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Over & Weer Kerk en samenleving

vrijdag 5 oktober Psalm 35:11-28
zaterdag 6 oktober Marcus 10:1-16
zondag 7 oktober Marcus 10:17-31
maandag 8 oktober Rechters 12:1-7
dinsdag 9 oktober Rechters 12:8-15
woensdag 10 oktober Romeinen 16:1-16
donderdag 11 oktober Romeinen 16:17-27
vrijdag 12 oktober Deuteronomium 14:1-21
zaterdag 13 oktober Deuteronomium 14:22-29
zondag 14 oktober Deuteronomium 15:1-11
maandag 15 oktober Deuteronomium 15:12-23
dinsdag 16 oktober Deuteronomium 16:1-17
woensdag 17 oktober Rechters 13:1-14
donderdag 18 oktober Rechters 13:15-25
vrijdag 19 oktober Rechters 14:1-20
zaterdag 20 oktober Rechters 15:1-20
zondag 21 oktober Marcus 10:32-45
maandag 22 oktober Marcus 10:46-52

dinsdag 23 oktober Rechters 16:1-3
woensdag 24 oktober Rechters 16:4-22
donderdag 25 oktober Rechters 16:23-31
vrijdag 26 oktober Openbaring 1:1-8
zaterdag 27 oktober Openbaring 1:9-20
zondag 28 oktober Openbaring 2:1-7
maandag 29 oktober Openbaring 2:8-11
dinsdag 30 oktober Openbaring 2:12-17
woensdag 31 oktober Openbaring 2:18-29
donderdag 1 november Openbaring 3:1-6
vrijdag 2 november  Openbaring 3:7-13
zaterdag 3 november  Openbaring 3:14-22
zondag 4 november Openbaring 4:1-11
maandag 5 november Psalm 21
dinsdag 6 november Marcus 11:27-33
woensdag 7 november Marcus 12:1-12
donderdag 8 november Marcus 12:13-17
vrijdag 9 november Marcus 12:18-27

Bijbelleesrooster

Wat verbeeld je je?

Een oom van me zei dat je aan de schoenen kunt zien met 
wat voor mensen je te maken hebt. Ik heb lang geoefend, 
maar het is me niet gelukt enig inzicht over de mens te krijgen 
door naar zijn schoenen te kijken.

Keurig gepoetste schoenen, afgetrapte schoenen, hele tere 
schoentjes, frivole schoenen, saaie schoenen. Geen van al die 
paren bleek iets te vertellen over de eigenaar. Zelfs crocs niet! 
U weet wel, die oerlelijke schoenen die blijkbaar zo praktisch 
zijn, ik vind ze vreselijk en ga van schrik bijna de dragers er-
van veroordelen. Totdat ik een prachtig mooi sterk mens vrolijk 
op zijn crocs heen en weer zag kuieren. Dat was het defini-
tieve moment om te stoppen een verband te zien tussen de 
schoen en de mens.

Maar toch… het liet me niet los. Ik bleef maar puzzelen op het 
raadsel van de schoen en de drager. Na aarzelen, piekeren en 
peinzen ontdekte ik dat er een andere manier is om schoenen 
te laten spreken. Maar die manier is niet zonder risico. Zolang 
je meent de mensen te kunnen indelen naar hun schoenen 
is er niks aan de hand, dan blijft het fijn over de ander gaan. 
Hoogstens werd ik dan soms een beetje jaloers, waarom lukt 
het haar wel haar schoenen altijd vlekkeloos door het leven 
te laten wandelen en heb ik altijd weer strepen, ongepoetste 
neuzen en noem maar op. Maar die ándere manier van kijken 
bleek riskant.

Ik stapte, in gedachten, in de schoenen van de mensen die ik 
ontmoette. Van de organist die de mensen zo prachtig met de 
liederen meeneemt terwijl hij handen en voeten deskundig en 
met liefde beweegt. Ik stapte in de schoenen van een vrouw 
die er alles aan deed het voor iedereen goed te maken. Op 
een dag stond ik in de schoenen van een bouwkundig ingeni-
eur uit Afghanistan; hij stond de vakken te vullen in het super-
marktje van zijn schoonzoon. Ik ging in de schoenen staan van 
een vertegenwoordiger van de IND. Gauw trok ik de schoenen 
aan van de vrolijke sportdocent op mijn werk.

Daarover gesproken…..ik trok de schoenen aan van mensen 
in de Pompekliniek. U mag het zelf ook doen, kiest u maar. 
Op de foto de schoenen van mensen die in ons koor zingen, 
kiest u maar een paar uit…. er zijn er bij van de vrijwilligers, 
er zijn er bij van de mannen van de Pompekliniek…van 
medewerkers… Welke schoenen zou ik nu het liefst staan?

De oefening van de schoenen kan iedereen op bijna elk mo-
ment doen. Het levert het meest op als je denkt ver van die 
mens af te staan, omdat het een totaal ander mens lijkt te 
zijn dan je zelf bent. Als je in gedachten in de schoenen van 
de ander gaat staan ontkom je niet aan de verbeelding, op-
eens kun je je voorstellen hoe het is om met te weinig geld 
tóch boodschappen te moeten doen, hoe je minister van 
landbouw bent en je verantwoordelijk voelt. Hoe het is om op 
crocs te lopen en een half jaar later te horen te krijgen dat 
Nederland je niet meer wil en je land waar je ooit uit vluchtte 
je ook niet meer moet.

Andermans schoenen dragen, verbeeld het je maar eens!

Bauk Zondag
geestelijk verzorger Pompekliniek
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De weg van de liturgie

De herfst heeft in het nieuwe Liedboek een eigen afdeling met verschillende 
rubrieken: de gezangen 711a-714 (Herfsttijd), 715-720 (Oogst), 721-723 
(Hervormingsdag), 724-736 (Allerheiligen), 737-745 (Geloofsgetuigen) en 
746-777 (Voleinding).
De herfst is de periode waarin de bomen kleuren en de laatste vruchten 
worden geplukt. Het vallen van de bladeren schept ruimte voor het verlangen. 
De kerk kraakt in haar voegen en lijkt het soms te begeven, maar ze viert niet 
haar afgang maar haar hervorming (31 oktober). Samen met ‘alle heiligen’ (1 
november) geeft ze zich over aan een vreemd en diep verlangen. Wat hoopvol 
leven is leren we juist nu, in de weken van verwachting die voorafgaan aan de 
Advent. Niet wat we kwijtraken, niet het afsterven, maar wat nieuw naar ons 
toekomt bepaalt onze tocht door de tijd — zo bidden en zingen wij.

In de kalender van de maand ‘met alle heiligen’ staat op 7 november de 
geloofsgetuige Willibrord, de ‘apostel van de lage landen’. In het Liedboek is 
lied 743 aan hem gewijd. De tekst is van Willem Barnard, die een verbinding 
legt tussen de dagen van Willibrord en onze eigen ‘vreemde eeuw’.

Henk Gols

Kerk en samenleving

Diaconale collecten

Zondag 7 oktober - 
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.

Zondag 14 oktober - 
Wereldvoedseldag
Op Wereldvoedseldag besteden 150 
landen aandacht aan het feit dat een 
miljard mensen in de wereld honger 
lijden. Op lokaal niveau vragen we 
aandacht voor honger dicht bij huis. 
Met deze collecte ondersteunenn we 
de Voedselbank in Nijmegen.

Zondag 21 oktober – Pro Persona
Deze zondag is er een collecte voor
het Steunfonds van het Pastoraal Werk
Pro Persona. Pro Persona is een grote
regionale organisatie voor geestelijke
gezondheidszorg. Een van de locaties
is te vinden aan de Nijmeegsebaan in
Nijmegen.

Zondag 28 oktober – 
Vluchtelingen in Nijmegen
De diaconie werkt intensief samen
met organisaties die zich inzetten voor
uitgeprocedeerde vluchtelingen. 
Hetleefgeld van een tientje per week 
voormensen in de Bed, Bad en 
Broodopvang komt van de diaconie.
De collecte is hiervoor bestemd.

Zondag 4 november - Sectiekeuze
De diakenen in de sectie maken een 
eigen keuze voor het collectedoel. Let 
op de afkondigingen in de kerk.

Zondag 23 september vierden we in de
Stevenskerk de ‘dienst met véél kin-
deren’. Het thema was ‘Levend water’. 
Dat levende water heeft te maken met 
de bron die in de kerk te vinden is. We 
komen niet alleen naar de kerk om 
mooie verhalen te horen, of om te horen 
wat we wel en niet moeten doen, maar 
vooral om te putten uit de bron, uit de 
beek van God die alsmaar stroomt.
De kinderen speelden in de dienst een 
serieuze rol: ze kwamen in processie 
binnen, met bekertjes water, waarmee 
ze doopvont vulden. Ze omgaven het 
evangelie dat werd gelezen met grote 
brandende kaarsen, vanwege het licht in 
de woorden. Ze spraken de gebeds-
intenties uit. Hun gebeden stegen als 
wierook omhoog. Ja tijdens de gebeden 
werd ook wierook gebrand, zoals dat 
ook in de psalmen en in de hemelse 
liturgie gebeurt (Psalm 141:2; Openba-
ring 8:3). Ook speelde de muziek een 
belangrijke rol: het kinderkoor Duken-
burg zong en wij zongen samen met 
de cantorij van de Stevenskerk over 
bronnen en waterstromen. De preek was 
een samenspel tussen de voorganger 
en de organist Jetty Podt. Uit het orgel 
kwamen watervallen en waterbronnen 
en vielen waterdruppels plok plok neer.
Kleine en grote kerkgangers konden op 
papieren waterdruppels een gebedsin-
tentie schrijven. Een paar voorbeelden 
van wat werd opgeschreven: ‘Voor wie 
dorst hebben maar niet meer weten 
waar de bron is’, ‘Voor opa’, ‘Voor mijn 
lieve zusje’, ’Dat mijn kleinkinderen 

gelukkig worden’, ‘Genoeg water voor 
iedereen, niet te weinig, niet teveel’, 
‘Voor de ouders en kinderen in Oss’, 
‘Voor de omgekomen kinderen in Papen-
drecht’. En veel intenties voor vrede en 
verbinding tussen mensen. En om water 
in gebieden waar droogte heerst. En een 
intentie in Arabisch schrift.
Het was geen dienst vol leukigheid, 
maar een samen proberen te raken aan 
Gods geheim, aan de levende stroom 
die de Eeuwige is.

Wel bleek bij de koffie na afloop van de 
dienst in het gesprek met een bekende 
plaatselijke loodgieter dat we tenminste 
één ding verzuimd hebben: te bidden 
voor de beroepsgroep die zijn geld 
verdient met lekkages vanwege al het 
levende water.

Op de foto: de prachtige, speciaal voor 
deze dienst gemaakte omslag, met aan 
de buitenkant het ‘levend water’. Aan de 
binnenkant was de omslag beplakt met 
de tekst van het evangelie en van de 
voorbede.

Henk Gols

Dienst met véél kinderen: ‘levend water’

De pelgrimslauden is een bezinnings-
moment bij zonsopgang in de Stevens-
kerk, georganiseerd door Walk of Wis-
dom. Tijdens de bijeenkomst wordt een 
tekst voorgelezen uit het hedendaagse 
getijden- en pelgrimsboek “Seizoenen 
van het Leven”. Zowel pelgrims als 
andere belangstellenden zijn van harte 
welkom. 

Zaterdag 6 oktober: 07.45 - 08.00 uur
Zaterdag 3 november: 07.35 - 07.50 uur
Zaterdag 1 december: 08.21 - 08.36 uur

Pelgrimslauden
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 Nieuws uit het Huis van Compassie

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

Fietsen gezochtSchuif aan bij Eet & ontmoet

Twee keer per maand (elke eerste 
en laatste maandag) organiseert 
het Huis van Compassie een maal-
tijd met thema ‘Eet & Ontmoet’. 
Eet & Ontmoet is ten eerste voor 
mensen met weinig inkomen, die 
het leuk vinden om met andere 
mensen te eten. Ook is er plek voor 
andere mensen die willen aanschuiven.

De eerstvolgende maaltijden zijn op maandag 29 oktober en 
5 november. Ons vaste kookteam van vrijwilligers kookt elke 
keer een bijzondere maaltijd uit de internationale keuken. 
De maaltijd begint om 18 uur. 

We hebben nog  plekken vrij, dus meld u gerust bij ons aan!
Via mail: post@huisvancompassienijmegen.nl o.v.v. uw 
naam en telefoonnummer. Of bel: 024 – 322 84 80.  
Een vrijwillige bijdrage stellen wij op prijs, afhankelijk van  
uw financiële draagkracht.

Regelmatig vragen onze bezoekers of wij voor hen een fiets 
hebben. Het gaat om mensen die op of onder de armoede-
grens leven: mensen die bijvoorbeeld gebruik maken van de 
Voedselbank, vluchtelingen die over weinig tot geen inkom-
sten beschikken. Mannen, vrouwen, kinderen. Heeft u een 
fiets over? Onze mensen kunnen ‘m goed gebruiken.

Heeft u een fiets over? Wij ontvangen deze graag van u.  
Een klein mankement is geen probleem, dat lossen wij wel 
op tijdens ons Repaircafé. Eventueel kan de fiets bij u thuis 
worden opgehaald. U kunt bellen of mailen met Pieter Poels, 
tel. 024 - 322 8480 of Poels@huisvancompassienijmegen.nl

Ook kunt u ons helpen een fiets asan te schaffen door een 
bedrag over te maken naar NL80 TRIO 0391 0294 60 t.n.v. 
Huis van Compassie in Nijmegen o.v.v. donatie fiets voor 
Huis van Compassie.

Verslag Vredesmaaltijd

De muziekavonden gaan weer van start: kom vrijdag 12 
oktober naar het Open Podium! Van 19.30 tot 20.15 uur zijn 
er individuele optredens. Daarna staat samenspel centraal. 
Onder begeleiding van multi-instrumentalist Jan Verhoeven 
en Clem Bongers gaan muzikanten in wisselende samen-
stellingen de taal spreken die grenzeloos is: MUZIEK! 
 
Ook het publiek mag meedoen. Niets hoeft, van alles mag. 
Laat je verrassen. Kom je uit Nederland? Of uit Syrië, Erit-
rea, Turkije, Frankrijk, Brazilië of een ander wereldland?  
Wil je ook optreden, meld je dan aan bij Mirjam:  
m.vandeneerenbeemt@huisvancompassienijmegen.nl of 
bel 024 – 322 84 80.
En als je gewoon zin hebt in een leuke gezellige avond, 
kom gewoon langs. Aanmelding is dan niet nodig. Entree is 
gratis. Noteer ook vast 14 december, 22 maart en 14 juni in 
de agenda, voor nog meer muziekplezier. 

12 oktober: Open podium Een volle zaal op 19 september in de Vredesweek, waarin 
het Huis van Compassie en Stichting KUS een gezellig eten-
tje combineerden met sfeervolle muziek, boeiende kunst en 
persoonlijke verhalen van mensen die hun visie op wereld-
vrede deelden.

Esther Zawiolkowski van de Raad voor Levensbeschouwing 
en Religie Nijmegen opende na 18.00 uur met een prachtig 
gedicht. De nog jonge Vera van Duuren zong met gitaar 
een zelfgeschreven lied over verbinding in het leven. ‘Liefde 
met een hoofdletter’ zo omschreef gastvrouw Mirjam de 
inhoud van het nummer na afloop. Internationale kookgroep 
Inȧsakó verzorgde een heerlijk voor-en nagerecht, waarbij 
de overheerlijke gekruide kip, gaar tot op het bot, er boven 
uit sprong. 

Hoofdmoot van de avond: vier verhalen vanuit verschillende 
generaties over samenleven en vrede bewaren in je omge-
ving. De Cypriotische Fazilet Jürün presenteerde een uniek 
boek van haar oom. Frans de Bont ging van het oude Ka-
tholieke leven naar Zenmeditatie. Beppie Peters deelde een 
persoonlijk verhaal over vallen en opstaan, moeilijkheden 
die haar ook verder hebben laten groeien en het belang van 
sociaal met elkaar leven. Zij is naar een lezing van de Dalai 
Lama geweest, wat haar bijzonder raakte. Mohamed Algora-
ni heeft veel meegemaakt voor hij naar Nederland kwam. Hij 
is nu betrokken bij veel mooie projecten in de samenleving, 
hij helpt ook bij van alles in het Huis van Compassie. Hij gaf 
zijn boodschap over vredig samenleven mee. 

Alle sprekers hebben open verteld over de persoonlijke weg 
die ze hebben afgelegd en lieten zien dat je vrede in kleine 
dingen kunt terugvinden en vooral bij jezelf begint. Na een 
heerlijk toetje, bleek uit de reacties vanuit de zaal, dat het 
een avond was die zeer de moeite waard was en leidt tot 
nieuwe inspiratie.

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 
en kleding. U kunt deze middag ook het 
Kappers Café voor mannen bezoeken.

Het eerstvolgende Repaircafés vindt plaats 
op vrijdag 19 oktober van 13 - 16 uur. 
De reparaties en het knippen zijn gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

19 oktober: Repair Café
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Kerk en samenleving

Dat was toendertijd de titel voor een tweejarige opleiding 
(2006-2008): predikant voor een tussentijd. Met tussentijd 
is bedoeld dat de desbetreffende predikant voor een 
duidelijk aangegeven periode een gemeente ingaat om 
daar met een bepaalde opdracht aan de gang te gaan. Met 
fusies, krimpscenario’s etc. groeide er een behoefte aan 
begeleiders van buiten. In de VS was men daar langer al 
mee bezig.

Tussen
Het woordje ‘tussen’ vind ik fascinerend. Zonder ‘tussen’ 
geen ontmoeting. Als je te dicht op elkaar plakt heb je elkaar 
niets meer te vertellen. En als je te ver van elkaar bent 
verwijdert idem dito. Het gaat om een spanningsveld waar je 
op ooghoogte met elkaar verkeert. Je staat ook met elkaar 
op een horizontale lijn. De predikant voor een tussentijd 
komt niet vanuit de hoogte binnengevlogen en laat zich ook 
niet naar beneden trekken. Iets is afgesloten of gaat niet 
meer. Hoe verder?
De tussentijd is gelimiteerd. Dat maakt, dat de opdracht 
beperkt moet zijn en helder omschreven. Juist deze 
concentratie verhoogt de kans dat er geconcentreerd en 
creatief gewerkt kan worden in het samenspel van iedereen 
die in deze tussenruimte van ontmoeting bezig en betrokken 
is, iets los moet laten voor een nieuw begin.
Maar nu even concreet na dit gefilosofeer.  

De tijd die ik in uw gemeente ben aangesteld bedraagt twee 
jaar. Dit hangt aan de ene kant samen met het tijdstip van 
emeritaat van collega Henk Gols dat in 2020 ingaat. Én het 
is een goede periode om aan de opdracht te werken die – 
en daar houd ik van – nogal complex is.

Opdracht
De opdracht is betrokken op het ingrijpende 
veranderingsproces waarin u zich bevindt. Het afstoten van 
een kerkgebouw is geen sinecure. Er zijn vele spelers met 
soms zeer uiteenlopende belangen. Wat zijn de criteria die 
ertoe doen naast een puur financiële afweging die er zeker 
ook toe doet. Dan: de PGN is minimaal drie onderdelen rijk 
die allemaal een eigen profiel, een eigen karakter en een 
eigen uitstraling hebben. Hoe ga je hiermee om in een tijd 
waar het voor de groepen er niet meer inzit met een ‘eigen’ 
voorganger verder te kunnen? Hoe organiseer je in deze 
de veel bezworen ‘eenheid in verscheidenheid?’ En laten 
we wel wezen. Dit is niet alleen een zaak van organisatie, 
maar veel meer een van onderlinge verbondenheid en een 
gemeenschapsgevoel dat de eigen groep overstijgt. Dit heeft 
met visie te maken.
Hoe ziet een PGN uit die in 2020 verder gaat met nieuwe 
professionals. Welke opdracht krijgen zij mee? Welke 
netwerken zijn er die daar op aansluiten resp. om duidelijke 
vormen van ondersteuning vragen?

Gemeente
Of dit allemaal in twee jaar lukt? Een tussentijd zorgt in haar 
beperktheid juist voor de nodige creatieve druk om er een 
geloofsgemeenschap vorm te geven die in alle vriendelijkheid 
en warmte (missie) naar elkaar op haar wijze laat resoneren 
wat Christus in onze wereld heeft opgeroepen, neergezet en 
tot het uiterste geleefd.
Ik vind hier al wat van in jullie gemeente. Tot nu toe ben ik 
allerhartelijkst, open en met vertrouwen in een vruchtbare 
tijd ontvangen. Of dat voorzitter zijn en scriba, leden van e 
Kleine en Grote Kerkenraad, sectieraden, collegae…. Dat doet 
goed! Een keer scheelde het zelfs een lunch vanwege een 
uitnodiging om kennis te maken met de Protestantse Vrouwen 
Dienst die in ‘De Haard’ hun verwendag hebben gehad. 
Heerlijk om daar even bij te hebben kunnen zijn, trouwens ook 
met mijn nieuwe collega Marije Klijnsma die ik nog uit mijn 
werkzaamheden in Bemmel goed ken.
Met haar en Henk Gols hebben we inmiddels al een ‘kernteam’ 
gevormd om in een rap tempo een pastoraal werkplan op te 
stellen en met elkaar te kijken naar wat de komende periode 
van ons vraagt. Onze diaconale collega Paul Oosterhoff 
zal regelmatig het kernteam tot het predikantenteam 
vervolmaken.

De klok van de tussentijd loopt al en geeft ruimte aan vele 
contacten waar ik naar uitzie om met u in de komende twee 
jaar onderweg te zijn.
Als er vragen zijn, weet me te vinden. De gegevens van 
bereikbaarheid zijn bij het wijknieuws vermeld.

Rainer Wahl

Op het bankje voor het Witte Kerkje te Bemmel, 
mijn vorige werkplek

Bijdrage voor Solidariteitskas 2018

Heeft u uw bijdrage voor de Solidariteitskas 2018 al overgemaakt? Dat kan tot 
medio oktober 2018 met de acceptgiro die u heeft hiervoor heeft ontvangen.
 
Na 31 oktober 2018 is die acceptgiro helaas NIET meer te gebruiken 
en kan de betaling alleen nog via internet bankieren of via uw eigen 
overschrijvingsformulier plaats vinden, maar wel naar hetzelfde rekening-
nummer NL74FVLB0699641934.

Yvonne Sans, Penningmeester CvK

Rainer Wahl: Predikant voor een tussentijd
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Over & Weer Wijknieuws

Predikanten en de pastoraal 
werker zijn werkzaam voor de 
hele gemeente Nijmegen. 
Ze zijn als volgt te bereiken:

ds. Henk Gols:   
e-mail: henkgols@planet.nl 
tel. 06 - 51999262
 
ds. Peter van der Vange:
e-mail: pvandervange@gmail.com 
tel. 024 - 3241596 

ds. Paul Oosterhoff:  
oosterhoff@kerkinactie-nijmegen.nl 
tel. 06 - 22994450

ds. Rainer Wahl (interim predikant): 
werkzaam woensdag + donderdag 
tel: 06 - 27222693
e-mail: rama.wahl@gmail.com

Marije Klijnsma
tel. 06 - 19047440
e-mail: m.klijnsma@pkn.nl

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
Website: www.ontmoetingskerk.net
Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):
scriba@ontmoetingskerk.net  
Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten): 
ledenadministratie@ontmoetingskerk.net
Secretariaat:  
prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net
Pastoraat (tijdelijk):  
voor dringende zaken tel. 344 14 46, overige 
vragen via mailadres scriba
Bespreking kerkruimtes:  
via de website (zoek op ‘zaalbeheer’) 
Rekeningnummer sectiekas:  
NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas 
sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)
Inleveren kopij Over&Weer:  
redactie@ontmoetingskerk.net
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Nieuwe gezichten
Misschien is het u al opgevallen toen u 
op een willekeurige dag de kerk binnen-
kwam; een nieuwe koster! Het koster-
team is vanaf september uitgebreid met 
Karin Martens. Wij heten haar welkom 
en wensen haar veel plezier met het 
werk in de Ontmoetingskerk. 

V.l.n.r.: Arie Jan Hille, Karin Martens, 
Marloes Bruckwilder (hoofd) en Diny 
Jansen
 
Daarnaast ook een welkom aan kerkelijk 
werker Marije Klijnsma en interim predi-
kant Ds. Rainer Wahl, beiden werkzaam 
voor de PGN.
We missen de komende maanden ech-
ter het gezicht en de werkzaamheden 
van pastor Jeanne Rens. Vanaf de start 
van het nieuwe werkjaar tot december 
heeft zij een sabbatical. Tijd voor haar 
om op adem te komen en inspiratie op 
te doen. 

Bij de diensten
Het eerste weekend van oktober begint 
met een 1ste zondag-viering. De voorbe-
reidingsgroep, Joska van de Meer en het 
Mediorenkoor maken er een “Jubelmee-
viering” van. Iedereen is op 7 oktober om 
10.30 uur van harte welkom!
In de Maranathakerk worden op 7 okto-
ber meerdere mensen (her)bevestigd in 
het ambt, waaronder Rian Boorsma als 
diaken en Frans Boorsma als ouderling. 

De viering van 14 oktober is een dienst 
van schrift en tafel, met Ds. P. v.d. Vange 
als voorganger.
Ds. R. Wahl gaat 21 oktober voor in de
Ontmoetingskerk. Een goede gelegen-
heid om ook met elkaar kennis te ma-
ken?!
Op 28 oktober is Ds. J. Waagmeester 
onze voorganger en zal de Cantorij o.l.v. 
Viviën Moffat haar muzikale medewer-
king verlenen in de dienst.

Ook november begint met een 1ste zon-
dagviering op 4 november om 10.30 
uur. De voorbereiding is in handen van 
Ds. B. Overdijk, het kinderkoor en een 
voorbereidingsgroep.
De Ontmoetingskerk is op 11 november 
gesloten. U bent dan van harte welkom 
in de Maranathakerk voor de afscheids-
dienst van Ds. P. v.d. Vange als predikant 
van Nijmegen. Elders in O&W leest u 
daar meer over.
Zondag 18 november is er weer een 
viering in de Ontmoetingskerk. Dan gaat 
Ds. B. Zondag voor.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, 
eeuwigheidszondag, valt dit keer op 25 
november. Ds. J. Waagmeester is dan 
onze voorganger. Op deze zondag staan 
we stil bij het gemis en dat gemis stellen 
we in het Licht van Gods eeuwigheid. 
De voorbereidingen zijn al begonnen en 
ook dit jaar gedenken we de gemeen-
teleden die in het afgelopen kerkelijk 
jaar zijn overleden. Tevens is er voor alle 
aanwezigen de gelegenheid om zelf een 
lichtje aan te steken en stil te staan bij 
de namen uit het persoonlijke leven. De 
Cantorij o.l.v. Viviën Moffat zal aanwezig 
zijn om de dienst muzikaal te ondersteu-
nen. 

Werk in uitvoering
Na een aantal mooie zonnige zomerwe-
ken zijn wij weer actiever aan de slag 
gegaan. Eind augustus zaten we samen 
met het ontmoetingsberaad om de tafel 
om de nodige zaken, zorgen en plannen 
te bepreken. Zoals de tegenvallende be-
groting op de verlichting van het glas-in-
loodraam, het ziet er naar uit dat we snel 
een financieel gat kunnen dichten en dat 
het raam in vol licht komt te staan. Maar 
ook de activiteiten van de verschillende 
werkgroepen en praktische zaken rond 
de gemeente- en parochieavond kwa-
men aan de orde. We hopen dat u op 5 
oktober komt en met ons mee wilt den-
ken over de invulling van het nieuwe 3 
jarenplan voor de Ontmoetingskerk! 
In de eerste SR vergadering van het 
nieuwe seizoen hebben we de interim 
predikant Rainer Wahl verwelkomt. Als 
start een kennismaking en oriëntatie om 
de komende 2 jaar samen te werken 
aan een beleid voor een toekomst voor 
de PGN. 
De afgelopen maanden wordt steeds 
duidelijker waar de lege plaatsen zijn 
ontstaan. Nu kunnen we voor crisis-
pastoraat en professionele begeleiding 
nog hulp vragen aan Ds. Peter van de 
Vange, maar ook die stopt in november 
als predikant voor de PGN. Gelukkig is 
Marije Klijnsma werkzaam als kerkelijk 
werker en zij zal met Ds. Henk Gols een 
verdeling van de taken maken. Hoe die 
er precies uit komt te zien, is nu nog niet 
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helder. We blijven er in ieder geval met 
elkaar en voor elkaar zijn.
Een week later zaten we weer rond de 
tafel, nu met onze ambtsdrager uit de 
sectie. Daar was Marije ook bij aanwe-
zig, zodat we ook met haar konden ken-
nismaken en onze zorgen delen. Het is 
goed om met elkaar naar oplossingen te 
zoeken, bijvoorbeeld voor het preekroos-
ter. Misschien vieren we kerst dit jaar 
wel anders dan we gewend zijn. Of is er 
op de 3de zondag van de maand geen 
voorganger in de Ontmoetingskerk, 
maar wel in de andere 2 kerken van 
onze PGN. Daar zal ieder van u wel een 
idee voor of over hebben. Wij hopen met 
elkaar goede alternatieven te kunnen 
bedenken.

Naast deze onderwerpen hebben we 
ook praktische zaken besproken. Zoals 
een piano die na groot onderhoud weer 
jaren dienst kan doen in de kerk. En hoe 
we het koffiedrinken na de dienst kun-
nen voortzetten. Kortom, afwisselende 
vergaderingen zijn het! Wie weet is dit 
ook iets voor u?

Namens de sectieraad, Marja Theunis

Ontmoetingskerk wordt escape room
Escape rooms zijn sinds enkele jaren 
een ware hype. In een paar jaar tijd zijn 
de kamers van waaruit je moet ‘ontsnap-
pen’ door puzzels op te lossen, een zeer 
populair uitje geworden.

Escape rooms zijn fysieke ruimtes 
waarin je je laat opsluiten met een team 
van bijvoorbeeld vrienden, collega’s of 
familie. Als team moet je aanwijzingen 
vinden en raadsels oplossen om zo bin-
nen zestig minuten de code te kraken 
waarmee je uit de ruimte kunt ontsnap-
pen. Wat deze versie zo bijzonder maakt 
is dat de fysieke ruimte een kerk is.

“Wat doe je als de koster je opgesloten 
heeft in de kerk?” De deelnemers moe-
ten al hun kennis en vaardigheden in 
zetten om de opdrachten te vinden, op 
te lossen en de code te kraken. Je hoeft 
niet gelovig te zijn om de puzzels te 
begrijpen, maar je leert door de puzzels 
meer over het gebouw en het geloof. 
Hierin staat het plezier en teamgeest 
centraal.

Praktisch:
Datum: 6 – 7 oktober 2018
Kosten: 120 euro per groep (inclusief 
drankje voor en na)
Groepsgrootte: 8 – 12 personen
Leeftijd: vanaf 12 jaar
Duur: ongeveer 2 uur (ontvangst en 
uitleg met koffie/thee, 1 uur om uit de 
escape room te komen, na afloop gele-
genheid om groepsfoto te maken en evt. 
uitleg over de puzzels)
Aanmelden/reserveren kan via de 
website van de Ontmoetingskerk:
www.ontmoetingskerk.net. Via actueel 
naar uitgelicht en dan zie je de escape-
room met het inschrijfformulier.

Protestantse Vrouwendienst 
Dukenburg / Lindenholt / Hatert
Op donderdag 25 oktober is er weer 
een gezellige middag voor onze oude-
ren. We gaan deze keer genieten van 
een mooie film: De Tweeling. Deze film 
is gemaakt vanuit het boek met de ge-
lijknamige titel van Tessa de Loo. Het 
handelt over het leven van een tweeling 
die in de tweede wereldoorlog uit elkaar 
zijn gehaald, afzonderlijk zijn opgegroeid 
en elkaar later weer tegen komen.
Het gebruikelijke kopje koffie /thee ont-
breekt uiteraard ook deze keer niet.
We starten om 14.00 uur.
U bent van harte welkom.
Voor degenen die eventueel niet op 
eigen gelegenheid naar de Ontmoe-
tingskerk kunnen komen kan vervoer 
geregeld worden. Neem daartoe vóór 23 
oktober contact op met Trudy Broekhui-
zen, tel. 3440067.

De afgelopen periode zijn er enkele 
giften ( 2 x 10 euro en 1 x 5 euro) ont-
vangen. Waarvoor onze hartelijke dank.

De Vrouwendienst 

Leesgroep 
Woensdag 9 oktober 20.00 uur
Onder leiding van Hans van Gennip 
(j.vangennip@its.ru.nl) buigt deze groep 
zich de komende bijeenkomsten over 
het boek “Niets aan het einde? Over op-
standing en eeuwig leven” van Gerhard 
Lohfink. Voor komende maand staat 
hoofdstuk 2 “Wat Israël ervoer” op het 
programma.

Ontmoetingsgroep 25+ 
Woensdag 31 oktober 20.00 uur
Deze groep vindt het leuk om weer nieu-
we deelnemers te ontmoeten in de leef-
tijd van 25  tot 40 jaar en met hen van 
gedachten te wisselen over een (actu-
eel) thema en/of een stukje uit de bijbel.
De groep wordt begeleid door Joska van 
der Meer.

Geloven Nu 
Woensdag 24 en/of vrijdag 26 oktober 
10.00 uur
Samen met anderen kunt u zich onder 
leiding van Theo van Grunsven en/
of Ineke Keizers buigen over (meest-
al) Bijbelteksten.  Schuif eens aan op 
woensdag of vrijdagmorgen.  Als u zich 
aanmeldt bij Ineke@keizers-teunissen.nl 
krijgt u de teksten toegestuurd.

Boekbespreking “Mazzel tov” 
Dinsdag 6 november 20.00 uur
“Mazzel tov” van Marije Vanderstraeten 
is een meeslepend en confronterend 
verhaal over opgroeiende kinderen in 
een modern-orthodox joods milieu, ge-
zien door de ogen van een niet-joodse 
jonge vrouw. “Mazzel tov” biedt een 
uniek inkijkje in de onbekende wereld 
van de ander die vlakbij woont.

Klaasmarkt 
Vrijdag 9 november: 9.00 – 16.00 uur 
U bent van harte uitgenodigd om vrijdag 
9 november in en rondom de Ontmoe-
tingskerk de traditionele Klaasmarkt te 
bezoeken. De aangeboden goederen 
zijn goede en bruikbare materialen die  
medewerkers het hele jaar door hebben 
ingezameld en gesorteerd. 
U vindt op de markt o.a. boeken, dvd’s, 
sieraden, schilderijen, allerlei soorten 
kleding…  En heel belangrijk: de prijzen
zijn uiterst vriendelijk, terwijl de op-
brengst ten goede komt aan het wel-
zijnswerk van de Ontmoetingskerk.
Kom eens langs (al is het maar voor een 
kopje koffie) en laat u verrassen/verwen-
nen door de ruim 100 vrijwilligers. 
Zin om bij de voorbereiding of bij de 
Marktdag zelf betrokken te worden?
Neem dan contact op met Henk Beeke; 
tel.: 024-3445815 of email: h.beeke@
upcmail.nl

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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Oecumenische diensten binnenstad

Stevenskerk
Elke zondag om 10 uur: dienst van 
Schrift en Maaltijd.
Wekelijks vrijdagmiddaggebed om 13 
uur in de Stiltekapel van Stevenskerk.
Engelse Koorvespers met Capella 
Cumerana op de eerste zaterdag van 
de maand om 16 uur (6 oktober, 3 
november, 1 december, 2 februari, 2 
maart, 6 april, 4 mei, 1 juni).

St.Jacobskapel
De kapel ligt op een oude bedevaart-
route naar Santiago de Compostela. 
Voor vele pelgrims uit Nijmegen en om-
geving is de kapel het startpunt van hun 
tocht. Elke tweede zondag van de
maand om 11.30 uur is er een ‘Jacobs-
viering voor mensen onderweg’.
Op zondag 14 oktober gaat voor Ds 
Henk Gols.

Oecumenische bijbelkring
Al vele jaren bestaat er een geanimeer-
de oecumenische bijbelkring in de bin-
nenstad. Maandelijks komen wij bijeen 
in de Molenstraatkerk. De eerstvolgende 
keer is op donderdag 8 november om 
20.30 uur. Voor meer informatie: 
henkgols@planet.nl

Henk Gols 

In memoriam
Op 26 mei hebben we in het cremato-
rium Jonkerbos afscheid genomen van 
Roel van Ark. Roel van Ark geboren op 
30 november 1928 te Hoenderloo, als 
leraar werkzaam geweest in  Vrooms-
hoop en later in Nijmegen op de ds. 
Creutzbergschool en op de Klokken-
berg. Mooi dat er bij het afscheid ook 
nog oud-leerlingen, waaronder ik, aan-
wezig waren. 
Met het licht van de paarskaars uit de 
Maranathakerk werden door de kleinkin-
deren kaarsen voor opa aangestoken. 
De Maranathakerk waar Roel en Diet 
zich zeer bij betrokken voelden en waar 
Roel menige elektro-klus voor Ella en 
Willem heeft geklaard. 
Kinderen en schoonkinderen herdach-
ten pa, opa, met woorden recht uit het 

hart. Eén van die kostbare herinnerin-
gen was dat Roel een familietraditie op 
oudejaarsavond voortzette. Het hardop 
voorlezen van Psalm 90:  ‘Een gebed 
van Mozes, den man Gods. Heere! Gij 
zijt ons geweest een toevlucht van ge-
slacht tot geslacht’
In dat godsvertrouwen hebben we Roel 
in liefde uit handen gegeven.

Henk Smaling

We hebben van haar familie bericht 
ontvangen dat op vrijdag 31 augustus in 
Assen is overleden mevrouw Attie van 
de Pol-de Boer. Zij is 91 jaar geworden. 
Als opvolgster van haar vader is zij ja-
ren- en jarenlang organiste geweest in 
onze gemeente. Eerst in het gebouwtje  
Pniël en vanaf de ingebruikneming in 
1950 in de Opstandingskerk en dat ei-
genlijk tot kort voor we die kerk in 2008 
weer verlaten hebben. Dat haar gezond-
heid het op een gegeven moment niet 
meer toeliet te spelen was een groot 
verdriet voor haar, maar thuis bleef ze 
piano spelen zoveel als ze nog kon.
Toen ze een keer voor revalidatie een 
tijdje in de Vijverhof verbleef, bleek hoe-
veel mensen ze in Oost nog vanuit haar 
jeugd kende. Ook zo was een bekende 
en geziene figuur in ons midden. Later 
ging ze definitief in de Vijverhof wonen 
en bij de opheffing van het verzorgings-
huis in ze naar familie in Drenthe ver-
trokken. Daar is ze nu overleden. Be-
graven is ze op Rustoord bij haar man, 
Cees van de Pol. Haar nagedachtenis 
zij tot een zegen.
Het correspondentieadres is: 
De Pieterberg 17, 9431 DC Westerbork.

Dan is vorige week zondag, 9 sep-
tember, overleden mevrouw Martine 
Ridderbos. Zij mocht maar 72 jaar 
worden. Haar overlijden was ook erg 
onverwacht. Getroffen door een hersen-
bloeding is ze na een kort ziekbed in 
hospice Bethlehem, te midden van haar 
familie overleden.                                                       
Ze woonde aan de Van ’t Santstraat 
en je kon haar vaak door de wijk zien 
lopen, met een rollator, maar kaarsrecht 
erachter. Ze heeft niet zo’n makkelijk 
leven gehad, maar speelde in haar di-
recte omgeving met haar openheid en 
grote belangstelling een belangrijke  rol.                                                                         
In de Opstandingskapel kwam ze regel-
matig, later liet haar gezondheid alleen 
nog beluisteren via internet van de 
kerkdiensten uit de Maranathakerk toe, 
maar zo bleef ze verbonden met ons.
We hebben maandag  17 september op 
Rustoord afscheid van haar genomen.
Correspondentieadres is: Nijenburg 12, 
1081 GG Amsterdam.

Peter van der Vange

Kerkgebouw: 
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Secretariaat sectieraad:  
Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364; 
e-mail: scribasectiestad@gmail.com
Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520, 
e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl 
Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl
Wijkkas: rekening 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
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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 contactadres: 
Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193,
e-mail: pootjohanna@gmail.com
adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen
Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056 

Straatkerk
Iedere zondag van 15.30-17.30 uur 
is de Titus Brandsma Kapel (aan de 
Kroonstraat) open voor mensen van de 
straat en kunnen zij elkaar ontmoeten 
van mens tot mens, niets meer en niets 
minder. Van 16.00-16.45 uur is er een 
korte viering waarin we met elkaar spre-
ken over de (on)zin van het leven.
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In de nacht van vrijdag 7 september 
overleed Jantine van Hulst-Slot. 
Jantine van Hulst was een bevlogen 
vrouw. Ze kon haar visie uiten, soms 
onverbloemd, soms terughoudend. Le-
vend in een geloof dat open stond voor 
vernieuwende gedachten. Actief in de 
kerk en in het maatschappelijk leven, 
met name binnen de vrouwenbeweging. 
Ze is gestorven in de sfeer die getekend 
wordt door de psalmregel: ik kan gaan 
slapen zonder zorgen, want slapend 
kom ik bij u thuis. 

Jan Waagmeester

Over de buurtcontactgroepen
Op de bijeenkomst van 10 september 
waren alle twaalf buurtcontactgroepen 
vertegenwoordigd. We wisselden met el-
kaar uit wat er in de groepen goed gaat 
en wat beter kan. In diverse groepen 
doen mensen mee die op zondag niet 
in de kerk komen, maar wel behoefte 
hebben aan een zinnig verband. Som-
mige deelnemers willen vooral praktisch 
iets voor een ander betekenen, anderen 
hechten er bijzondere aan met elkaar 
onderwerpen te bespreken die met ge-
loof en (bewust) leven te maken hebben, 
met verantwoordelijkheid en morele keu-
zes. Samen eten blijkt op een bijzondere 
manier een band te scheppen. Het is nu 
al wel duidelijk: de buurtcontactgroepen 
vormen een belangrijk middel om naar 
elkaar om te zien en elkaar vast te hou-
den, nu en in de toekomst.

Namens de Werkgroep pastoraat:
Mieke van den Brandt, Ellen de 

Feijter en Johan van Noortwijk, Marije 
Klijnsma, Henk Gols

Protestantse Vrouwendienst Zuid-
West én Oost
Op het moment dat ik dit schrijf, gaat de 
septemberbijeenkomst van Zuid-West 
nog plaatsvinden. U treft daarvan dus 
nog geen evaluatie aan.

De ouderenbijeenkomst in oktober zal 
zijn op dinsdag, 23 oktober om half 3. 
Die middag zal Ab Wanders, als enthou-
siaste vrijwilliger en rondleider in de St. 
Stevenskerk een presentatie verzorgen 
over dit monumentale herkenningsteken 
in de stad, een plek om jezelf te vinden, 
op zoek naar God, om op adem te ko-
men in de stilte, om je te laten dragen 
door muziek in de betrekkelijkheid van 
de tijd, een teken van de Eeuwige.

Zoals reeds op de contactmiddag van 
september bij beide P.V.D.-groepen is 
besproken, zullen de bezoekers van 
Oost- én Zuid-West voortaan geza-
menlijk bijeenkomen. We denken dat dit 
sfeerverhogend zal werken en de gezel-
ligheid ten goede komen, omdat beide 

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
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Kerkdiensten
7 oktober, 10:00 uur  (19e. z. na Trinita-
tis) ds. H. Rijken 
21 oktober, 10:00 uur (21e. z. na Trinita-
tis) ds. S. Freytag, viering Heilig Avond-
maal
4 november, 10:00 uur (23e. z. na Trini-
tatis) ds. P. Akerboom-Roelofs

Bij de diensten
De dienst van 21 oktober zal in het te-
ken van een oogstdankdienst staan. Het 
is goed om stil te staan bij al het goede 
dat Gods schepping ons schenkt. We 
staan ook met dankbaarheid stil bij de 
vruchten die we met onze arbeid helpen 
voortbrengen.  

Middagdienst in de Franse taal 
Zondag 11 november van 17.00-18.00 
uur (samenzijn tot 19.00 uur)                                               
Voorganger:Ds Ruth van der Waall
Entree: collecte tijdens de dienst
In de Zuiderkapel van de Nijmeegse 
Stevenskerk is er twee keer per jaar 
een middagdienst in de Franse taal. 
Dankzij het tweetalige liturgieboekje 
is de dienst grotendeels ook te volgen 
voor wie beperkte kennis van het Frans 
heeft.

Er is het één en ander veranderd sinds, 
in 1751, voor het eerst een Franstalige 
dienst werd gehouden. Eeuwenlang 
is de Franse calvinistische traditie 
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Waalse gemeente
Secretaris/sécrétaire:  Cor de Jonge            
Clingendaal 13, 6715 JG Ede 
tel (0318) 637307
e-mail:  eglisewallonnearnhem@gmail.com

door elke generatie aan de volgende 
doorgegeven. Inmiddels is een kleine 
gemeenschap ontstaan die grotendeels 
bestaat uit mensen die ooit uit interesse 
of nieuwsgierigheid bij een Franstalige 
dienst zijn binnengelopen en die steeds 
vaker zijn teruggekomen omdat ze zich 
hier thuis voelen. Nog altijd is in de 
kerkdiensten de liturgie van een protes-
tantse dienst te herkennen.
Steeds houden we echter in het achter-
hoofd: deze gemeente is van oudsher 
een gemeenschap van refugiés, men-
sen die een toevlucht zochten omdat 
ze niet tot de gevestigde kerk(en) be-
hoorden. Dus staat de deur open voor 
iedereen die met ons mee wil vieren.

groepen langzamerhand klein geworden 
zijn, veelal door overlijden of het berei-
ken van een zeer hoge leeftijd, waardoor 
het bezoeken van de middagen niet 
meer tot de mogelijkheden behoort.

Voor bezoekers van de ouderenmidda-
gen van P.V.D.-Oost betekent dit, dat 
voortaan de samenkomsten niet de 3e, 
maar de 4e dinsdag van de maand ge-
houden zullen worden.
Echter: de Kerst- en Paasvieringen zul-
len zijn in de week voorafgaande aan de 
betreffende feestdagen. 

Voor de vrijwilligsters van Zuid-West: 
onze vergadering zal zijn op woensdag 
10 oktober om 2 uur in de Maranatha-
kerk. 

Hartelijke groeten voor ieder, namens 
alle medewerksters, 

Addie Wanders: tel. 3558471
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Oecumenische Studentenkerk
Erasmuslaan 9a, 6525 GE, tel. 3619188
e-mail: secretariaat@studentenkerk.ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk
facebook:facebook.com/studentenkerk

Wijknieuws

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen
Scriba: Else Schaberg, Esdoornplein 30
6522 HM Nijmegen, 024-3452470, 
cschaberg@kpnplanet.nl
Wijkkas: bankrek.nr. NL15ABNA0447964720 
kas wijkgemeente Landwijk
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Mensen van de weg
Mijn laatste weken en activiteiten in de 
Landwijk, daarmee ben ik bezig, over 
iets meer dan een maand ga ik met pen-
sioen. En ik verheug mij natuurlijk op de 
vrije tijd die dat gaat brengen, maar het 
heeft ook iets weemoedigs.  Ik heb de 
afgelopen vijf jaar met veel plezier in de 
Landwijk gewerkt en ben veel fijne men-
sen tegengekomen.  
Daarbij realiseer ik me wel, dat het voor 
de landwijkers niet gemakkelijk was, dat 
ik er nu rondliep. Want de reden daar-
van is toch, dat de stralende figuur van 
Dick jullie ontvallen is. Maar vriendelijk 
en tegemoetkomend heeft de wijk me 
opgenomen en dat heb ik heel erg ge-
waardeerd.

Met mijn vertrek gaat de wijk een 
spannende periode tegemoet vanwege 
de reorganisaties die in de hele pro-
testantse gemeente Nijmegen zullen 
gaan plaatsvinden en ook ons vast niet 
onberoerd zullen laten. Dat is aan één 
kant maar een onzekere toestand, aan 
de andere kant hoort het ook wel bij ons 
geloof. Christenen zijn tenslotte mensen 
van de Weg en op die weg zijn we altijd 
leerlingen.
We zouden die weg dus ook wel met wat 
vertrouwen kunnen gaan. En dat te meer 
omdat de gemeentebijeenkomsten vóór 
de zomer toch ook hebben laten zien 
dat op de huidige manier doorgaan niet 
zoveel toekomst heeft, ook al omdat hij 
teveel vraagt van de beschikbare mens-
kracht.
Als ik daarnaast de kundigheid en ge-
motiveerdheid  van de nieuwe collega’s 

zie, dan denk ik, dat er ook praktisch 
gesproken  echt reden is om de komen-
de tijd met verwachting in te gaan. Maar 
vooral gaat het er natuurlijk om  ons ver-
trouwen op God te stellen die ons nooit 
in de steek laat en met ons mee gaat op 
de Weg de toekomst in.

Nog even praktisch: zondag 4 november 
ga ik voor het laatst voor in een gewone 
dienst in het Bartholomeuskerkje, de 
zondag daarop is mijn afscheidsdienst in 
de Maranathakerk.

Peter van der Vange

Well-Being Week
Van 8 t/m 12 oktober vindt op de uni-
versiteit de ‘Radboud Well-Being Week’ 
plaats. Deze week is geïnitieerd door de 
Studentenkerk; er doen tal van organi-
saties mee. Tijdens deze week zijn er 
lezingen, workshops, theatervoorstellin-
gen en trainingen rond het welzijn van 
studenten. De laatste jaren merken we 
zowel in de Studentenkerk als breder 
op de universiteit en hogeschool dat 
studenten veel druk ervaren. Door deze 
week wil de universiteit aandacht geven 
aan dit thema. 
De Studentenkerk doet mee met o.a. 
gespreksgroepen, Taizéviering, medita-
tie en het project Time Out. Dit laatste 
bestaat uit een glazen huis op het cen-
trale plein van de universiteit,  waarin de 
deelnemers vier uur in hun eentje een 
rustpauze kunnen nemen, zonder social 
media, telefoon en studieboeken.  Ook is 

er op donderdag 11 oktober van 20.00
tot 22.00 uur een lezing met gesprek 
door studentenpastor John Hacking 
met de titel; Hoe somber mag je zijn?, 
gebaseerd op autobiografische getuige-
nissen van kunstenaars en filosofen. 

Campuskoor Veelstemmig en 
Huiskamer
Elke maandag van 20.00 - 21.30 uur 
repeteert het Campuskoor in de kapel 
van de Studentenkerk. Studenten en 
medewerkers zijn welkom om mee te 
doen met dit laagdrempelige koor. De 
liederen worden a capella gezongen; 
een groot deel ervan is geschreven door 
Willibrord Huisman, de dirigent van het 
koor. He koor zingt onder andere de 
muziek van de hedendaagse Passie 
‘De Lastpost’. Zowel Nederlandse als 
internationale studenten en medewer-
kers doen mee aan het koor.

Voorafgaand aan de koorrepetitie, om 
18.00 uur,  kun je mee-eten in de Huis-
kamer. Voor 3 euro heb je een gezellige 
en gezonde maaltijd. Uiteraard ben je 
ook welkom als je niet naar het koor 
gaat. Wel graag opgeven voor 12.00 uur 
op de betreffende dag.

Bijna afgestudeerd en wat nu?
Een gespreksgroep voor studenten die 
willen nadenken over de keuzes na hun 
studie. Centraal staan de vragen: wie 
ben ik, wat wil ik, wat kan ik? 
Data: donderdag 8,15, 22 november, 
19.00 - 21.00 uur.

‘Weekendje God’ in klooster Casella
Een weekend samen bezig zijn met de 
vraag: wie/wat is God? (Hoe) speelt God 
een rol in mijn leven en (hoe) praat ik 
daar met anderen over? We verkennen 
het thema door onderling gesprek, lezen 
van een bijbelverhaal, creatieve vormen 
(naar eigen keuze), meditatie en stilte. 
We doen dit in het prachtige klooster 
Casella in Hilversum, waar we ook de 
gebedsdiensten meemaken.

Voor:  Studenten en medewerkers van 
          RU en HAN onder 35 jaar
Data:  Vrijdag 2 november (17.00 uur) - 
          zondag 4 november (16.30 uur)
Locatie:  www.casella.nl 
Kosten:  ca. 40 euro voor studenten; 
              ca. 70 euro voor niet-studenten 
             (exclusief reiskosten).
Begeleiding: Froukien Smit

Froukien Smit
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Kerk en samenleving

In het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de 
Protestantse Gemeente te Nijmegen (PGN) is de functie van 
Voorzitter vacant en wordt een nieuwe voorzitter gezocht.

Profiel kandidaat:
– Hart voor de kerk, maatschappelijk betrokken; 
– Ervaring met bestuurlijke en veranderingsprocessen;  
– Leidinggevende en communicatieve vaardigheden;
– Praktisch zakelijk en financieel inzicht.

Functie voorzitter: 
– Voorbereiden en voorzitten vergaderingen van het CvK; 
– Namens het CvK zitting hebben in de Kleine Kerkenraad          
   (KKR) en de Kerkenraad (KR);
– Met secretaris en/of penningmeester van het CvK naar 
   buiten het CvK vertegenwoordigen.

Over het College van Kerkrentmeesters (CvK): 
Het CvK heeft als taken o.a. het personeelsbeleid, het 
beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de 
gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden 
die vallen onder het College van Diakenen (CvD).

Informatie bij de voorzitter van de Kerkenraad, de heer B. 
(Barend) de Gooyert (06 51175954).

Heeft u interesse voor de functie of kunt u ons attent maken 
op volgens u geschikte kandidaten dan kunt u dat ook 
kenbaar maken aan de heer J. (Jan) Timmerman, secretaris 
van het CvK per email:  kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl  

Zondagmiddagrondleiding Stevenskerk

U bent meer dan welkom tijdens de komende zondagmiddag-
rondleidingen van 14.oo tot 15.00 uur! De eerstvolgende 
rondleidingen zijn op:
14 okt. Een grafmonument, een familieruzie en de duivel
21 okt. Katholieke sporen in de Stevenskerk
28 okt. De restauratie van de Stevenskerk (1948-1969)

Zondag 28 oktober: De restauratie van de Stevenskerk
Al in 1895 wordt in een landelijk tijdschrift geschreven dat de 
kerk er bij staat “als een invalide in lompen gehuld”. Onder 
andere geldgebrek was de oorzaak van achterstallig onder-
houd. In 1940 begint men eindelijk met het restauratiewerk. 
Het bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944 maakt 
alles in één klap ongedaan. Weliswaar blijft de structuur van 
de Stevenskerk intact, maar de ravage is enorm. Pas in 1948 
kan een begin gemaakt worden met de restauratie, die duurt 
tot 19 september 1969.

Chronogram over de restauratie (1948-1969)

Een vrijwillige bijdrage van 2 euro (meer mag natuurlijk ook) 
in de donatiezuil bij de uitgang stellen wij zeer op prijs!

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 kan 
meezingen. Herwi Rikhof geeft 
tekst en uitleg bij de cantate. 

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

ZONDAG 14 OKTOBER 
Cantate BWV 180  “Schmücke dich, o liebe Seele”
Bach heeft in zijn cantate voor deze zondag van het 
kerkelijk jaar een extra feestelijk instrumentaal ensemble 
gekozen: twee blokfluiten, een flauto traverso, een hobo en 
een oboe da caccia, strijkers, en het continuo (orgel, cello, 
contrabas, en fagot) verrijkt met een (vijfsnarige) violoncello 
piccolo. Het centrale beeld is dat van een bruiloftsmaal, 
waar Gods liefde voor de mensen wordt gevierd. Het 
openingskoor en de twee aria’s krijgen de vorm van een 
dans!
 
Het grote openingskoor staat in 12/8 maat. Temidden van 
alle omspelingen door het orkest, waarin de verschillende 
instrumentgroepen elkaar afwisselen, zingen de sopranen 
de grote lijnen van de koraalmelodie, terwijl de andere 
zangstemmen zich daar nog weer met eigen motieven 
omheen bewegen.
 
Dan volgt een opgewekte tenor-aria ‘Ermuntre dich!’ met 
een virtuoze flauto traverso partij en violoncello piccolo 
in de begeleiding. En daarna een sopraan-recitatief, dat 
overgaat in opnieuw een vers van het centrale koraal, met 
een bijzonder kleurrijke omspeling door de violoncello 
piccolo. Vervolgens zingt ook de alt een recitatief begeleid 
door de twee blokfluiten en continuo; het gaat van vrees 
naar vreugde, met een extra feestelijk accent op het woord 
‘Freude’.
 
De tweede grote aria is weer voor de sopraan: ‘Lebens-
sonne, ...’, een zonnige polonaise met begeleiding van het 
voltallige orkest. Na nog een bas-recitatief besluiten we 
samen met het prachtig geharmoniseerde laatste couplet 
van het koraal. 

Bachcantate in Petruskerk

Vrijdagmiddaggebed 

Iedere vrijdag om 13 uur wordt het 
middaggebed gebeden in de Stiltekapel van 
de Stevenskerk: een ogenblik van verstilling, 
waarin wij God zoeken en bidden om 
verzoening en vrede in de wereld.
Het middaggebed wordt gedragen door de 
geloofsgemeenschappen die behoren tot de Raad van Kerken 
Nijmegen en omstreken. Het maakt bovendien deel uit van 
een wereldwijd netwerk van gebed en actie voor vrede en 
verzoening (www.crossofnails.org).

Henk Gols

Vacature:
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
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De Kleine Kerkenraad (KKR) vergaderde voor de eerste 
maal na het zomerreces op dinsdagavond 4 september 
jongstleden. Prominent op de agenda stond de kennisma-
king met onze interim-predikant ds. Rainer Wahl en kerkelijk 
werker mw. Marije Klijnsma. Beiden zijn hun werk in Nij-
megen begin september gestart, voor een halve werkweek 
gedurende een periode van twee jaar. Ds. Wahl zal zich 
bezig gaan houden met onze gemeente toe te leiden naar 
een nieuwe kerkelijke organisatie, mw. Klijnsma gaat voor 
de gehele PGN pastoraal werk verrichten. Tijdens deze 
KKR-vergadering vertelden zij kort hun achtergrond en hoe 
ze tegenover hun beider taak binnen onze PGN staan. 
Na deze kennismaking kwam de voortgang in het verkoop-
proces van de Maranathakerk aan bod. Mede aan de hand 
van een toen nog op te stellen advies van het College van 
Kerkrentmeesters wordt op 25 september de Kerkenraad 
enkele keuzemogelijkheden voorgelegd met betrekking tot 
de gewenste richting, die met de verkoopprocedure moet 
worden opgegaan. Het advies van het College van Kerkrent-
meesters wordt en is inmiddels gebaseerd op een stand-
van-zaken notitie van het Bureau Reliplan. De gemeente zal 
geïnformeerd worden via een ‘persbericht’ en één gemeen-
teavond voor de gehele PGN. Op dit moment gaat het dus 
alleen nog om een procedurele gang (met welke potentiële 
koper moet verder worden onderhandeld?). 

Ook werd erover gesproken om in het kader van de Priva-
cywet ons kerkblad Over & Weer via een inlogcode toegan-
kelijk te gaan maken. Dit laatste in verband met mogelijk 
persoonlijke gegevens van kerkleden. Na enige discussie is 
vooralsnog toch niet hiertoe besloten. Over & Weer blijft 
dus nog steeds vrij toegankelijk via de website van de PGN. 
Het is wel een aandachtspunt. 
Vervolgens is lang gesproken over een voorgenomen aan-
schrijfbeleid om de ledenadministratie op te schonen van 
onjuiste gegevens over geregistreerde gemeenteleden. 
Te denken valt aan gemeenteleden die niet terecht als ‘niet-
gedoopt’ geregistreerd staan. 

Blik op de Kerkenraad (25)

Ook is het de 
bedoeling om van 
randkerkelijke leden, 
die al jarenlang 
niet meedoen met 
Kerkbalans en 
ook niet met onze 
kerkgemeente meeleven, zekerheid te verkrijgen hoe ze nu 
tegenover onze gemeente staan. Het zijn gevoelige zaken 
waarvoor uiteraard goede brieven noodzakelijk zijn. 
In de sfeer van de ledenadministratie werd – nu mw. Els 
Beverloo haar functie heeft beëindigd – een nieuwe zogehe-
ten ‘lokaal beheerder’ van de ledenadministratie benoemd. 
Mw. Geeske Dam is door de KKR benoemd tot de nieuwe 
lokaal beheerder (alleen de lokaal beheerder kan mutaties 
aanbrengen in het ledenbestand). 

Op het vlak van verkiezing van ambtsdragers was er even-
eens wat te besluiten. Zo werden mw. Ria Timmerman en 
mw. Hetty Jongepier opnieuw verkozen tot diaken voor een 
derde en laatste termijn van vier jaar. Dhr. Jan Timmerman 
werd herverkozen tot ouderling-kerkrentmeester, eveneens 
voor de laatste periode van vier jaar. Op voordracht van de 
sectie Dukenburg-Lindenholt verkoos de KKR mw. Rian 
Boorsma tot diaken en dhr. Frans Boorsma tot ouderling. 
Het ligt in de bedoeling, als er geen bezwaren vanuit de 
gemeente binnenkomen, om alle (her)verkozen personen op 
7 oktober te bevestigen dan wel opnieuw te verbinden aan 
de gemeente. 

Gerbrand Hoek, scriba

Bij dezen wordt de verkiezing en herverkiezing van 
ambtsdragers aan de gemeente bekend gemaakt. Mochten 
er gegronde en met redenen omklede bezwaren bestaan, 
dan kunnen deze gemotiveerd en schriftelijk worden 
ingediend bij de scriba van de KKR, binnen vijf dagen na 
verschijning van deze Over & Weer. 

Na de kerk

Woensdag 12 september kwamen de leidsters van de PVD 
bijeen in De Haard voor hun jaarlijkse Inspiratiedag. Het is fijn 
dat er nog steeds een groep dames is die tijd en aandacht 
heeft voor zo’n 100 ouderen binnen onze kerkgemeenschap.
Sommige van die ouderen zijn nog in staat om onze 
kerkdiensten te bezoeken, maar lang niet allemaal. De dames 
gaan op huisbezoek en houden zo de band met de kerk voor 
deze ouderen in stand.

Op de inspiratiedag hebben wij ons bezig gehouden met 
“Duurzaam Leven” en ons afgevraagd of dat ook nog van 
belang is voor de ouder wordende mens. Een quiz hielp 
om na te denken over wat wij thuis kunnen doen o.a. op het 
gebied van schoonmaak, koken en afvalscheiding.

En wat te doen met onze oude kleding? Met enthousiasme 
werd het idee van de Kledingbank ontvangen om kleding 
die niet meer gedragen kan worden te “recyclen” tot 
boodschappentassen, nu de plastic tassen steeds meer uit 
beeld verdwijnen. 

Duurzaam leven bij de Protestantse Vrouwendienst (PVD)

Alle aanwezigen mochten tot slot een tasje uitkiezen, 
aangeboden door de Diaconie, als dank voor hun trouwe 
inzet.

Ria Timmerman
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Ingekort persbericht:  

De Kerkenraad heeft tijdens zijn bijeenkomst van 25 sep-
tember uitgebreid gesproken over de verkoopoptie van de 
Maranathakerk, met als doel een concreet besluit te nemen 
over de vervolgrichting van het verkooptraject.
De Kerkenraad heeft stilgestaan bij het doel van de ver-
koop. Verkoop is niet een doel op zich, maar een middel om 
ons financiële huishoudboekje op orde te krijgen, en zo een 
sluitende meerjarenbegroting te realiseren. Alleen als dat 
lukt, kunnen we voldoende pastorale kracht (predikanten 
en/of kerkelijk werkers) aantrekken na het emeritaat van de 
huidige predikanten.

De Kerkenraad heeft moeten besluiten de potentiele kopers 
allemaal dezelfde vraag te gaan voorleggen: ”Geef concreet 
aan wat je plannen zijn, welk concreet bod er wordt gedaan 
en binnen welk tijdsbestek de aankoop gerealiseerd gaat 
worden.” Dit moet helder en concreet op 1 november a.s. bij 
ons binnen zijn.
De Kerkenraad komt dan op 6 november aanstaande bijeen 
voor een extra vergadering om alsnog een besluit te nemen 
“met wie gaan we verder?” Vervolgens zal binnen afzienba-
re tijd na die Kerkenraadsvergadering de gehele gemeente 
bijeen worden geroepen om nadere toelichting te geven 
over dit traject en het vervolg. Dit zal in één bijeenkomst 
gebeuren, dus voor de gehele PGN.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kunt 
u altijd terecht bij de voorzitter of de scriba van de Kerken-
raad.

Barend de Gooyert, voorzitter Kerkenraad PGN 
b.degooyert@chello.nl

Gerbrand Hoek, scriba Kerkenraad PGN 
scriba.pgn@kpnmail.nl

Dit jaar hadden we een uitgebreide verkoop tijdens de 
Open Monumentendagen in de Stevenskerk. Nel van Ooijen   
verkocht sieraden, mutsen en shawls. meest eigengemaakt.  
Daarnaast had Ruurd v.d. Staaij, van de DoRe diaconie 
(Doopsgezinde Remonstrantse gemeente Nijmegen) vorig 
jaar al zijn hulp aangeboden. Oecumene in de praktijk!  
We verschilden af en toe in de aanpak, maar hebben samen 
een fantastisch mooi resultaat binnengehaald: 1207 euro.
Het hoogste bedrag ooit! 

Veel mensen uit het Oecemunisch City Pastoraat (OCP) 
hebben meegeholpen bij de verkoop en het vervoer van de 
boeken. Iedereen heel erg bedankt. Samen hebben weer iets 
kunnen betekenen voor de kinderen van Caminul Phillip. 

Namens de werkgroep diaconie OCP,
 Geeske v.d. Meulen

Het besef dat we onzorgvuldig met onze schepping omgaan 
wordt steeds groter. Dat ons menselijk gedrag en onze 
levensstijl een belangrijke rol spelen, is algemeen bekend. 
Wij zullen onze manier van leven daarom moeten aanpas-
sen. Daartoe worden we vanuit verschillende instanties
 opgeroepen. Technische ontwikkelingen maken dat 
mogelijk en ter verbetering 
worden allerlei initiatieven 
genomen. 

Ook vanuit onze geloofs-
gemeenschappen moeten 
wij onze positie bepalen. 
De encycliek Laudato 
Si van paus Franciscus 
wordt door christenen en 
niet-christenen als een 
belangrijke inspiratiebron 
beschouwd. Wij dienen 
zorg te dragen voor onze 
aarde en alles wat daar 
groeit en leeft.

Tijdens een minisymposium op 9 november zullen drie 
sprekers (Peter Nissen, Tom Kroon en Ben Dankbaar) hun 
gedachten over een duurzame omgang met de schepping 
verder ontvouwen. In de pauze zal een dansgroep optreden 
van het Huis van Compassie om het thema artistiek vorm 
te geven. Daarna volgen nog vier korte presentaties over 
de vraag hoe er vanuit verschillende invalshoeken (wonen, 
onderwijs, economie en kunst) inhoud kan worden gegeven 
aan een duurzame samenleving.

Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, Nijmegen
Vrijdagmiddag 9 november van 13.30 tot 17.00 uur
Vanaf 13.00 uur ontvangst met koffie / thee en de middag 
wordt afgesloten met een drankje.
Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.
Graag aanmelden: duurzaamheid@stefanus.nl

Stand van zaken verkoop Maranathakerk Minisymposium: De schepping

Mooie opbrengst voor Caminul Phillip tijdens verkoop in Stevenskerk
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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.

Mentaliteit 
Als u de sportpagina’s in de kranten en op nieuws-
apps net zo intensief spelt als ik, dan hebt u misschien 
onlangs ook een foto van de turner Casimir Schmidt 
gezien. Opvallend genoeg heeft hij nogal veel 
tatoeages, wat bij turners minder gebruikelijk schijnt te 
zijn dan bij voetballers.  
 
Nog opvallender vond ik de Hebreeuwse letters die 
ik meende te ontwaren (zo duidelijk was de foto nou 
ook weer niet). Wat staat daar op de rechteronderarm 
van Casimir? In het tijdschrift Helden geeft hij zelf het 
antwoord: ‘Op mijn rechteronderarm staat “mentaliteit” 
in het Hebreeuws.’ En ja, als je het weet dan zie je het: 
mentalioet. 
 
Het Hebreeuwse mentalioet en ons mentaliteit zitten 
grappig genoeg op precies dezelfde manier in elkaar. 
Beide woorden bestaan uit een ‘geïmporteerd’ deel 
(mentaal) en een ‘eigen’ achtervoegsel (resp. -ioet 
en -iteit). Mentaliteit is voor een topsporter natuurlijk 
van groot belang maar waarom Casimir hier koos 
voor Hebreeuws in plaats van bijvoorbeeld Hindi of 
Hongaars vermeldt de geschiedenis helaas niet. 

Arian Verheij 
Lees alle miniaturen op 

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen 

     Hebreeuwse miniaturen

Engelse Koorvespers staan volop in de belangstelling: 
her en der in het land worden ze regelmatig gezongen 
en trekken ze een groot publiek. Ook in de Stevenskerk 
worden, maandelijks, Engelse Koorvespers uitgevoerd.

De vespers maken deel uit van het ‘getijdengebed’: dat 
is het gebed als dagelijkse ademhaling. Door het ge-
bedsritme ontstaat ruimte, we vallen stil, we openen ons. 
Bijbelse en vroegchristelijk traditie raden ons aan: doe 
het drie keer per dag. Opdat we niet teveel met onszelf 
bezig zijn en ons leven niet hoofdzakelijk wordt bepaald 
door onze drukke agenda.
Het leven volgens de ademhaling van het gebed wordt 
gepraktiseerd in de kloosters. Niet voor niets tellen de 
kloosters zoveel (protestantse) gasten: ze komen er op 
adem! Ook in Engelse kathedralen bestaat de praktijk 
van het dagelijks gebed. Het dagelijkse bidden gebeurt 
vanouds zingenderwijs. In de Engelse Kerk is een 
manier van biddend zingen ontwikkeld die ook de Neder-
landse ziel goed blijkt te doen.

Op de zaterdagen 6 oktober en 3 november kunt u in de 
Stevenskerk weer een Engelse Koorvesper bijwonen, 
gezongen door Capella Cumerana onder leiding van 
Jetty Podt. Aanvang 16 uur.
De verdere data voor de komende maanden: 
3 november, 1 december, 2 februari.

Henk Gols

Koorvespers in de Stevenskerk

Na de kerk
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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 30 oktober binnen te zijn. 
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 5 weken. 

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus 
nu op 28 oktober.
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  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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Over & Weer
                 Kerkdiensten 

Zondag 21 oktober
Bartholomeüskerk 10.00 uur ds. P. v/d Vange
Maranathakerk  09.30 uur viering
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. R. Wahl
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. H. Gols
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. S. Freytag
Studentenkerk  11.00 uur Froukien Smit
CWZ   10.30 uur viering
Pro Persona  11.00 uur pastor S. Jansen
Radboud umc  10.00 uur pastor A. Bertens

Collecte voor: 1.   Pro Persona
  2.   PGN

Zondag 4 november 

Bartholomeüskerk 10.00 uur  ds. P. v/d Vange 
Maranathakerk  09.30 uur ds. H. Gols
Ontmoetingskerk  10.30 uur 1ste zondag viering
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Jan van Hooydonk
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. P. Akerboom
Studentenkerk  11.00 uur Frits Hendriks 
CWZ   10.30 uur viering
Pro Persona  11.00 uur pastor S. Jansen /
    pastor J. v/d Wal
Radboud umc  10.00 uur pastor Th. van Heerde

Collecte voor: 1.   Sectiekeuze
  2.   Najaarszendingweek

Zondag 28 oktober 

Bartholomeüskerk geen dienst  
Maranathakerk  09.30 uur  ds. P. Oosterhoff
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. J. Waagmeester
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Tione v/dn Hoogen
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  11.00 uur Daniëlla Martina 
CWZ   10.30 uur viering
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur ZIn in Zondag

Collecte voor: 1.   Uitgeprocedeerde vluchtelingen
  2.   Nederlands Bijbelgenootschap

Zondag 14 oktober 

Bartholomeüskerk geen dienst
Maranathakerk  09.30 uur ds. P. v/d Vange
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. A. de Reus
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. E. Muth
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  11.00 uur  John Hacking 
CWZ   10.30 uur viering
Pro Persona  geen dienst
Radboud umc  10.00 uur ds. R. Huijzer

Collecte voor: 1.   Wereldvoedseldag
  2.   Plaatselijk jeugdwerk

Zondag 7 oktober 

Bartholomeüskerk 10.00 uur ds. Stolk
Maranathakerk  09.30 uur ds. H. Gols
Ontmoetingskerk  10.30 uur 1ste zondag viering
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. P. Oosterhoff
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. H. Rijken
Studentenkerk  11.00 uur  Jos Geelen 
CWZ   10.30 uur viering
Pro Persona  11.00 uur pastor J. v/d Wal
Radboud umc  10.00 uur Hella Smits

Collecte voor: 1.   Huis van Compassie
  2.   Collecte Kerk en Israël

Zondag 11 november

Afscheidsdienst Peter van der Vange
Maranathakerk, 10.00 uur

U bent allen van harte uitgenodigd 
om deze dienst bij te wonen. 

De uitnodiging vindt u op de voorpagina.

Meer informatie op pagina 13


