
 

 

 

 ONTMOETINGSBRIEF 
  PGN sectie Dukenburg-Lindenholt 2022-05 

  Parochie Heilige Drie-eenheid 26/27 november 
 

Ontmoetingsweekend 

26/27 nov.  1e weekend Advent 
         Lezingen: Jes. 2,1-5 en Mt. 24,37-44 
za. 18.30 uur Eucharistieviering 
   Vg. Joska van der Meer en Albert de Jong 
     m.m.v. Jongerenkoor 
 
zo. 10.30 uur Ontmoetingsviering   
Het thema is:  Ik kan niet wachten.      
   Vg. Els Geelen en ds. Wouter Slob 
     m.m.v. Kinderkoor 
         beamer   mevr. E. Steenbeek-Planting 
De collectes zijn voor de kerk en voor de diaconie. 
 
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke 
groet van de gemeente en parochie naar Simon Post. 
 
Liturgische bloemschikking 1e weekend Advent 
Het thema is Wachten – Verwachten. 
De liturgische kleur is paars.  
In de komende tijd ligt er in de schikking een anker, te-
ken van hoop.  Ook een teken van  hoop, maar ook van 
verwachting, zijn de bloembollen die nu nog droog en 
dor zijn, maar in de loop van de komende tijd gaan 
bloeien.  In de schikking is het de Ammaryllis bol, met 
kerst staat hij in bloei.  
Deze periode gaat van donker naar licht,  
gevisualiseerd in het schilderij.  
Er staan vier kaarsen en op de eerste zondag in  
Advent  wordt de 1e kaars ontstoken. Altijd  bevindt zich 
klimop in de schikking, teken van  Gods Trouw aan men-
sen en verbinding naar elkaar.  
Betekenis van de adventskrans met de vier kaarsen: geen 
begin  - geen einde - teken van oneindigheid   
 

Collectes  
De 1e collecte is voor de Diaconie. U kunt uw gave 
overmaken op nr. NL52 INGB 0000 9026 39  
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Nijmegen. 
De 2e collecte is voor de  
Ontmoetingskerk. U kunt uw 
gave overmaken door de  
QR-code te scannen. 
Deze is tot 4 december geldig.  
Hartelijk dank voor uw bijdragen 
 

 

 

PGN sectie Dukenburg-Lindenholt 

Op Zondag 4 december is er een dienst in  
-De Ontmoetingskerk  om 9.30 u.  met Ds. J. Dorst 
-De Maranathakerk     om 9.30 u.  met Ds. C. v.d. Berg 
-In de Bartholomeuskerk  is er geen dienst 
 
Op dinsdag 6 december om 19.30 uur vindt er in de 
Maranathakerk een BELANGRIJKE GEMEENTE-AVOND 
plaats, over de toekomst van de PGN. (en dus ook van 
de Ontmoetingskerk!!)  
Zie het bericht verderop in deze brief.  
 
Lectors gezocht 
Elke week mogen wij genieten van mooie lezingen tijdens 
de dienst. Op dit moment zoeken wij mensen die het leuk 
vinden om deze lezingen te verzorgen. Als jij lector (lezer) 
zou willen worden, stuur dan even een berichtje naar  
eredienst@pkn-nijmegen.nl  
 
Op donderdag 1 december is er een vergadering van 
de PVD, om 10.00 uur. 
 

Parochie Heilige Drie-eenheid   
Vieringen 
30 nov.   Liturgische viering 
wo. 9.00 uur Rom. 10,9-18 en Mt. 4,18-22 
   Vg. Mieke Pruim 

 
3/4 dec.   2e weekend Advent 
         Lezingen: Jes. 11,1-10 en Mt. 3,1-12 
za. 18.30 uur Woord- en Communieviering 
   Vg. Cobi Voskuilen en Els Geelen 
     m.m.v. Samenzangkoor 
zo. 11.00 uur Woord- en Communieviering 
   Vg. Cobi Voskuilen en Els Geelen 
     m.m.v. Gregoriaans koor 

 
7 dec.    Eucharistieviering 
wo. 9.00 uur Jes. 40,25-31 en Mt. 11,28-30 
   Vg. Maarten Lemmers 
 
Parochieblad 
Ons parochieblad De Drieklank is weer verschenen. We 
zoeken nog mensen die een rondje in hun wijk of in 
een andere wijk willen lopen en een pakket rond willen 
brengen. We zijn erg blij met alle hulp. De pakketten, 
met vrijwilliger er op,  liggen in de hal van de kerk. 
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  Alle diensten en vieringen zijn live te volgen of later terug te zien via 
www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendingen  
 
  Kerstboom 
We zoeken nog een kerstboom voor in de kerk. Hebt u er een in de tuin die u kwijt wilt, of kent u iemand die  
een kerstboom heeft,  geef dat dan door aan de koster. 
 
  Het luisterbankje 
U bent welkom voor een kaarsje, een praatje of even rust op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen van 
10.00 tot 11.30 uur.  
 
  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. 
 
  Najaarsprogramma     Thema: 'Hoop opdiepen en levend houden' 
In een wereld vol wanhoop kunnen we wel wat hoop gebruiken.  
De komende bijeenkomst is op  maandag 28 november, 19.30-21.30 uur  (ook online). 

een lezing door  Palmyre Oomen:  “ Geen optimisme, wel hoop” 
De laatste bijeenkomst is op woensdag 7 december, 14.00-16.00 uur. 

een Doe-middag: “ Hoop levend houden” 
 
  Leesgroep 
Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 30 november om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.  
We bespreken dan de laatste twee hoofdstukken uit het boek van Timothy Radcliffe  
“Leven in volheid: een christelijke verbeelding”. Het gaat om hoofdstuk 17 “De liturgische verbeelding:  
Gods voorzienigheid” en hoofdstuk 18 “Een leven van gebed: de poëzie van de hoop”.  
Dat zijn pagina 302- 350. 
 
  Levensmiddelen voor de klanten van de voedselbank Nijmegen – Overbetuwe 
Houdbare producten, bijv. houdbare (chocolade) melk, rijst, macaroni, spaghetti, pastasaus, groenten of 
fruit in blik / pot, aardappelpuree, olijf- of zonnebloemolie, vis in blik, luxe nootjes, zoutjes / toastjes, 
kerstchocolaatjes, kerstkransje enz. alle producten moeten minstens 10 weken houdbaar zijn. 
Inleverdata op de zaterdagen of zondagen 26/27 november, 3 / 4 december en 10/11 december.  
U kunt  voor en na de kerkdienst levensmiddelen in uw eigen kerkgebouw afgeven. 
Of een donatie! U kunt ook financieel steunen, door overmaking op rekeningnummer NL61RABO 0104 0832 55 
t.n.v. Stichting Voedselbank Nijmegen onder vermelding van Kerstinzameling Diaconie + de naam van uw kerk.  
Meer informatie: oec.werkgroepdiaconie@gmail.com of Anneke Leisink telnr. 024-3225239.    
 
  Een belangrijke gemeente-avond op dinsdag 6 december voor ALLE gemeenteleden 

Als je weet wat je kern is, wat je identiteit bepaalt, dan kun je in het overige flexibel zijn. 
Naar een ‘Kerk met toekomst’ en een ‘lichtere kerk’ 

De Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk wil een toekomstbestendige gemeente zijn, met aandacht voor 
de kern van het kerk-zijn en minder organisatie en vergaderen. Dat moet ook, omdat er in onze gemeente te 
weinig mensen beschikbaar zijn voor ambten en bestuursfuncties. Bovendien past dit beter bij de huidige tijd 
waarin mensen meer in ‘lichtere’ netwerken samenwerken. Daarover willen wij op 6 december tijdens een 
gemeenteavond met u in gesprek. Onze gemeente (de PGN) moet de bakens gaan verzetten. De kerkenraad 
worstelt al langer met het grote tekort aan ambtsdragers en met een nóg groter tekort aan bestuurskracht. 
Elke zondag een dienst in twee of drie vierplekken is niet langer te organiseren. Zo verder gaan, lukt gewoon 
niet meer. We moeten op verschillende gebieden scherpe keuzes maken om als zelfstandige gemeente te 
kúnnen doorgaan. Daarover zal het op de gemeenteavond gaan.  
Enkele leden vanuit de classis Gelderland Zuid & Oost zullen ook aanwezig zijn.  

Schrijf s.v.p. in uw agenda: 6 december, 19:30 uur in de Maranathakerk.   Kom en denk mee! 
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  Adventsmeditaties: Deze tijd is vol verwachting  
Er zijn nog drie adventsmeditaties en wel op 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. 
 
  Sacraal dansen 
Op  donderdagavond 1 en 15 december van 19.30 – 21.00 uur kunt meedoen met sacraal dansen.   
Opgave bij Cobi Voskuilen, email: henkencobivoskuilen@kpnmail.nl. 
Alleen bij 6 deelnemers gaat het door. 
 
  Ontmoetingsgroep 
Wil je in gesprek met leeftijdsgenoten? Veertigers praten in deze ontmoetingsgroep over geloof en wat je 
zoal in het leven meemaakt. De groep wordt begeleid door pastor Joska van der Meer en kerkelijk werker 
Marije Klijnsma.  De groep komt 1x per maand bij elkaar op de woensdagavond in de Ontmoetingskerk van 
20.00 - 22.00 uur.   Eerstvolgende keer is woensdag 7 december.  
 
  VERwachten en AFwachten  
op donderdag 8 december om 18.30 uur in de Maranathakerk vertelt Meriam Deen adventsverhalen 
In deze tijd van het kerkelijk jaar zijn we in afwachting van Kerst, de geboorte van het Christuskind. Over 
het onderwerp verwachten en afwachten heeft Meriam Deen twee verhalen gekozen. Zij zal die op de van 
haar bekende levendige wijze vertellen, omlijst door livemuziek. De verhalen zullen vast gesprekstof 
opleveren. Na afloop is daarom ook gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.  
Vooraf is er een maaltijd met soep. 
Voor het deelnemen aan de maaltijd en bijwonen van deze avond vragen wij een bijdrage van € 7.50. 
U kunt u inschrijven op een lijst die in alle drie vierplekken zal komen te liggen. Ook kunt u een mail sturen 
naar: jeheusinkveld@hotmail.com of glmstoffels@ziggo.nl.  Er is plaats voor 30 deelnemers. 
De werkgroep Inspiratie heet u van harte welkom.     
 
  Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus 
In de Ontmoetingskerk zijn er de volgende basismaatregelen: 
* algemene hygiënemaatregelen in acht nemen 
* niet naar de kerk komen als u klachten heeft 
* handen ontsmetten bij binnenkomst 
* (andermans) afstand respecteren, m.n. ook bij het koffiedrinken 
* zorg voor voldoende ventilatie  
 

 
 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot 
woensdag 30 december 18.00 uur inleveren bij 
Wilja Rodenburg, tel. 024-845 80 91  (na 18.00 u.), 
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. 

U kunt zich abonneren op de digitale versie van 
het mededelingenblad door een e-mail te sturen 
aan: mededelingen@ontmoetingskerk.net.  
U ontvangt dan elke week het 
mededelingenblad per e-mail. Kopij voor het 
mededelingenblad kunt u sturen aan: 
redactie@ontmoetingskerk.net  
uiterlijk woensdag 12.00 uur. 
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