
Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 29 maart 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 26 maart om 9.30 uur 
Zondag ‘judica’ 

Voorganger Ds. R. Wahl 
Ouderling van dienst Mevr. Y. van Dijk   
Lector Dhr. P. Verdoorn 
Organist  Dhr. L. Wynia 
Bediening beamer / 
camera 

Dhr. A. Grakist 

 
Oud.: Keren wij ons stil tot God. 

BEMOEDIGING 
Oud.: Onze hulp is in de naam van de  
 Heer,  
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
 die trouw is tot in eeuwigheid. 
Oud.:  Die niet loslaat het werk van zijn  
 handen.  
 
GEBED VAN TOENADERING 
Oud.:  Goede God, het is zondag, Uw 

bijzondere dag… 
Allen:  Wij, uw gemeente, zijn bij elkaar 

gekomen met hoop en verwachting in  
ons hart. 

Oud.:   Wij hopen erop U te ontmoeten in lied 
en gebed, in Woord en antwoord. 

 Wij vertrouwen erop dat U aanwezig  
bent bij ieder van ons en bij alles wat 
we doen. 

Allen: Wij bidden U: vervul onze hoop en doe 
ons leven in Jezus’ naam. Amen 

 
GROET 
Voorg: De heer zal bij u zijn. 
Allen: De heer zal u bewaren. 

 
   Lezingen 
 

Johannes 11: 1 - 11 
Johannes 11: 17 - 44 

 

 
Liederen Lied: 43: 1 en 3  
 Lied: 301k 
 Lied: 116: 1 en 4   

 Lied: 116: 7 
 Lied: 547: 1, 2, 3, 4, 5 en 6  
 Lied: 368d  
 Lied: 556: 1, 2 en 3 

 
De diaconale collecte in de dienst is vandaag 
bestemd voor Collecte 40 dagentijd: Bangladesh 
– Kansen creëren voor jongeren – Maatjes voor 
gezinnen zonder ouders. De tweede collecte is 
bestemd voor de PGN onderhoud gebouwen.  
 
De bloemen uit deze dienst gaan met een 
hartelijke groet van de gemeente naar de heer 
Paulusma. 
 
Op zondag 26 maart is er een dienst in de  
Maranathakerk om 9.30 uur, met ds. W. Slob.  
In de Bartholomeuskerk is er deze zondag geen 
dienst. 
 
Op zondag 2 april, Palmpasen is er een dienst in 
de Ontmoetingskerk om 9.30 uur, met ds. W. 
Slob. In de Maranathakerk om 9.30 uur, met 
mevrouw H. Oudelaar. 
In de Bartholomeuskerk is er deze zondag geen 
dienst. 
 
Alle diensten zijn ook online te bekijken via: 
www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendingen 
of www.pkn-nijmegen.nl 
 
 

Indienen kopij Over en Weer: 
redactie@ontmoetingskerk.net 

 o.v.v. Over&Weer  Sluitingsdatum: 30 april  
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AGENDA In de Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld 
 
Ma. 27 maart 19.30 uur  Film: Il y a longtemps que je t'aime (2008)  
Elke din./don.  10 – 11.30 u.  Het Luisterbankje; iedereen is welkom in de kerk voor een praatje, 
  een kaarsje of even rust. 
Elke Woe./vrij.  10 – 11.30 u.  De Aanloop; voor een kopje koffie of thee en een praatje. 
Woe. 10 – 13.00 u. Warmteplek met soep 
Don. 30 maart  10.00 uur vergadering Protestantse Vrouwendienst  
  10.00 uur Meditaties: Je innerlijke tuin  
 19.30 uur film The passion of the Christ met Wouter Slob, Maranathakerk  
  inloop vanaf 19.00 uur. 
Vrij. 31 maart 16.00 uur Palmpasen met kinderen 
Ma. 3 april 16.00 uur Paasviering voor de oudere gemeenteleden 
Kijk voor meer informatie in de Zondagsbrief, op de website www.ontmoetingskerk.net of in de Over&Weer 
 
Schikking Veertigdagentijd 
De Veertigdagentijd kenmerkt zich door soberheid, eenvoud en inkeer. 
Thema van het voorjaarsprogramma is: “Veerkracht”. 
De liturgische kleur is paars: De kleur paars wordt lichter, het licht van Pasen komt langzaam te voorschijn. 
We hebben geprobeerd symbolen te vinden die passen in deze periode behorend bij de thema’s. 
Allereerst: de as, dit symbool behoort bij Aswoensdag. Een teken van aansporing tot bezinning, tot vasten 
tot stil worden. Symbolen, die bij de Veertigdagentijd horen zijn: zand, stenen, teken van woestijn, 
droogte, dorheid en soberheid. 
Het thema van deze 5e zondag in de veertigdagentijd is: Leven uit geloof en vertrouwen 
Het symbool hierbij is een cirkel met klimop. Een cirkel kent geen begin en geen einde en gaat steeds door. 
Klimop wordt altijd verwerkt in een symbolische schikking en visualiseert Gods trouw aan mensen, altijd 
blijvend groen. In de cirkel een roze roos. De roos is de bloem van de Liefde. 
Het pad van de liefde wordt gesymboliseerd door de kronkelwilg. De weg van de Liefde is geen rechte weg, 
maar verloopt heel kronkelig. 
Zes lichten staan er in de schikking, iedere week dooft er één. Deze weken gaan wij van licht naar donker.  
Er brandt nu nog één licht.  
 
**Avondmaal aan huis 
In de kerk vieren we geregeld het Avondmaal. Speciaal ook op Witte Donderdag, de dag waarop we 
gedenken en vieren dat het Avondmaal werd ingesteld. Als u niet naar de kerk kunt komen om daar samen 
Avondmaal te vieren, kan er bij u thuis een Avondmaalsdienst worden gehouden. Ds Wouter Slob, een 
diaken en ik komen dan met een korte liturgie en een koffer met de spullen voor het Avondmaal bij u. 
Vorig jaar hebben we dit ook gedaan. Het waren waardevolle momenten. We willen het zoveel mogelijk 
op 6 april (Witte Donderdag) plannen. Zo nodig kunnen we ook een andere dag met u afspreken. Als u 
belangstelling heeft, neem dan even contact met mij op. 
Met vriendelijke groet, Marije Klijnsma, (marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl / tel. 06-19047440). 
 
**Warmteplek 
Op verzoek van de Gemeente Nijmegen stellen we de Ontmoetingskerk op een aantal momenten open als 
'Warmteplek'. Iedereen die thuis energie wil besparen of anderszins op zoek is naar warmte, is welkom op  
een warme plek met gratis koffie. Op woensdagmorgen zal dat in de Tuinkamer zijn, waar tussen half 12 
en 13 uur soep geserveerd wordt (eigen bijdrage 0,50).  
 
**Symbolen bij het voorjaarsprogramma: “Veerkracht”. 
De veren, verschillende uitvoeringen hiervan: riet is veerkrachtig, zacht, meegaand, maar met een hele 
stevige worteling.  



 
 
Pauwenveren zijn mooi, gekleurd, zacht en kunnen open en dicht. 
Metalen veer is hard, maar wel veerkrachtig. 
 
**Onze laatste avond in het Voorjaarsprogramma “Veerkracht”  
Maandag 27 maart 19.30 uur Film: Il y a longtemps que je t'aime (2008)  
Hoe krabbel je weer op na een duistere tijd van schuld, boete en veroordeling? Hoe krijg je weer kans na 
een jarenlange detentie? In deze film neem lerares Frans Léa Fontaine haar oudere zus Juliette op in haar 
huis. Na vijftien jaar gevangenisstraf probeert Juliette de draad van het leven weer op te pakken. Ds. 
Wouter Slob zal het gesprek na afloop van de film begeleiden. 
 
**Meditaties: Je innerlijke tuin 
De tuin is een metafoor voor je geestelijke leven. We gaan die tuin verkennen en bewerken met geleide 
meditaties. Data: 30 maart (veertigdagentijd) en 20 april. Aanvang: 10.00 uur. Ruimte: Stiltezaal 
Ontmoetingskerk. Je kunt je per keer opgeven: m.steggerda@live.nl. Vrije inloop is ook mogelijk. 
Van harte welkom. 
 
**Paaskinderkoor 
Vind je zingen leuk en zit je in groep 3 of hoger? Doe dan gezellig mee met ons Paaskinderkoor. 
We repeteren op vrijdag 31 maart en op 7 april (16.00 - 16.45 uur). En dan laten we dat horen op 
Paaszaterdag 8 april in de viering van 18.00 uur. 
Je kunt je aanmelden bij kinderkoordukenburg@gmail.com. 
 
**Palmpasen met kinderen 
Vrijdag 31 maart: 
16.00 uur: meezingen met het kinderkoor 
16.45 uur: palmpaasstok maken (zelf stok en versiersels meenemen) 
18.00 uur: samen eten. Een vrijwillige bijdrage is welkom.  
Aanmelden graag voor 24 maart bij secretariaat@ontmoetingskerk.net. Graag 1 begeleider per 2 kinderen. 
Zondag 2 april: 
11.00 uur: viering met 
11.15 uur: in optocht lopen door de wijk 
12.00 uur: terug bij de kerk. 
 

**Witte Donderdag 6 april 2023 
Donderdag 6 April is het Witte Donderdag, de dag die vooraf gaat aan Goede Vrijdag. Wij willen deze dag 
in de Maranathakerk vieren met een maaltijd en een viering. Vanuit de Joodse traditie is deze avond een 
feestavond. Joodse families vieren dit feest thuis met een Sedermaaltijd. In onze Christelijke traditie heeft 
dit feest extra betekenis gekregen doordat dit feest voorafgaat aan de gevangenneming van Jezus. 
 
Wij willen graag samen met u dit feest vieren in de Maranathakerk. Om 18.30 uur hebben we een 
gezamelijke maaltijd. Wij vragen iedereen voldoende gesmeerd brood mee te nemen dat we inzamelen en 
weer onder elkaar verdelen. Wij vullen dit aan met typische gerechten en symbolen uit de Sedermaaltijd. 
Verder zullen wij zorgen voor drinken. 
Om 20:00 uur is er een viering in de Maranathakerk. Zij die niet deelnemen aan de maaltijd zijn dan ook 
van harte welkom om mee te doen. 
U kan zich ook per e-mail aanmelden op vanuffelen@gmail.com. Zo mogelijk ontvangen we uw 
aanmelding voor Palmpasen. 
U bent bij deze van harte uitgenodigd om dit feest mee te vieren. 
Namens de voorbereidingscommissie, Chris van Uffelen 
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**Digitaal collecteren 

•  Via het overmaken op de rekeningnummers: 
1e collecte Diaconie Diaconie Prot. Gem. Nijmegen NL52 INGB 0000 9026 39 
2e collecte - Prot. Gem. Nijmegen NL74 INGB 0008 2451 43 

•  Via de QR code. Deze linkt naar een pagina waar direct de collectes klaar staan. Deze code blijft 
 geldig, de collectes veranderen per week automatisch mee. Het voordeel hiervan is dat een QR 
code scannen makkelijker is dan een rekeningnummer intoetsen en ook dat de bijdrage anoniem is. 

•  Via de PKN-app 
Hartelijk dank voor uw bijdrage, de diaconie en het College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Nijmegen. 

 

Programma diensten in de Ontmoetingskerk, Maranathakerk en 
Bartolomeuskerk met Palmpasen en de Goede Week 

Palmpasen 
1 april 18.30 uur: Woord en Communieviering 
Zaterdag Vg. Pastor Els Geelen 
  
2 april 9.30 uur: Protestantse dienst 
Zondag Vg. Ds. Wouter Slob   
2 april: 9.30 uur: Protestantse dienst 
Zondag  Vg. Mevr. H. Oudelaar in de Maranathakerk   
 
Witte Donderdag  
6 april 19.00 uur: Eucharistieviering 
 Vg. Pastors Albert de Jong, Joska van der Meer en Els Geelen 
6 april 20.00 uur: Protestantse dienst 
 Vg. Ds. Wouter Slob in de Maranathakerk 
 
Goede Vrijdag 
7 april 15.00 uur: Gebedsdienst 
 Vg. Pastor Joska van der Meer 
7 april 19.30 uur: Protestantse dienst 
 Vg. Ds. Wouter Slob in de Bartholomeuskerk 
 
Stille Zaterdag 
8 april 18.00 uur: Eucharistieviering / Familieviering  
 Vg. Pastors Albert de Jong, Joska van der Meer en Els Geelen 
8 april 21.30 uur: Protestantse dienst 
 Vg. Ds. Wouter Slob 
 
Eerste Paasdag  
9 april 9.30 uur: Protestantse dienst 
 Vg. Ds. Wouter Slob 
9 april 9.30 uur: Protestantse dienst 
 Vg. Ds. Conny van den Berg in de Maranathakerk 
9 april 10.00 uur: Protestantse dienst 
 Vg. Theo van Driel in de Bartholomeuskerk 
9 april 11.00 uur: Eucharistieviering 
 Vg. Pastors Albert de Jong en Joska van der Meer  
Voor de overige vieringen in de Ontmoetingskerk zie de website:  www.ontmoetingskerk.net 
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