrij. 10 – 11.30 uur de Aanloop; voor een kopje koffie of thee en een praatje. 
Zon.   13 nov. 15.00 uur Concert Nijmeegs Blazersensemble 
Din.    15 november 19.30 uur Najaarsprogramma:  Kunstavond 
Woe.  16 november 10.00 uur Ruimte voor Rouw 
Woe.  16 november 19.30 uur Najaarsprogramma:  Verhalen en gesprek 

Kijk voor meer informatie in de Zondagsbrief, op de website www.ontmoetingskerk.net of in de Over&Weer 
 
Op zondag 13 november   zijn er in  de Maranathakerk en in de Bartholomeuskerk  geen diensten.  
 
Op zondag 20 november, Eeuwigheidszondag,   is er een dienst  
om 9.30 uur in de Ontmoetingskerk  met Ds. W. Slob  
om 9.30 uur In de Maranathakerk   met Ds. H. de Reus 
om 10.00 uur In de Bartholomeuskerk  met mevr. M. Klijnsma 
 
Al deze diensten zijn live te volgen of later terug te kijken via www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendingen  
of via www.maranathakerk-nijmegen.nl   of via   www.pkn-nijmegen.nl  
 
** Zondag 13 november om 15.00 uur 
concert van het Nijmeegs Blazersensemble o.l.v. Mark Snitselaar, met als solist Thomas Dulfer (fagot).   
Het ensemble speelt werken van J. Andriessen, H.C. van Praag, E. Bernard en G. Jacob. 
Entree is 20 euro, voor kinderen tot 12 jaar is de entree 10 euro. 
Voorverkoop 15 euro via een mail naar info@nijmeegsblazersensemble.nl. 
 
**Najaarsprogramma:  Thema: 'Hoop opdiepen en levend houden' 
In een wereld vol wanhoop kunnen we wel wat hoop gebruiken. In een gevarieerd programma diepen we 
hoop op en gaan in gesprek over hoe we de hoop levend houden. 
Kunstavond:   dinsdag 15 november,  19.30-21.30 uur 

In gesprek met kunstenaars over Hoop in de beeldende kunst o.l.v. ds. Wouter Slob 
Verhalen en gesprek:  woensdag 16 november,   19.30-21.30 uur 

Uit de wanhoop komen, verhalen en gesprek  
o.l.v. Anouk ten Elzen en pastor Joska van der Meer. 

Muziekavond:   maandag 21 november,   19.30-21.30 uur (ook online) 
Muziekavond met hoopvolle Adventsmuziek o.l.v. Wim Koopmans. 

 
**Geloven nu: hoe doe je dat?    Gespreksgroep 20-30ers 
Op 23 november en 21 december, van 20.00 – 22.00 uur. 
Geloven nu: hoe doe je dat? Geloven in een tijd dat dat niet vanzelfsprekend is. Is het vechten tegen de bierkaai, 
juist een enorme bak rust of een glibberige uitdaging.  Belangstellenden zijn welkom om aan te sluiten. 
Info en aanmelding:      joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net  of  wouter.slob@pkn-nijmegen.nl    
 
**Adventsmeditaties: Deze tijd is vol verwachting 
De adventsmeditaties zijn op 24 november, 1, 8, en 15 december om 10.00 uur in de stiltezaal van de 
Ontmoetingskerk. We mediteren op teksten en muziek uit hedendaagse christelijke bronnen om ons voor te 
bereiden op Kerstmis.  Verlangen en verwachten zijn onze thema’s.  

Wie verwacht zal groeien. 
Wie verwacht zal licht zien. 
Op een plaats zonder deur, zonder drempel 
glanst het licht van de toekomst 
in een kindergezicht       (Marinus van den Berg) 

De meditaties worden begeleid door Moniek Steggerda en Jacqueline Pompe.   Aanmelding bij 
m.steggerda@live.nl.   Vrije inloop is ook mogelijk. Van harte welkom. 
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