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Sinds 14 mei jl. ben ik als predikant met een bijzondere 
opdracht – geestelijk verzorger in het RadboudUMC -  
verbonden aan de Protestantse Gemeente Nijmegen. 

U zult hier wellicht over gelezen 
hebben in de nieuwsbrief “De 
Omroeper”, of misschien heeft u 
de korte viering, die via een link op 
de website van de kerk staat, wel 
gezien. In een korte en ingetogen 
viering in het stiltecentrum van het 
RadboudUMC mocht ik, samen 
met mijn collega, kerkelijk werker-
geestelijk verzorger Jocelyn van 
Nieuwenhuijzen, aan uw gemeente 
worden verbonden. 
Ik vind het mooi om deze verbintenis 

met de gemeente, deze verbintenis met u, gemeenteleden van 
de Protestantse Gemeente Nijmegen, mede vorm te geven 
door iets te schrijven voor Over & Weer. En hopelijk zal ik 
sommigen van u ontmoeten als ik volgend voorjaar ook in twee 
kerkdiensten bij u mag voorgaan. 

Eerst iets over mijzelf. Ik ben Marianne Winters-Karels, 43 jaar 
en ik woon samen met mijn man Adriaan en twee zonen Boaz 
(6) en Abel (3) in Ommen. In november 2011 ben ik bevestigd 
als predikant en vijfenhalf jaar als predikant verbonden geweest 
aan de Gereformeerde Kerk Ommen (PKN).
Sinds juni vorig jaar tot Pasen volgend jaar mag 
ik voor een periode van bijna twee jaar in het 
RadboudUMC werken en leren binnen de 
dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat. 
Tot die tijd zal ik als predikant-geestelijk 
verzorger aan uw gemeente verbonden 
zijn. Ik ben er blij en dankbaar voor dat ik in 
mijn werk de zegen van God, als ook een 
dragende en zendende geloofsgemeenschap 
om mij heen mag hebben. 

In mijn leven en werk voel ik me geinspireerd 
door verhalen uit de Bijbel. Het verhaal 
van de Emmausgangers vind ik erg 
aansprekend. De emmausgangers hadden 
hoop, ze hadden verwachtingen, maar dan 
knakt er iets bij hen. De man van wie ze alles 
verwachten, was er niet meer. Ze zijn dan 
ook somber gestemd. 
Een menselijk verhaal vol bittere 
teleurstelling, zoals wij dat op momenten kunnen hebben,  
zoals mensen in het ziekenhuis dat kunnen ervaren… het leven 
mooi uitgedacht kunnen hebben, en dan word jij of je geliefde 
ziek, heb je voortdurend pijn, en zie je geen perspectief meer. 
Het zicht helemaal kwijt zijn, net als bij de Emmausgangers. 
En dan komt Jezus, Hij is er, en loopt een eindje met de 
mannen op. Hij ziet hun verwarring, hun pijn en verdriet en hij 
nodigt ze uit hun verhaal te vertellen. Vertel maar, ik luister… 
Jezus luistert en verbindt zich met hen.

Zo heeft u, zo heb jij ook je verhaal. Het verhaal van uw leven, 
uw levensverhaal. 

Een verhaal van wat u de afgelopen coronatijd heeft 
meegemaakt en nog steeds meemaakt. Misschien voelt u 
opluchting, omdat er steeds een beetje meer versoepelingen 
zijn mbt de coronamaatregelen, er mag steeds meer. Maar 
mogelijk geldt dit door wat voor reden dan ook niet voor u 
of voor jou, en is het leven er moeilijker en eenzamer door 
geworden. Daar zit je met je verhaal…
Ik hoop en bid om gemeenteleden, om anderen, die er 
voor u, voor jou zullen zijn. Die zich, geinspireerd door de 
Geest, geroepen voelen aanwezig te zijn bij wie dat nodig 
heeft. Aanwezig te zijn, zoals Jezus aanwezig was bij de 
Emmausgangers, luisteren en spreekwoordelijk samen op te 
lopen. Zich met u te verbinden.

Zo verlang ik in het ziekenhuis aanwezig te zijn bij de zieken 
en hun naasten; te luisteren en samen op te lopen.  Samen te 
zoeken naar bronnen van kracht en hoop, uitzicht en troost.  
Zieken/stervenden, wanneer zij dat verlangen, te zalven met 
olie in Naam van de Heer, hen de zegen van God mee te 
geven.

Wellicht ziet u elkaar als gemeenteleden door het coronavirus, 
of door de vakantieperiode die er aan komt, minder of heeft u 
elkaar de afgelopen tijd helemaal niet gezien.  In Christus en 
door Zijn Geest blijven we met elkaar verbonden, en worden we 
door Hem gezonden.  Gezonden om de ander zegenend nabij 
te zijn, zoals ook treffend verwoord in het lied waarmee ik wil 
afsluiten – het gebed om zegen (door Sela).

‘Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
Ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij,
Breng een stroom van zegen,
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
Hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
Om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
Zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delen,
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. ‘

Ds. Marianne Winters-Karels
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Over & Weer Denken en Doen

zaterdag 4 juli Zacharia 9:1-8
zondag 5 juli Zacharia 9:9-17
maandag 6 juli Zacharia 10:1-5
dinsdag 7 juli Zacharia 10:6-12
woensdag 8 juli Zacharia 11:1-14
donderdag 9 juli Zacharia 11:15-17
vrijdag 10 juli Romeinen 10:1-13
zaterdag 11 juli Romeinen 10:14-21
zondag 12 juli Romeinen 11:1-12
maandag 13 juli Romeinen 11:13-24
dinsdag 14 juli Romeinen 11:25-36
woensdag 15 juli Matteüs 12:1-21
donderdag 16 juli Matteüs 12:22-37
vrijdag 17 juli Matteüs 12:38-50
zaterdag 18 juli Matteüs 13:1-23
zondag 19 juli Matteüs 13:24-35
maandag 20 juli Matteüs 13:36-46
dinsdag 21 juli Matteüs 13:47-58
woensdag 22 juli Zacharia 12:1-8
donderdag 23 juli Zacharia 12:9-13:1
vrijdag 24 juli Zacharia 13:2-6
zaterdag 25 juli Zacharia 13:7-9
zondag 26 juli Zacharia 14:1-11
maandag 27 juli Zacharia 14:12-21
dinsdag 28 juli Exodus 25:1-9
woensdag 29 juli Exodus 25:10-22
donderdag 30 juli Exodus 25:23-30
vrijdag 31 juli Exodus 25:31-40

zaterdag 1 augustus Matteüs 14:1-12
zondag 2 augustus Matteüs 14:13-21
maandag 3 augustus Psalm 78:1-16
dinsdag 4 augustus Psalm 78:17-31
woensdag 5 augustus Psalm 78:32-51
donderdag 6 augustus Psalm 78:52-72
vrijdag 7 augustus Matteüs 14:22-36
zaterdag 8 augustus Matteüs 15:1-20
zondag 9 augustus Psalm 29
maandag 10 augustus Exodus 26:1-14
dinsdag 11 augustus Exodus 26:15-37
woensdag 12 augustus Exodus 27:1-8
donderdag 13 augustus Exodus 27:9-21
vrijdag 14 augustus Psalm 45:1-8
zaterdag 15 augustus Psalm 45:9-18
zondag 16 augustus Exodus 28:1-14
maandag 17 augustus Exodus 28:15-30
dinsdag 18 augustus Exodus 28:31-43
woensdag 19 augustus Psalm 17
donderdag 20 augustus  Exodus 29:1-14
vrijdag 21 augustus Exodus 29:15-30
zaterdag 22 augustus Exodus 29:31-37
zondag 23 augustus Exodus 29:38-46
maandag 24 augustus Psalm 138
dinsdag 25 augustus Matteüs 15:21-39
woensdag 26 augustus Matteüs 16:1-12
donderdag 27 augustus Matteüs 16:13-28
vrijdag 28 augustus Matteüs 17:1-8

Het leven vieren

In de afgelopen tijd hebben we iets nieuws ontdekt bij ons in 
het verpleeghuis, Het grote ronde plein achter ons gebouw 
leent zich uitermate goed voor  activiteiten die normaal ge-
sproken binnen worden gehouden maar nu meer ruimte no-
dig hebben. Bijvoorbeeld voor bewegen op muziek, luisteren 
naar klassieke muziek en het geven van kleine concertjes 
door allerhande muzikanten. 

Kerkdiensten houden op de gebruikelijke manier kon niet. 
Maar behoefte aan bezinning, samenzijn en het vragen van 
kracht was er wel. Daarom hebben we het altaar en de Paas-
kaars buiten gezet, een microfoon aangesloten en zijn we 
gaan vieren, nadat we goed op de weersberichten hadden 
gelet. Buiten samenkomen op anderhalve meter afstand, dat 
was een nieuwe ervaring. Wat een geluk dat het stralende 
zonnige dagen waren met Pasen en Pinksteren! Wat bijzon-
der om samen te zijn in de buitenlucht, met mensen die mee-
deden van achter een raam of vanaf een balkon, en een paar 
bewoners in bed of rolstoel vlakbij.

Ontroerend was het om de Paas-
kaars met het nieuwe licht mee 
te dragen en met Pinksteren het 
waaien van de Geest letterlijk te 
voelen,  om op deze momenten 
steun te vragen aan God en 
kracht te ervaren aan het samen-
zijn. 
En zo was er toch heel wat mo-
gelijk binnen de beperkingen die 
er waren en deels nog zijn. Het is 
zelfs zo dat we voorlopig buiten 
blijven vieren als het weer het 
toelaat, zo goed bevalt het.

Ook op andere momenten werd toch gevierd wat mogelijk 
was: er werd samen gebak gegeten om een verjaardag te 
vieren met een raam ertussen, er werd een spandoek op-
gehangen om een dierbare te feliciteren of een serenade 
gehouden vanaf het plein. Toch vieren wat er te vieren is, ook 
in tijden van crisis. 
Misschien juist in tijden van crisis. Want wanneer kom je op 
het idee om dit te doen? Vaak sta je als mens stil bij waar je 
dankbaar voor bent, als het in het geding komt, als het niet 
meer vanzelfsprekend is. Dan realiseer je je opeens hoe 
kostbaar gezondheid is bijvoorbeeld, of de band met je kin-
deren, of je vrijheid en onafhankelijkheid. 
Zo is vieren de verbinding met elkaar ervaren, in goede en 
in slechte tijden. Dat geeft steun, dat maakt het zware iets 
gemakkelijker te dragen en laat ons oplichten. En wat heel 
bijzonder is: juist in deze tijd is heel voelbaar dat er nabijheid 
en steun is, tussen ons, in ons midden, en om ons heen. 
God zij dank!

Berber Overdijk
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Over & Weer

Bemoedigingsmomenten 
en ontmoetingsmomenten

Op het moment dat de maatregelen in verband met corona 
enigszins werden versoepeld, zijn Marije Klijnsma en ik 
gaan meedraaien in het rooster voor de bemoedigings-
momenten in de Ontmoetingskerk. Fijn om te zien dat er 
steeds weer wat meer leven komt in de kerk. Soms komen 
mensen een kaarsje aansteken en gaan dan weer. Een 
andere keer willen mensen echt graag hun verhaal te doen. 
Fijn dat we op die manier als kerk in een behoefte kunnen 
voorzien. Hoe mooi is het als iemand weer een beetje 
bemoedigd en met een kilootje last minder op de schouders 
weer vertrekt. Ook in de zomerperiode blijft deze gelegen-
heid bestaan. 

Fijn dat ook de Maranathakerk momenten heeft waarop wie 
dat wil even in de kerk kan zijn. Er is de gelegenheid om 
even in de opnieuw ingerichte kerk te zitten, een kaarsje aan 
te steken of een voorbede te noteren. Ook is er altijd iemand 
aanwezig om een gesprekje mee aan te knopen. Uiteraard 
op gepaste afstand. 

In de afgelopen weken ben ik vooral zelf aanwezig geweest 
omdat deze gelegenheid voor mij een mooie kans is om 
binnen deze vreemde omstandigheden weer wat meer 
nieuwe contacten op te doen in de gemeente. In juli zal ik 
niet zelf alle momenten aanwezig zijn vanwege de vakan-
tie. Vanaf augustus probeer ik weer zoveel mogelijk op de 
donderdagochtend -en middag in de kerk te zijn. Wilt u een 
keer persoonlijk met mij kennismaken, dan nodig ik u van 
harte uit om op deze momenten een keer bij de kerk binnen 
te stappen. 

Om nog even extra te benadrukken, deze uitnodiging is 
bedoeld voor ieder die zich verbonden voelt met de PGN, 
ongeacht tot welke sectie u formeel behoort. Er is tenslotte 
ook niets mis mee om een keertje te komen “gluren bij de 
buren”. Voel u dus van harte welkom! 

Hartelijke groet,
dominee Marije Soethout

Nu we door de coronamaatregelen niet (minder) naar de 
kerk kunnen, hebben we gezocht naar andere manieren om 
ons leven en geloof te overdenken. Vele anderen met ons 
hebben al bedacht en ervaren dat wandelen in de natuur 
een mooie manier van bezinnen is. 

Zo hebben we een pelgrimage uit gezet vanuit de klei-
ne Bartholomeuskerk in Beek met onderweg een aantal 
rustplekken en mogelijkheid tot overdenking. We hebben er 
zelfs twee routes van gemaakt, zodat iedereen kan kiezen 
wat bij hem/haar past. Denkend aan de naam van de Beek-
se kerken zou je kunnen spreken van de pelgrimspaden van 
Bartholomeus.

Er is een basisroute uitgezet, die grotendeels vlak is en die 
je in ongeveer vijf kwartier rondom Beek laat lopen. Vanuit 
de basisroute hebben we meerdere ommetjes toegevoegd, 
waarbij je meer moet klimmen en dalen en grotere afstan-
den rondom Beek aflegt. Als je de langste route  loopt, ben 
je ongeveer 3 uur onderweg.

Zin om deze pelgrimspaden van Bartholomeus te gaan 
lopen? Ga dan naar het startpunt bij de kleine Barthomeus-
kerk, Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX Beek. In de brievenbus 
naast het mededelingenbord vind je de uitgeschreven route 
en de ingetekende kaart samen met de overdenkingstek-
sten. Tijdens uw en jouw tocht mag je die meenemen als 
leidraad voor onderweg. Het is fijn als je na afloop alles 
weer terug zet.

We nodigen jullie (alleen of samen) van harte uit om een 
van deze pelgrimspaden te lopen. Nu het minder voor de 
hand ligt, om deze zomer naar het buitenland te gaan, is 
dit een ideale kans om te ontdekken hoe (buitenlands) 
mooi onze eigen omgeving is. Voor informatie vooraf of uw 
ervaringen achteraf kunt u mailen naar jvanderzande8@
upcmail.nl.

Wie wandelt, wandelt nooit alleen.
Altijd zijn er wel vogels,

altijd de wind…….. 

Wandelen brengt je ook altijd weer
op je innerlijke weg
en brengt je thuis.

(uit 1 van de overdenkingen)

Organisatoren:  Marije Klijnsma, Paul van Woerkom en 
Jeanette van der Zande

Nieuw: Pelgrimspaden in Beek
Kom wandelen!

Ontmoetingskerk 
maandag t/m donderdag van 10.00 - 11.30 uur

Maranathakerk  
donderdag van 10.00 - 11.30 uur en van 15.00 - 16.30 uur
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Diaconale collecten

Zondag 5 juli - Binnenlands diaconaat  
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in  
Nederland kunnen meestal niet op 
vakantie. Wanneer in de zomervakantie
klasgenootjes naar zonnige oorden ver-
trekken, blijven zij achter. Met de actie
‘Vakantietas’ van Kerk in Actie kunt u 
hen als gemeente verrassen met een 
rugzak vol verrassingen voor de zo-
mervakantie. Tasjes bestellen? Kijk op: 
kerkinactie.nl/kinderenenarmoede

Zondag 12 juli t/m 16 augustus -  
Diaconaal werk 
De collecte is tijdens de zomervakantie 
bestemd voor het algemeen diaconale 
werk in Nijmegen.

Zondag 23 augustus - Sectiekeuze 
De diakenen in de sectie maken een 
eigen keuze voor het collectedoel. 
Let op de afkondiging tijdens de (online)
kerkdienst.

Solidariteitskas 2020
Voor gemeenten die omzien naar elkaar!

Als de Kerkrentmeesters u iets willen vragen weet u het misschien al: dat wordt 
betalen! U krijgt een verzoek in januari voor Kerkbalans. De betalingen hiervoor 
lopen via de bank. In de afgelopen periode, waarbij fysieke kerkdiensten vanwege 
Corona niet gehouden konden worden, maar wel uitzendingen via internet, 
maakte u het collectegeld ook over via de bank. 
En nu weer een verzoek. En toch doen we het! Een vraag om een bijdrage aan 
de Solidariteitskas van de PKN. Want u begrijpt dat we nu meer dan ooit solidair 
moeten zijn. 

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen 
en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het 
hele land dragen een vast bedrag, 5 euro per belijdend lid bij.
Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, 
maar ook financiële middelen. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten 
in voldoende mate aan ontbreekt. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op 
de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.
Daarnaast worden er activiteiten mee uitgevoerd die wezenlijk zijn voor ons kerk-
zijn in landelijk verband. Denk hierbij aan pastoraal opbouwwerk in nieuwbouw-
wijken en pastoraat voor studenten, doven en binnenschippers, maar ook aan 
bouwprojecten. Vaak kunnen deze kosten niet door één afzonderlijke gemeente 
worden opgebracht. 

Wij vragen U, belijdend lid, om ons te helpen de bijdragen aan de Solidariteitskas 
te voldoen. Wij vragen u om een bedrag van minimaal 10 euro, waarvan 5 euro 
wordt afgedragen aan de solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd 
voor onze eigen gemeente. Doet U mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdra-
ge!

Dit jaar ontvangt u geen acceptgiro van ons, want hiermee sparen we kosten uit.
Het is nu onze vraag de Solidariteitskasbijdrage over te maken naar onderstaand 
IBAN nummer:

NL 74 INGB 0008245143 t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijmegen  
o.v.v. Solidariteitskas 2020 (met daarbij als het kan uw registratienummer)

Namens de kerkenraad hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage,

De kerkrentmeesters                                                                             

Het woord solidariteit komt maar één keer in de Bijbel voor: 
‘Houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn 
offers waarin God behagen schept’. Hebreeën 13 vers 16 (NBV).
Tóch is solidariteit een sleutelwoord in de Bijbelse boodschap. 
Solidariteit tussen God en mensen en solidariteit tussen mensen onderling. 

Vandaag
Gisteren is een afdruk
Van je voeten in het zand
En morgen is de aanblik
Van een eindeloos groot strand
De zee komt op wanneer ze wil
Ze wist je passen uit
En als de wind het zand bespeelt
Zie je nauwelijks meer vooruit
Dit is vandaag
En het is alles wat je hebt
Morgen komt later
En gisteren is alweer weg
Dit is vandaag
Met z’n vreugde en zijn pijn
En je hoeft maar één ding te doen
dat is: er zijn
Als je om je heen kijkt
Maar je ziet niet wat je hoopt
En als het lijkt of je al tijden
Zonder toekomst verder loopt
Bedenk dan, als je zicht verliest:
Je loopt in Iemands zicht
De Aanwezige verlaat je niet
Want de hemel gaat nooit dicht
En niets is moeilijker
Dan laten gaan
De toekomst, het verleden
Maar je bent al hier
Je kunt het aan
Gedragen door de Ene
             Lied Kinga Bán

Behoefte aan diaconale zorg?

Komt u in deze crisistijd op een of andere manier in acute financiële nood en is er 
geen alternatieve voorziening, dan kunt u een beroep doen op de Diaconie voor 
hulp. Dat kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een renteloze lening.  

Neemt u daarvoor contact op met het secretariaat 
van de Diaconie (telefoon: 024 322 8480) of met 
één van de diakenen: 
-  Desirée Schalk: desiree-schalk@hotmail.com 
   telefoon: 024-3505739 (Centrum) 
-  Anja Ros: j.a.ros@hotmail.com 
   telefoon: 024- 3451316 (Dukenburg) 
-  Paul van Woerkom: elsenpaul@ziggo.nl 
   telefoon: 024 3245411 (Landwijk)
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Terwijl velen in coronatijd meer thuis zitten voor werk en ook 
niet meer naar de kerk mogen komen, zijn er ook mensen 
die nu juist vaker in de kerk te vinden zijn, met name voor de 
beelduitzendingen.
Het begon allemaal al ruim voor corona. Lolle Wynia had 
een en ander al in gang gezet, er waren al gesprekken ge-
weest met beamerteam, sectieraad en leveranciers, om de 
bestaande geluidsuitzendingen uit te breiden met beelduit-
zendingen. Iedereen zag dit helemaal zitten. De insteek 
was kleinschalig, er waren toen maar een beperkt aantal 
luisteraars van de diensten, die we voortaan ook van beeld 
zouden gaan voorzien.

Toen kwam corona, en de wereld veranderde ineens hele-
maal. Al snel kwam er een verzoek vanuit de kerkenraad of 
we snel met beelduitzendingen zouden kunnen beginnen, 
en dan voor heel Nijmegen. Dat was flink opschalen en 
versnellen, we moesten veel eerder dan gepland gaan uit-
zenden, en voor een veel groter aantal kijkers. Er waren op 
dat moment natuurlijk veel meer kerken die de leveranciers 
benaderden, dus die waren nogal druk. Met hun deskundi-
ge hulp op afstand lukte het ons gelukkig om in een week 
tijd de bestaande beamer installatie om te bouwen en uit te 
breiden om de eerste dienst met beelduitzending mogelijk 
te maken. De eerste beelduitzending op 29 maart met de af-
scheidsdienst van Paul Oosterhoff was een feit, en iedereen 
was enthousiast. 

Het was overigens wel erg wennen, een dienst houden in 
een bijna lege kerk, maar goed te weten dat er thuis veel 
mensen meekeken. Voor de beameraars betekende dit ook 
een hoop extra werk voor de dienst, naast het maken van 
de powerpoint nu ook het bedienen van de camera en het 
verzorgen van de muziek. Voor de muziek konden we geluk-
kig putten uit het bestaande geluidsarchief van de diensten 
in de Ontmoetingskerk. Na de eerste dienst volgde meteen 
een drukke week met Pasen, en ook de RK parochie begon 
met beelduitzendingen, we gingen er dus vol voor.

Na een paar uitzendingen bleek dat er toch nog wel wat 
problemen waren met de beelduitzendingen, eerst met 
het geluid, en ook soms met de live-stream, en bij thuis 
kijken op een groot TV scherm bleek het beeld ook niet zo 
heel scherp door het gebruik van een wat oudere camera. 
Hiermee begonnen Lolle en ik onze wekelijkse en soms 
dagelijkse gang naar de kerk om de problemen proberen op 
te lossen. 
Hier is heel veel tijd en moeite in gaan zitten, het zat daarbij 
ook regelmatig flink tegen, we hebben heel wat uurtjes ach-
ter de regietafel gezeten. Soms kwamen mensen wel even 
om de hoek kijken wat die twee daar aan het doen waren. 
We merkten dat er gelukkig veel begrip en waardering was 
voor onze moeite dit op te lossen.

Met wat aanpassingen in de installatie en de bedrading kre-
gen we eerst het geluid op orde. Als volgende stap hebben 
we een nieuwe HD camera mogen bestellen, en vervolgens 
geïnstalleerd. Hiervoor was het nodig nieuwe kabels aan te 
leggen in de kerk, en zo zijn we op een ochtend met 5 man 
en 2 ladders bezig geweest om de kabels op hoogte aan te 
leggen, hierbij gingen de jongste 2 de ladders op. Dit alles 
steeds netjes met 1.5 meter afstand van elkaar, ook bij de 
koffie, en toen merkten we wel hoe goed het was weer eens 
bij elkaar te komen na weken van afwezigheid in de kerk.

Kerk in coronatijd: beelduitzendingen

Handleiding: kerkdienst online

1.   Ga op internet naar: www.ontmoetingskerk.net 
2.   Klik voor het beluisteren van audio op: KERKRADIO 
      en voor beeld én geluid op: BEELDUITZENDING.

Ik mocht zelf als eerste de nieuwe HD camera op zondag 
7 juni gebruiken in de dienst. Wat een verademing, mooie 
bediening, en vooral een mooi helder beeld! Alles ging die 
zondag goed, het was een goed voorbereide en uitgevoer-
de dienst, er werd goed gelezen, gepreekt, live gezongen 
en orgel gespeeld, en Jan Waagmeester heeft nog moeite 
gedaan om de kaarsjes bij de voorbeden goed zichtbaar in 
beeld te krijgen. Met onze nieuwe camera zagen we ineens 
echte vlammetjes in beeld in plaats van witte vlekjes. Kort-
om, het was een genot om deze dienst te mogen beameren.

Inmiddels zijn nu een aantal maanden verder, en soms 
vraag je je wel eens af waar we al deze moeite voor doen. 
Maar als je dan ziet dat er elke week meer dan 100 mensen 
meekijken, en deze kijken meestal niet alleen, dan zitten we 
virtueel toch elke week met een goed gevulde kerk samen, 
meer dan we normaal wekelijks in de kerk zien. Uiteraard is 
het niet de beleving die je hebt als je zelf de dienst bijwoont, 
maar ik heb wel de indruk dat we met deze beelduitzendin-
gen toch een stukje kerk-zijn met elkaar in onze huiskamers 
thuis weten te brengen. 

Ook is het goed te zien dat we een aantal nieuwe rituelen 
goed zichtbaar in beeld kunnen overbrengen, bijvoorbeeld 
buiging tussen ouderling en voorganger ter vervanging van 
de handdruk, en toch vooral ook het aansteken van kaars-
jes bij de voorbeden. Verder vind ik het een verrijking dat 
het ons nu gelukt is om gezamelijk diensten te houden als 
gemeente Nijmegen, verzorgd door mensen uit meerdere 
secties. Als we straks weer mensen mogen toelaten in de 
diensten hoop ik dat een aantal nieuwe gebruiken mogen 
blijven, zowel voor mensen in de kerk als voor mensen die 
thuis meekijken.

Wat me toch steeds weer is opgevallen, is dat ondanks 
de tegenslagen die we af en toe hadden, we toch een erg 
enthousiaste groep met beameraars en andere vrijwilli-
gers hebben die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt, en 
natuurlijk ook de kerkelijke organisatie die de middelen heeft 
geregeld om dit te kunnen realiseren en de on-line diensten 
heeft georganiseerd. Allemaal heel erg bedankt hiervoor!

Ferdinand Sluijs
Beamergroep Ontmoetingskerk Nijmegen
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De kerk online De gang van het gemis

Het is zondag 29 maart. Net als vele andere kerkgangers 
zit ik voor het scherm van mijn PC om naar de eerste online 
kerkdienst te kijken en te luisteren. Sinds enkele enige 
weken zitten we Samen Op Slot( S.O.S).
Al is het intussen eind juni toch ga ik graag in gedachten 
terug naar dat eerste welkom. In de bijna lege kerk worden 
we begroet met de woorden: “In deze bizarre vervreemden-
de tijd moeten wij het zonder uw aanwezigheid doen. Wij 
missen U”. We leven zo veel mogelijk geïsoleerd met zo min 
mogelijk contact. Maar toch wordt er verbinding met ons 
gezocht. Dat raakt mij.

En al is er een groot verschil tussen fysieke aanwezigheid 
in een dienst en een online uitzending, ik zie de andere 
mogelijkheden.
Dankzij vele medewerkers wordt er nagedacht en uitgewerkt 
hoe wij toch verbonden blijven met elkaar. Een beamer is nu 
onmisbaar. En mochten er technische problemen zijn, een 
kabeltje extra is zo geregeld. Het Onze Vader wordt samen 
met andere kerken in Nijmegen gebeden.

Een inspirerende overdenking met Pinksteren: “God is geest 
die ons enthousiasmeert. De doorwerking van Zijn geest 
in ons handelen”. Met Pasen en Pinksteren staat er een 
prachtige liturgische schikking op het podium. Er wordt dus 
ook duidelijk achter de schermen gewerkt! Bij de voorbeden 
worden nu ook kaarsjes aangestoken. Weer een contact-  
moment.

Sinds kort worden enkele liederen door leden van de cantorij 
van de Maranathakerk gezongen (maar waar blijven de 
vrouwen????).
Er wordt naar ons omgekeken, contact op afstand gezocht. 
Telefoontjes, kaarten en indien mogelijk een bezoekje.
In de tunnel van zorg, onzekerheid en angst worden er met 
elkaar lichtjes  aangestoken (uitspraak van Mark de Hond, 
helaas overleden).

Compliment aan al degenen de op welke manier dan ook 
zorgen voor gemeente zijn in Corona tijd. Hartverwarmende 
saamhorigheid!

Ineke Stoffels

U heeft uw ouders of partner in het verpleeghuis maanden-
lang niet mogen bezoeken. Misschien kon je niet eens bij 
het overlijden van uw dierbare zijn.

Hoe pijnlijk is dit voor de stervende en de naasten! Je wilt 
als naaste nabij zijn in moeilijke situaties. Je wilt nabij zijn bij 
de stervende, de hand vasthouden, je liefde en dankbaar-
heid uitspreken voor het gedeelde leven. 

Voor iedereen die door de coronamaatregelen rondom het 
overlijden van een dierbare bijzondere pijn heeft opgelopen 
opent het Stadsklooster Mariken op woensdag 8 juli de 
deuren voor ‘De Gang van het Gemis’.

‘De Gang van het Gemis’
Woensdag 8 juli houden we in de Boskapel een persoonlijke 
tocht die begeleid wordt door beelden, muziek en rituelen 
waarbij u aandacht kunt geven aan uw persoonlijke 
gevoelens.

Bij de gang door verschillende ruimtes kunt u stilstaan bij het 
gemis van uw dierbare, het gemis van nabijheid, het gemis 
van afscheid. U kunt kaarsjes aansteken, bloemen leggen, 
u kunt schrijven op de ‘klaagmuur’ of er iets achterlaten, 
gedichten lezen en naar muziek luisteren. Zo maakt u als 
het ware de gang van het gemis.

Aanmelden verplicht
Bij de toegang houden we uiteraard rekening met de corona
maatregelen. Deelname kan van 18:30 tot 19:30 uur, van 
19:30 tot 20:30 uur of van 20:30 tot 21:30 uur. Stuur een 
mail naar gangvanhetgemis@stadskloostermariken.nl met 
vermelding van uw naam en telefoonnummer en de voor-
keurstijd, waarop u wilt deelnemen. U krijgt als bevestiging 
het programma en de ‘spelregels’ van de avond.

wanneer: woensdag 8 juli 18.30 / 19.30 / 20.30 uur
waar:  Stadsklooster Mariken (Boskapel),  
               Graafseweg 276, 6532 ZV Nijmegen
kosten:  vrijwillige bijdrage

Vanaf donderdag 2 juli organiseren we in de Ontmoetings-
kerk tweewekelijks een inloop. Deze bijeenkomsten zijn 
voor mensen die in de afgelopen maanden of jaren iemand 
verloren hebben. 

Wie wil kan zijn of haar verhaal kwijt. Of gewoon luisteren 
naar anderen mag ook. De middagen worden begeleid door 
een van de pastores en door andere deskundigen.

De bijeenkomsten zijn op donderdag 2 juli, 16 juli, 30 juli, 13 
augustus, 27 augustus, 10 september, 24 september., van 
13.30 - 15.00 uur in zaal M.

Aanmelden vooraf is niet nodig, maar in verband met Coro-
na maatregelen kunnen er maximaal 10 mensen meedoen. 
Bij binnenkomst noteren we enkele contactgegevens ten 
behoeve van mogelijk GGD-contactonderzoek.

Ontmoetingskerk maakt ruimte voor rouw
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Wijknieuws

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 NL16 RABO 0373 7260 
23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad
Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39
of H. Wiedhaup - 360 21 32 of b.g.g. 06 25 
024 667
Bereikbaarheid pastoraat
Coördinator: Mieke van den Brandt, ouderling
tel. 024-6639584; mail: miekevandenbrandt@
gmail.com

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen
Bereikbaarheid pastoraat
Coördinator: Jeanette van der Zande
jvanderzande8@upcmail.nl; 06-25307369.
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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
Bespreking kerkruimtes:  
via de website (zoek op ‘zaalbeheer’) 
Rekeningnummer sectiekas:  
NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas 
sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)
Bereikbaarheid pastoraat
Secretariaat: 024 - 344 14 46 (bereikbaar op 
werkdagen van 7.00–23.00u) of mail naar:  
secretariaat@ontmoetingskerk.net

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 
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Heer, Uw genade is mij genoeg.
Op 14 mei is op de leeftijd van 96 jaar 
onze vader, onze (over)grootvader,
Carel Johannes Meijer,overleden.
De dankdienst in de Ontmoetingskerk 
heeft op 22 mei plaatsgevonden.
Waarna we hem naar zijn laatste 
rustplaats hebben gebracht op begraaf-
plaats Rustoord.

Fam. Verzijden en Fam. Janssen Daalen

   In memoriam

Dukenburg / Lindenholt / Hatert
Beste bezoek(st)er(s) van de PVD-mid-
dagen, we hebben elkaar al veel te lang 
niet gezien. Helaas is ons jaarlijkse 
reisje in mei niet doorgegaan en de laat-
ste gezellige afsluitingsmiddag in juni is 
ook komen te vervallen. We vinden dat 
erg jammer en missen jullie en elkaar 
steeds meer! Gelukkig is er wel de 
mogelijkheid om eens binnen te lopen 
in de kerk of om te luisteren/kijken naar 
de kerkdiensten. Met het mooie weer is 
het ook altijd mogelijk om een bezoekje 
aan de prachtige tuin te brengen en te 
genieten van de mooie bloemen.
Normaal zou nu de vakantieperiode 
aanbreken, maar dat is dit jaar ook an-
ders dan anders! We hebben besloten 
om de zomerstop aan te houden en ho-
pen dat we in september weer wat meer 
weten. We houden jullie op de hoogte. 
Wij wensen jullie een goede zomertijd 
toe, doe voorzichtig en blijf gezond!    

Hartelijke groeten, de Vrouwendienst

Zuid/West/Oost
In de zomermaanden is er alle jaren 
een pauze in de contactmiddagen voor 
ouderen in de kerk. Dit jaar begon die 
pauze door de corona epidemie al 
voordat het lente was.

We houden wel telefonisch contact. 
De medewerksters bellen u, maar u 
kunt ook een telefoontje naar elkaar of 
naar hen doen. Dat hoeft niet met een 
belangrijke mededeling te zijn; gewoon 
even contact maken met elkaar doet 

   Protestantse Vrouwendienst

Onlangs ontvingen wij bericht van de 
geboorte van Rosa Elisabeth Adriana, 
dochter van Arjan en Carmina Schreu-
der (Zwanenveld 6372). Rosa is geboren 
op 10 juni 2020.
Namens de gemeente wensen wij Arjan 
en Carmina veel geluk toe.

   Geboren
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soms echt goed. In het begin van de 
bijbel spreekt God al: “Het is niet goed  
dat de mens alleen is”. De telefoon biedt 
ons de gelegenheid om dat contact 
met de ander te hebben. Vandaar dat 
er diverse telefooncirkels actief zijn 
binnen onze kerk. Een telefoontje kan 
een mens net weer even op andere, 
mooiere gedachten brengen. Vandaar 
dit kleine anonieme gedichtje:

Zoektocht:
Ik zocht mijn ziel
maar kon haar niet doorgronden.

Ik zocht mijn God
maar ik werd heen gezonden.

Ik zocht mijn naaste
En heb alle drie gevonden.

Gelukkig konden de corona maatre-
gelen van regeringswege versoepeld 
worden. Het is natuurlijk aan u om te 
beslissen wat in uw situatie verantwoord 
is/lijkt.
In de buitenlucht is het besmettings-
gevaar veel geringer dan binnenshuis. 
Vandaar dat op de woensdagmidda-
gen in de tuin van de Maranathakerk 
activiteiten plaatsvinden. Deze zijn niet 
kerkgebonden: open voor iedereen. 
De grote stimulator is Hans Hermes. 
Natuurlijk worden de RIVM-regels, die 
overal gelden wat betreft hygiëne en 
de 1,5 meter afstand tot elkaar, goed in 
acht genomen. Iedereen die zin heeft 
in een ontspanningsmoment is welkom 
voor eenvoudige lichaamsoefeningen, 
een praatje en/of een spel. De tijd: van 
14.00 u. – 15.30 u.

De activiteiten gaan niet door bij een 
temperatuur hoger dan 33 graden en 
slecht weer, zoals regen en/of onweer. 
Het eerste, omdat er o.a. te weinig 
schaduw op het grasveld achter de kerk 
is die ons beschutting tegen de zon kan 
bieden en het laatste, omdat zowel wij 
als deelnemers, maar ook de stoelen 
dat niet prettig zullen vinden.
Zijn de voorspellingen niet gunstig, dan 
wordt het zo geregeld:
1) Regent het om 14.00 uur of dreigt het 
te gaan regenen, dan zetten we geen 
stoelen buiten.
2) Lijkt het allemaal mee te vallen, dan 
gaan we gewoon van start.

Wie hier graag wat meer informatie over 
wil hebben, kan bellen naar de organi-
sator Hans Hermes, tel. 06 47367602

Ik wens u namens alle medewerksters 
gezondheid toe.

Met een hartelijke groet voor u allen,
Addie Wanders, tel. 355 84 71

De afgelopen maanden waren er alleen 
online uitzendingen van diensten 
waar een enkeling fysiek bij aanwezig 
was. Het was fijn dat deze uitzen-
dingen mogelijk waren met inzet van 
vele mensen. Maar vanaf juli gaan de 
deuren van de Ontmoetingskerk weer 
open voor kerkgangers, weliswaar met 
de nodige voorzorgsmaatregelen. De 
kerkzaal heeft een 1,5 meter opstelling 
gekregen waardoor er nu maximaal 70 
mensen inpassen. We gaan werken met 
een aanmeldingsbeleid via e-mail en 
telefoon. Alle veranderingen en maat-
regelen hebben we voor u op een rijtje 
gezet en staan op de website (www.
ontmoetingskerk.net). Veel veranderin-
gen wennen snel, dus laat u vooral niet 
afschrikken. 

We beginnen op 5 juli om 10.30 uur met 
een oecumenische ontmoetingsviering, 
de traditionele openluchtviering.  
Voorgangers zijn Ds. Bauk Zondag en 
Joska van der Meer. Het kinderkoor zal 
haar muzikale medewerking verlenen. 
De dienst heeft als thema ‘kom tot rust 
bij Mij’.
Om 15.00 uur is er een gebedsviering 
met muziek, poëzie en verhalen, waar-
mee het zomerprogramma ‘de kracht 
van...’ van start gaat. Deze viering wordt 
voorbereid o.l.v. Trees Versteegen.
Wilt u er bij zijn, meldt u dan aan. Hoe 
dat moet staat vermeld op onze website 
en in de Zondagsbrief. Blijft u liever 
thuis, dan bent u ook nu weer van harte 
welkom als kijker of luisteraar via de live 
stream of kerkradio.

Vanaf 12 juli gebruiken we, net als voor-
gaande jaren, een zomerrooster. Iedere 
zondag is er een dienst om 10.30 uur. 
De ene week georganiseerd door de 
PGN, de andere week door de RK. 
Ook hiervoor geldt dat aanmelden 
vooraf nodig is om de dienst fysiek bij te 
kunnen wonen en is er de mogelijkheid 
om thuis te kijken en/of te luisteren.

Bemoedigingsmomenten 
De Ontmoetingskerk is open, ook in juli 
en augustus, voor een kort gesprekje 
en/of het opsteken van een kaarsje 
in de kapel. Iedereen is welkom van 
maandag t/m donderdag van 10.00- 
11.30 uur, met inachtneming van de 
geldende huisregels. Tijdens deze 
momenten is er iemand aanwezig die 
u vanaf gepaste afstand een luisterend 
oor biedt. U kunt ons dan ook bellen 
voor een gesprekje: 024-3453471

Vrijwilligers en pastores team 
(RK en PGN)

   Terugblik

Pinksteren 2020
Omdat de gezamenlijke maaltijd in 
Landwijk deze maanden niet door kan 
gaan, hebben we met Pinksteren iets 
alternatiefs bedacht.
Marije Klijnsma, onze kerkelijk werker, 
had in een mail een toelichting gegeven 
op Pinksteren. Ze had dit gecombineerd 
met speciale pinksterrecepten, waarbij 
rode vruchten symbool staan voor de 
vruchten van de Geest.
We hebben deze mail gestuurd naar de 
mensen die eerder een maaltijd hebben 
bezocht, met de vraag of ze iets wilden 
bakken of met Pinksteren een stukje 
gebak wilden ontvangen. Iets aanbie-
den blijkt makkelijker dan iets vragen, 
want er hebben zich alleen een aantal 
bakkers gemeld.
De bakkers hebben 2 tulbanden met 
aardbeien en 2 rabarbertaarten met 
kokos gemaakt. En die hebben we 
uitgedeeld aan een aantal mensen uit 
en rondom de maaltijdgroep. Dit gebaar 
werd met enthousiasme ontvangen en 
gaf tevens gelegenheid voor een korte 
ontmoeting aan de deur. 
Al met al was het een mooie manier om 
met de maaltijdgroep in Landwijk stil te 
staan bij Pinksteren.

Marije, Paul, Kita en Jeanette

   Bij de diensten

Bijzondere dienst
Op 21 juni vond er voor het eerst na drie 
maanden weer een dienst in het Lutherse 
kerkgebouw plaats. Dat was meteen ook 
een heel bijzondere dienst waarin Mirthe
 Mulders en Helen Nagelhout werden 
gedoopt en Martijn Beukenhorst belijdenis 
deed. Een bijzondere gebeurtenis voor 
hen en voor onze gemeente. Uiteraard 
werd ook het Heilige Avondmaal gevierd. 
Bijzonder was hierbij ook dat niet alleen 
de 30 mensen in de kerk deze dienst mee 
konden vieren maar tegelijkertijd kon een 
nog veel grotere groep de dienst via de 
live-stream volgen. Ondertussen werd 
deze meer dan 200 keer bekeken. 
U kunt deze dienst nog steeds terugkijken  
(Ga naar YouTube en zoek naar ‘Luthers 
Zuid-Nederland’).

Wijknieuws
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Berichten over Actie Kerkbalans 2020 (3)

Kerkbalans

Het jaar 2020 is aardig op streek en levert dan ook wat 
vollediger cijfers op voor wat betreft de totale opbrengst van 
de Actie Kerkbalans 2020. Het huidige opbrengstcijfer zal 
uiteraard nog wijzigingen (in positieve zin) ondergaan, want 
dat is namelijk het gebruikelijke patroon. Na de zomermaan-
den worden altijd nog toezeggingsformulieren ingeleverd of 
worden bijdragen gestort (zonder formulier). 

Wat is momenteel de stand (in euro’s)? We zetten de ons 
laatst bekende cijfers af tegen de totalen van de vorige edi-
tie van Kerkbalansberichten (medio maart). Het is namelijk 
wel aardig om te zien wat de toename is over een periode 
van ongeveer 2 ½ maand. In totaal zijn 1108 adressen aan-
geschreven voor deze actie.

* Op dit moment van het jaar heeft het nog geen zin om het 
gemiddeld ontvangen bedrag per geefadres te vermelden, 
omdat dit bedrag nog zal opklimmen. Vandaar dat hier vol-
staan is met het gemiddelde toegezegde bedrag. 
 ** In maart waren deze cijfers nog zodanig aan wijzigingen 
onderhevig, dat het niet zinvol was om het aantal deelne-
mers en het gem. toegezegde bedrag weer te geven.

Conclusies
Het toegezegde bedrag beliep begin juni 165.366 euro, de 
daadwerkelijke ontvangsten 117.990 euro. Er doet zich dus 
een gapende financiële kloof voor van 47.376 euro. Nu we-
ten we uit ervaring dat veel gemeenteleden hun toegezegde 
bedrag niet in één keer betalen, maar juist in periodieken 
gedurende het gehele jaar (bijv. per maand, kwartaal of 
halfjaar). De ‘gap’ tussen toezeggingen en ontvangsten zal 
zich grotendeels oplossen. Over die kloof behoeven we ons 
ook om de volgende reden nog niet druk te maken. Uit de 
praktijk is namelijk gebleken, dat het totaalbedrag aan ont-
vangen Kerkbalansbijdragen aan het eind van elk jaar hoger 
uitvalt dan het totaalbedrag van de gedane toezeggingen. 
Geen zorgen ……?  

Impact corona?
Ja toch wel, want over de laatste range van jaren blijken 
de ontvangen eindbedragen Kerkbalans van jaar op jaar 
omlaag te gaan. En we zullen er daarom rekening mee 
moeten houden, dat dit verschijnsel zich ook eind 2020 zal 
voordoen. Te meer ook, omdat er ongetwijfeld minder men-
sen zullen zijn die in de tweede helft van dit jaar nog bereid 
zijn hun gift – zonder dat er een toezeggingsformulier werd 
ingevuld – op de bankrekening van de kerk te storten. Het is 
namelijk zo dat er voor veel mensen een grote (financiële) 
onzekerheid is ontstaan door de coronacrisis. Dit kan een 
flinke psychologische impact hebben, dat zich vertaalt in be-
stedingspatroon en dus in geefgedrag. Dit zullen we echter 
moeten afwachten.   

Resultaat ‘opschoonactie’
Een ander opmerkelijk verschijnsel is het aantal deelnemers 
afgezet tegen de voor Kerkbalans aangeschreven pastorale
eenheden (alleenstaanden, maar ook echtparen, al dan 
niet met thuiswonende kinderen). Dat zijn er tot nu toe 574, 
of anders gezegd 51,8% van de aangeschreven adressen. 
Vergeleken met vorige jaren (zie hieronder) is dat percen-
tage betrekkelijk hoog. Een verklaring hiervoor is dat de 
‘opschoonactie’ van medio 2019 heeft geresulteerd in een 
forse reductie van het aantal voor Kerkbalans aangeschre-
ven (niet-betalende) gemeenteleden. Het aantal betalende 
deelnemers stijgt daardoor relatief aanzienlijk, puur een 
statistisch feit. Ik zal me niet wijden aan sombere bespiege-
lingen v.w.b. de totaalopbrengst. Laten we eerst de nazo-
merperiode maar afwachten. 

In onderstaande tabel is voor een goed begrip het resultaat 
van eerdere jaren weergegeven.  

Jaar        Toegezegd        Totaal            Aantal   Gemiddeld toegezegd
2020                                 ontvangen     deelnemers      per geefadres*
medio maart    157.977**           72.425**                              
begin juni         165.366  117.990        574 (51,8 %)                 288 

Jaar       Toegezegd      Totaal         Aantal                     Aantal  Gemiddeld ontvangen     
                   ontvangen           deelnemers       uitnodigingen      per geefadres
2019       196.359      217.344    720 (36,9 proc.)                   1951            302   
2018       208.478      228.308    733 (37,1 proc.)                      1977            311
2017       232.270      255.047    864 (41,6 proc.)         2077            295

Gerbrand Hoek, 
werkgroep Kerkbalans/Geldwerving

OPROEP: mocht u uw vrijwillige Kerkbalansbijdrage nog 
niet hebben overgemaakt, wilt u er dan a.u.b. nog eens 
bij stilstaan om dat wel te doen, ondanks deze coronatijd. 
Veel dank voor uw medewerking.

Tijdens de studie Theologie kijk je hoe de Bijbel door de eeuwen 
heen is uitgelegd en naar wat theologen te zeggen hadden en 
hebben. Je bestudeert hoe kerkelijke gemeenschappen ontstaan 
zijn en hoe religie grote invloed heeft gehad op de vorming van 
onze samenleving. Ook verdiep je je in psychologische, filosofi-
sche, culturele en historische aspecten die van invloed zijn op 
de geschiedenis ontwikkelingen binnen en buiten de kerk. 
Je leert onderzoeken, analyseren, reflecteren en adviseren. 

Lijkt dit je wat? Kijk dan eens op www.pthu.nl 

Ben je geslaagd? Gefeliciteerd!
Heb je je diploma behaald? Van harte gefeliciteerd! 
Na al die schooljaren lekker genieten van je vrije tijd 
voordat je in september begint aan een nieuwe opleiding. 
Heb je al gekozen wat je gaat doen? Of twijfel je nog?

Omdat je nu dit bericht in de kerkblad aan het lezen bent, heb je 
vast iets met de kerk en de Bijbel. Heb je er wel eens over nage-
dacht om van geloof je werk te maken? Om iets te betekenen in 
de kerk? Om theologie te gaan studeren?  
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In de vorige editie van Blik op de Kerkenraad maakten wij 
gewag van het niet doorgaan van de gemeenteavond die op 
25 maart in de planning stond. Door de coronacrisis was dat 
onmogelijk geworden. Via de inmiddels bekend geworden 
spreekbuis van de Kerkenraad, De Omroeper, werd daar 
zo goed en zo kwaad als het kon een mouw aangepast: de 
gemeente via de digitale weg in de gelegenheid stellen om 
haar mening, opvatting en vragen richting Kerkenraad te 
ventileren.  
Deze methode gaat natúúrlijk mank aan daadwerkelijk con-
tact met elkaar op zo’n gemeenteavond – en de interactie 
die er dan tussen mensen ontstaat – maar aan de andere 
kant hebben we met de mailing meer mensen weten te 
bereiken dan er normaal gesproken op een gemeenteavond 
zouden zijn afgekomen. 

Via verschillende Omroepers en specials, die naar alle bij 
ons bekende email-adressen werden gestuurd, hebben 
wij de gemeente telkens naar beste kunnen op de hoogte 
gesteld van de (verschillende stappen in de) besluitvorming. 
En het ging daarbij dan naast allerlei zaken betreffende de 
corona-kwestie vooral om drie belangrijke KR-besluiten. 
Voordat de gemeente werd ‘gehoord’, hadden die besluiten 
nog de status van ‘voorgenomen’ besluiten. 

Drie wezenlijke besluiten toekomst PGN
Nog even op een rijtje ging het hier om:
-   Stopzetting van de verkoopprocedure van de Maranatha-
kerk, en tegelijk de start van de verkoopprocedure van de 
Petruskerk;
-   Het gaan beroepen van één fulltime predikant en de 
aanstelling van een vaste kerkelijk werker voor een halve 
werkweek (in totaal in jargon: 1,5 fulltime equivalenten/fte’s 
pastoraat);
-   De reorganisatie van onze kerkelijke organisatie,  
gebaseerd op een (nieuwe) Toekomstvisie, waarbij de  
twee sectieraden (Stad en Dukenburg/Lindenholt) zullen 
worden opgeheven en de Kerkenraad in aantal leden een 
stuk kleiner moet worden. In de plaats van de sectieraden 
komen een aantal taak-/werkgroepen, onder verantwoor-
delijkheid van een kleinere Kerkenraad. Overigens werd de 
sectieraad Landwijk medio vorig jaar al opgeheven wegens 
gebrek aan bestuurskracht.

In twee ronden werd de gemeente over dit alles in de ge-
legenheid gesteld meningen met de Kerkenraad te delen. 
Een gevolg hiervan had kunnen zijn dat de Kerkenraad een 
of meer van de drie voorgenomen besluiten had moeten bij-
stellen. De reacties uit de gemeente gaven echter geen aan-
leiding om tot wijzigingen of heroverwegingen over te gaan. 
Natuurlijk waren er ook kritische geluiden en zaken die men 
misschien liever niet had gewild, maar de grote meerderheid 
van de reacties ondersteunde de besluiten van de Kerken-
raad. De slotronde was de schriftelijke stemming binnen de 
Kerkenraad, die uiteindelijk begin juni jl. uitmondde in de 
omzetting van de voorgenomen besluiten naar definitieve 
besluiten. En dit feit betekent tegelijk de start van veel uit te 
voeren werk door KR, Moderamen en CvK; werkzaamheden 
die de uitvoering van de drie besluiten met zich meebrengt. 
We zullen er echter rekening mee moeten houden dat de 
coronatijd nog een spaak in het wiel kan steken v.w.b. de 
gewenste spoed met de uitvoering. We zullen proberen 
hiermee creatief, maar verantwoord, én volgens de kerkorde 
om te gaan. U wordt op de hoogte gehouden!

Blik op de Kerkenraad (30)

Agenda Kerkenraad 30/06
Na verschijning van de vorige editie van Over & Weer (en 
tevens Blik op de ….. ) is de Kerkenraad nog niet eerder 
bijeen geweest. Dit gaat nu voor ’t eerst in coronatijd op 30 
juni gebeuren. Over besluitvorming valt uiteraard nog niets 
te zeggen, maar wel wat er op de agenda staat.  
De belangrijkste onderwerpen zijn kort samengevat:
-   Terugblik op de besluitvormingsprocedure van boven-
genoemde KR-besluiten (wat ging goed en wat zijn verbe-
terpunten);
-   Bespreking van de Toekomstvisie van de PGN (document 
van interim-predikant Rainer Wahl, mede als resultaat van 
uitgebreide raadpleging gemeente);
-   Vaststelling van de Jaarrekeningen 2019 van de PGN en 
de Diaconie (u kreeg deze stukken per mail toegestuurd 
voor een eventuele reactie);
-   Vaststelling van het inhoudelijke Jaarverslag 2019 van de 
PGN (wat gebeurde er allemaal in 2019?);
-   Verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester mw. Loes Hoge-
weg; en tot slot 
-   Vaststelling van de gebruiksplannen/protocollen voor de 
verschillende (kerk)gebouwen in coronatijd (met als doel 
verantwoord de gebouwen weer voor grotere groepen open 
te stellen). 

Nog even wat de Toekomstvisie betreft. Het stuk heeft nog 
de conceptversie en kan dus nog op verschillende fronten 
worden gewijzigd. Maar de grote lijn is een fors kleinere 
Kerkenraad (in ledental) en – in plaats van de sectieraden – 
zeven taak-/werkgroepen. Zo zullen er werkgroepen komen 
voor: 1) liturgie/eredienst, 2) pastoraat, 3) jeugd/jongeren, 
4) vorming/toerusting en 5) communicatie (incl. redactie 
Over & Weer). 

‘Werkgroepen’ nummer 6 en 7 betreffen het College van 
Kerkrentmeesters (CvK) en het College van Diakenen 
(CvD). Beiden zijn in de strikte zin van het woord geen 
werkgroepen natuurlijk, maar ‘zelfstandige’ colleges, waarbij 
het CvD ook nog eens een eigen rechtspersoonlijkheid 
bezit. Wat de bemensing met ambtsdragers betreft, moe-
ten het CvK en het CvD voldoen aan de kerkorde. Dit ligt 
anders voor de overige werkgroepen. Hier is het streven 
om minimaal één ambtsdrager (ouderling of diaken) te 
laten participeren. Voor het overige mogen dat betrokken 
gemeenteleden zijn, zonder ambt van ouderling of diaken. 
Met deze ‘versimpeling’ – of misschien versoepeling – wordt 
gehoopt de werkgroepen afdoende te kunnen bemensen 
(zie ook stuk van ds. Rainer Wahl).  

En voor wat betreft het inhoudelijke Jaarverslag 2019: zodra 
dat is vastgesteld, kunnen individuele gemeenteleden 
dat document digitaal opvragen bij de scriba, mocht u het 
‘ambtshalve’ niet toegestuurd krijgen. 



Over & Weer

11

De Omroeper versus Over & Weer
Tot slot is het Moderamen van de Kerkenraad gedurende  
de afgelopen maanden druk geweest met het regelen van 
het pastoraat en de eredienst tijdens deze coronaperiode.  
U hebt dat uiteraard gemerkt via de Omroepers. 
Het Moderamen vormt samen met de pastores het zogehe-
ten Crisisteam, dat momenteel nog elke week vergadert.  
De resultaten hiervan vinden telkens hun weg via genoemde 
Omroepers.  
De berichtgeving via De Omroeper wordt binnen de ge-
meente gewaardeerd, zo ons ter ore is gekomen. Men 
hoort toch nét wat meer uit de Kerkenraad en ook nog 
eens frequenter dan alleen via Over & Weer. Toch gaat dit 
binnenkort veranderen. Zodra de fysieke kerkdiensten weer 
goed zijn opgestart, moeten de zondagsbrieven/zondagse 
mededelingen binnen de secties het vooralsnog weer alleen 
doen. Dan zal De Omroeper door de KR weer uitsluitend 
worden benut om bijzondere aangelegenheden richting 
gemeente te communiceren, als Over & Weer geen optie is. 
Hij zal dus wél blijven voortbestaan. Immers, zijn waarde als 
communicatiemiddel is bewezen. 

Rest ons om u voor de komende tijd gezondheid toe te  
wensen en sterkte bij het verder aflopen van uw pad in deze 
bizarre tijd met weinig of geen kerkelijke gemeenschapsui-
ting. Doe een beroep op de pastores en de coördinatoren 
voor bezoekwerk, als u hieraan behoefte heeft.  
En … plak eens een mooi gedicht of een pakkende tekst op 
de ‘plakborden’ bij de Ontmoetingskerk en de Maranatha-
kerk. Anderen zal dit bij lezing ongetwijfeld goed doen, het 
kan zelfs een hart onder de riem steken.

Gerbrand Hoek,
scriba

Mede om De Omroeper zo breed mogelijk te kunnen 
verspreiden, hebben wij email-adressen van de gemeen-
teleden nodig. We hebben er al heel veel, maar nog niet 
van allemaal. 
Heeft u uw e-mailadres in het recente verleden nog niet 
aan ons doorgegeven, wilt u dit dan a.u.b. alsnog doen. 
U bent voor ons dan veel beter bereikbaar. U kunt uw 
e-mailadres doorgeven aan de ledenadministratie, mw. 
Geeske Dam via kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl.  
U kunt haar ook bellen via het kerkelijk bureau: tel. 024-
3234854 (dinsdag tussen 10:00 en ca. 12:00 uur) of stuur 
uw e-mailadres naar: Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen.

Rijp zomerfruit 
‘En de HEER vroeg mij: “Wat zie je, Amos?” Ik antwoord-
de: “Een mand met rijp fruit.” Toen zei de HEER: “Weldra 
zal de tijd rijp zijn ...”’. Dit staat in Amos 8:2, een visioen 
met een in dit geval niet zo leuke betekenis. Het komt wel 
meer voor in de Hebreeuwse Bijbel. Hier hebben we rijp 
fruit dat wijst op een rijpe tijd. 
 
Je leest er makkelijk overheen maar een tijd die rijp is, is 
een Nederlandse zegswijze. In het Hebreeuws staat het er 
niet. Foutje van de vertalers? Integendeel, ik vind het slim 
gedaan. Het Hebreeuws van Amos heeft hier een woord-
spel: het rijpe fruit is kajits en de rijpe tijd (letterlijk ‘het 
einde’) is keets. Die woorden klinken ongeveer hetzelfde.  
 
Voor Amos ligt de betekenis van het visioen dus in de 
klank besloten. In het Nederlands geef je dat prachtig weer 
door de herhaling van het woordje ‘rijp’. Trouwens, kajits 
kan, als het niet in een mandje ligt, ook nog iets anders 
betekenen: zomer.

Arian Verheij   
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

     Hebreeuwse miniaturen

De kerkdiensten in de Ontmoetingsdienst zijn zichtbaar-
der dan ooit! U bent al bekend met foto's en liederen op 
de beamer in de kerk. Recente ontwikkelingen maken het 
mogelijk om de Ontmoetingskerk ook bij u thuis in beeld te 
brengen.
De techniek hiervoor wordt bediend door de leden van een 
enthousiaste beamergroep. Het is een leuke en eigentijdse 
manier om extra betrokken te zijn bij de viering. De diensten 
bereiden we voor in PowerPoint. Tijdens de dienst bedienen 
we de benodigde apparatuur. Als u of jij ons team komt ver-
sterken leer je stap-voor-stap het werk van de "beameraar" 
via persoonlijke uitleg, meekijken en meedoen.

Interesse om ook "beeldbepalend" te worden in de 
Ontmoetingskerk? Laat het weten aan één van de 
beamergroepleden, of aan de contactpersoon Alfred Grakist 
(agrakist@caiway.nl)

Meehelpen bij beamergroep?

Wij heten u van harte welkom tijdens de orgelconcerten van 
de Concertzomer 2020! Weliswaar in een aangepaste vorm: 
we kunnen plaats bieden aan maximaal 100 bezoekers, die 
op gepaste afstand van elkaar zitten. 

Dit concertjaar staat de componist Louis Vierne in het 
middelpunt, vanwege zijn 150ste geboortejaar. Hoogtepunt 
van de ode aan Vierne is de integrale uitvoering van Sympho-
nie nr. 3 door Ben van Oosten. Naast Vierne kunt u luisteren 
naar veel meer muziek van Franse componisten. 
Tijdens het bezoek aan de orgelconcerten kunt u dit jaar nog 
extra genieten van de prachtig gerestaureerde orgelkas van 
het Königorgel, waarbij al het bladgoud is vernieuwd. 
 
Iedere dinsdagavond van 7 juli t/m 15 september, tickets zijn 
verkrijgbaar via www.nijmeegseorgelkring.nl/concertagenda 

Concertzomer in de Stevenskerk

Kerk en samenleving



12

Over & Weer

‘Instellingspredikanten’ en kerkelijk werkers

U heeft wellicht al eens in de berichtgeving van de kerken-
raad gelezen dat er bij tijd en wijle door de KR een predikant 
met bijzondere opdracht – geen gemeentepredikant zijnde 
– wordt verkozen. Die bijzondere opdracht betreft dan de 
geestelijke verzorging in een (zorg)instelling. 
Zo’n verkiezing door de kerkenraad en daarna de be-
kendmaking aan de gemeente vindt alleen plaats, als een 
predikant-geestelijk verzorger nadrukkelijk te kennen heeft 
gegeven ‘verbonden’ te willen worden met de Protestantse 
Gemeente te Nijmegen. Desbetreffende predikant is niet in 
dienst bij onze kerkelijke gemeente, maar heeft een betaald 
dienstverband met een (zorg)instelling in Nijmegen. 
Een verbintenis met onze kerk geeft de predikant-geestelijk 
verzorger een inbedding – hij/zij weet zich dan gedragen 
door de PGN en werkt qua inhoud als het ware vanuit onze 
kerkelijke gemeente. 
Ze worden ook wel ‘instellingspredikanten’ genoemd. 

Nadat er na de verkiezing enkele ambtelijke procedures zijn 
gevolgd en er van hogerhand goedkeuring is verkregen – er 
wordt onder meer getoetst of deze constructie voor de plaat-
selijke kostenneutraal is – overhandigt de kerkenraad een 
beroepingsbrief aan desbetreffende predikant. Vervolgens 
aanvaardt hij/zij schriftelijk dit beroep. Hiermee wordt de 
predikant geestelijk-verzorger ‘uitgezonden’ naar de (zorg)
instelling waar hij/zij in dienst is. Op die manier is er wel een 
inhoudelijke verbinding met onze gemeente ontstaan, maar 
geen arbeidsrechtelijke (de salariskosten etc. drukken niet 
op de begroting van de PGN). 
Pas na ontvangst van de beroepingsbrief kan de predikant 
met bijzondere opdracht (= dus geestelijke verzorging) tij-
dens een zondagse eredienst worden bevestigd. Doorgaans 
gebeurt dat in de kapel of het stiltecentrum van de (zorg)
instelling waar hij/zij werkzaam is en in aanwezigheid van 
een vertegenwoordiging van de PGN (voorzitter en scriba).  

De taak waar het om draait is de geestelijke zorgverlening 
aan (protestantse) cliënten en patiënten van (zorg)instel-
lingen; in wezen het pastoraatswerk binnen die instanties. 
Daar waar het cliënten/patiënten betreft die lid zijn van onze 
PGN-gemeente dient de zielzorg in goede afstemming te 
gebeuren tussen de gemeentepredikant (i.k.v. het bezoek-
werk) en de predikant-geestelijk verzorger. 
In Nijmegen is een aantal van dergelijke (zorg)instellingen 
gevestigd. U kent ze wel: de ziekenhuizen Radboudumc en 
het CWZ, Kalorama, de Sint Maartenskliniek, penitentiaire 
instelling Pompestichting en Pro Persona (GGZ). 
Voor heel veel gemeenteleden is dit alles misschien een 
beetje ‘werk achter de schermen’ en ‘ver van het bed’, en 
kent men amper deze predikant-geestelijk verzorgers. Enke-
len zijn echter wel bekend, omdat ze af en toe in de zondag-
se eredienst een preekbeurt als gastpredikant verzorgen. 

Overigens is er niet altijd een predikant-geestelijk verzorger 
werkzaam, dat kan ook een kerkelijk werker-geestelijk ver-
zorger zijn. De laatste is een hbo-opgeleide functionaris, ter-
wijl een predikant een universitair geschoolde theoloog is. 
In geval een kerkelijk werker-geestelijk verzorger bij een 
instelling een ‘verbinding’ wil met de plaatselijk protes-
tantse gemeente – ook bij kerkelijk werkers dus mogelijk 
– benoemt de KR hem of haar (i.p.v. een verkiezing). Dit is 
overigens een veel eenvoudiger en kortere procedure. Aan 
het eind van de procedure worden kerkelijk werkers ‘in de 
bediening gesteld’ (i.p.v. bevestigd). 

De volgende predikant-geestelijk verzorgers zijn werkzaam in 
Nijmegen:   - ds. mw. Anneke de Vries (Radboudumc)
      - ds. Richart Huijzer (Radboudumc)
      - ds. mw. Marianne Winters-Karels  
        (tijdelijke plek Radboudumc);
      - ds. mw. Bauk Zondag (Pompestichting);
      - ds. mw. Berber Overdijk (Kalorama). 
Tot begin dit jaar was ook ds. mw. Margreeth Heijnis als  
predikant-geestelijk verzorger werkzaam, in de Sint Maartens-
kliniek. Of zij een predikant met bijzondere opdracht dan wel 
een kerkelijk werker als opvolger krijgt, is nog maar de vraag 
(bezuiniging?).  

Als kerkelijk werker-geestelijk verzorger zijn in Nijmegen werk-
zaam:    - mw. Stefien Jansen (Pro Persona)
              - mw. Jocelyn van Nieuwenhuyzen (Radboudumc)

Zeer recent nog werden ds. Marianne Winters-Karels en 
kerkelijk werker Jocelyn van Nieuwenhuyzen officieel tijdens 
een viering – en wegens de coronacrisis met weinig mensen 
– in het stiltecentrum van het Radboudumc resp. ‘verbonden’ 
en ‘in de bediening gesteld’. De voorzitter en de scriba waren 
hierbij aanwezig. 

Opgemerkt moet nog worden dat er in dit licht ook nog een 
studentenpredikant is aangesteld door de Stichting Oecumeni-
sche Studentkerk in Nijmegen. Hier gaat het om een predikant 
met bijzondere opdracht, namelijk het verlenen pastoraat aan 
de studentengemeenschap en de verzorging van vieringen 
in de Studentenkerk. Vanaf september zal de nieuwe studen-
tenpredikant Marieke Fernhout werkzaam zijn. Ook zij wil een 
vorm van verbondenheid met de PGN. 

Met als doel de ‘verbinding’ van deze predikanten/geestelijk 
verzorgers met onze gemeente gestalte en inhoud te geven, 
is het Moderamen voornemens om minstens eenmaal per 
jaar met hen, liefst gezamenlijk, informatief overleg te plegen. 
Van een gezamenlijk overleg kan wederzijdse kruisbestuiving 
en ondersteuning uitgaan. Een aantal van hen zou voor een 
gezamenlijk overleg met de PGN rond een bepaald thema wel 
voelen. Ook de kerkelijk werkers-geestelijk verzorgers zullen 
hiervoor worden uitgenodigd. 
Verder wil het Moderamen de predikant-geestelijk verzorgers 
meer dan dit nu het geval is af en toe een preekbeurt laten 
verzorgen in een van onze kerkelijke centra. Tot slot zal hen 
gevraagd worden een voorpagina-artikel voor Over & Weer te 
verzorgen. In deze Over & Weer heeft ds. Marianne Win-
ters-Karels dit voor haar rekening genomen en in de vorige 
editie kerkelijk werker mw. Jocelyn van Nieuwenhuyzen. 

Op deze wijze wordt de verbinding van geestelijk verzorgers in 
de verschillende Nijmeegse instellingen met onze gemeente 
concreter en tastbaarder. Voor beide partijen geeft dat een 
goed gevoel.

Gerbrand Hoek,
Scriba
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De bedding
In uw gemeente zijn op dit moment drie kernen die het 
gemeenteleven in zijn dimensies van vieren, leren en die-
nen vorm geven. Dit zijn gegroeide kernen met ieder een 
eigen cultuur: klein en intiem het Bartholomeuskerkje; rijker 
geschakeerd de Maranathakerk en de Ontmoetingskerk, 
waarbij de laatste weer bijzonder is met haar diep oecume-
nisch karakter in een hechte en dagelijkse samenwerking 
met de parochie aldaar. Deze drie kernen zijn wezenlijk voor 
de vitaliteit, de creativiteit en de kwaliteit van de Protestant-
se Gemeente te Nijmegen. Ze maken haar karakter uit! Dat 
is op dit moment een essentieel gegeven. Hoe dat in 5 jaar 
zal zijn met een gegroeide samenwerking, gezamenlijke 
projecten en vieringen zal zich dan wijzen. Nú gaan we uit 
van drie kernen of ontmoetingscentra.
In deze werkvelden of domeinen speelt zich het gescha-
keerde gemeenteleven af: in ‘liturgie en eredienst’, pas-
toraat, diaconaat, jeugd en jongeren, inspirerend leren, 
communicatie en beheer. Deze domeinen zullen worden 
behartigd door werkgroepen die met een ‘linking pin’ zijn 
verbonden met de kerkenraad. De kerkenraadsleden wor-
den zo als verantwoordelijke beleidmakers gevoed vanuit 
de basis. Deze is niet meer georganiseerd in sectie met een 
‘eigen’ achterban. Het gaat nu om een levendig netwerk met 
initiatieven, projecten en zorg voor continuïteit. 

Professionele begeleiding
Voor een inspirerende begeleiding en opbouwende coördi-
natie kan de gemeente één predikant aanstellen die over de 
gehele Protestantse Gemeente gaat en deze in haar delen 
met elkaar verbindt. Het pastoraat wordt toevertrouwd aan 
een kerkelijk werker zoals deze al in uw gemeente werk-
zaam is in de persoon van Marije Klijnsma.
Ik hoop dat op deze wijze de mooie en goede krachten, 
gaven en ideeën die in uw gemeente werkzaam zijn, goed 
tot hun recht komen en in onderlinge afstemming elkaar 
scherpen en versterken. 

Semper
‘Semper’ betekent ‘altijd’ of zoals boven vertaald ‘telkens 
weer’. Deze vernieuwende inzet en opzet is een ongoing 
proces. De komende maanden zal ik samen u en met een 
projectgroep, samengesteld uit verschillende secties en 
leeftijden, deze ‘bedding’ gaan graven, uitzetten en verste-
vigen. De regie is en blijft uiteindelijk bij de kerkenraad, ui-
teraard. U zult telkens weer (semper) hiervan op de hoogte 
worden gesteld en gevraagd worden om mee te doen en 
mee te denken, de schouders eronder te zetten en in ver-
trouwen in de barmhartige en meehelpende God deze weg 
in gezamenlijkheid te gaan. En weerstanden horen erbij. Zij 
zijn uitdrukking van grote betrokkenheid en je wordt er altijd 
wijzer van. En staat het niet al in de Bijbel, in het door velen 
geliefde boek Prediker: Een koord dat uit drie strengen is 
gevlochten, is niet snel stuk te krijgen (4,12). 

1e zondag na Trinitatis (14 juni 2020)
Ds. Rainer Wahl

Laat ik maar – zoals onlangs een verwaande geest het deed 
– eens beginnen in het Latijn. Ecclesia reformata semper 
reformanda. Dit is: De hervormde/gereformeerde kerk moet 
telkens weer worden hervormd. Dit geldt natuurlijk niet 
alleen voor de kerk, dit geldt ook voor ons persoonlijk én 
maatschappelijk leven.
Om te vernieuwen is - als het goed is - geen lege eis. Zij is 
nodig omdat onze wereld voortdurend verandert. Gewoon-
tes worden sleets. Deze tijd van een pandemie is daarvoor 
in alle opzichten een indringend voorbeeld.

Weerbarstige én uitdagende omstandigheden
‘Corona’ zet vele kerken aan om hard te werken aan hun 
digitale beschikbaarheid en presentatie. Er is bijv. hard ge-
werkt in de Ontmoetingskerk om vieringen kwalitatief goed 
te kunnen opnemen en uitzenden. Dit was en is intensief 
werk. Het bedenken en tot op de millimeter opzetten van 
protocollen voor vieringen en andere activiteiten is dat niet 
minder. En dan heb ik het nog niet over de vele contacten 
via kaarten, telefoontjes, tuingesprekken die de onderlinge 
verbondenheid hoog houden. Hulde!

Op de langere termijn kampt de gemeente net als zo velen 
in ons land met de ‘krimp’ en de ‘vergrijzing’ in de kerk. Ie-
dere ingrijpende verandering in onze samenleving en cultuur 
laat diepere lagen zien van een gemeenschap. Hoe gaan wij 
met elkaar om onder weerbarstige omstandigheden? Hoe 
gaan wij om met onvermijdelijke spanningen en conflicten 
die daarbij horen?
Ik wil met deze opmerkingen de gebeurtenissen van de 
laatste tijd rond het verkopen van een kerkgebouw in een 
breder verband zetten. Met de gegroeide structuur in uw 
gemeente en het daaraan gekoppeld gedrag bent u er niet 
meer uitgekomen. 
Wat zich in de afgelopen twee jaar heeft afgespeeld aan 
pijn, moeite en verdriet tot in persoonlijke verhoudingen van 
mensen toe heeft twee kanten. Het betekent aan de ene 
kant verlies en dat doet zeer. Je kunt aan de andere kant 
die geleden pijn en dat verlies ook zien als barensweeën of 
groeipijn die je motiveren om het roer om te gooien. 

Koerswijziging
Het zal lastig zijn, maar denk in eerste instantie niet aan 
het bezuinigen om de krimp op te vangen. Laat je ook niet 
verleiden om nu alle aandacht naar ‘de jeugd’ te laten gaan 
alsof deze zonder de ouderen de toekomst zouden kunnen 
zijn. Je blijft zo aan de buitenkant en werkt aan de volgende 
teleurstelling. Het eerste waar het bij de te hervormen kerk 
gaat is de vitaliteit, de creativiteit en de kwaliteit van de 
gemeenschap. En er is geen andere gemeenschap dan die 
er op dat moment gewoon is!

Zonder deze begrippen nu verder uit te werken: vitaliteit, 
creativiteit en kwaliteit zijn in uw gemeente zeker voor han-
den. Het karakter van een gemeenschap is in eerste instan-
tie niet gebonden aan leeftijd en niet te vatten in gebouwen. 
Zaak is het om deze dynamieken, gaven en werklust een 
bedding te geven zodat ze kunnen vloeien, zich aan elkaar 
meedelen als dragende en voortstuwende krachten. Het 
zijn geen lege krachten. Zij zijn gelaagd en komen voort 
uit de Geest van God die zich in Jezus’ levensweg en ware 
menselijkheid aan ons hebben meegedeeld. Het is deze 
gedeelde geloofsbron die de gemeente vitaal houdt, creatief 
doet zijn en karakteriseert (kwaliteit).

Toekomstvisie en gemeentevernieuwing

Kerk en samenleving
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Corona momenten

Goede vrijdag. De avonddienst van de PKN.
Wennen voor ieder. Afstand, nieuwe plek, nieuwe mensen.
De techniek was nog niet klaar. 
Met drie mannen de zang versterkt.
De dood van Jezus in een omgeving van stille dreiging.
Vreemde intensiteit, vreemde spiegeling: hoe lang moeten 
wij achter een steen? 

Een uitvaart online. Jan was 93, door corona geveld. 
Tien kinderen met aanhang en drie zussen met een 
begeleider. 
Warme familie uit een klein dorp.
Na afloop, zichtbaar op YouTube, het ongemak van de 
afstand. 
Het wat onhandige zwaaien door drie grijze kopjes, 
terwijl er zoveel meer was.

Loof de Heer, mijn ziel. Gezegend zijt gij, o Heer mijn God.
O mijn God, met glans en glorie bent u bekleed,
In een mantel van licht gehuld.
Tot boven de bergen stonden de wateren.
U leidt het water van de bronnen door beken.
Hoe talrijk zijn uw werken Heer,
Alles hebt U met wijsheid gemaakt.
Toen in 1914 het geweld boven de mensen uitsteeg 
nam Rachmaninov deze fragmenten uit psalm 104 op 
in zijn vespers, deel 2. 
Zijn bron is er ook voor ons.

Waarom is de lente zo mooi? 
Ligt het aan mij, aan de afzondering, de inkeer, de zorg?
De natuur blijft, herstelt zich in deze rare tijd.
Twee weken per jaar 
is deze boom de mooiste plek van Nijmegen.
Ook dit jaar weer.

Tjeu Corbeij

Wat hebben wij elkaar in deze tijd te geven? Waar haalt een 
ander door ons toedoen kracht uit? Oké, in onze gemeente 
hebben we indrukwekkende bellijsten opgezet. En ja, wat 
vaker een belletje, een kaartje. Zeker zullen we anderen 
hierdoor bemoedigen. 
En daarna toch ook wel een soort van voldoening als het 
antwoord is: ‘Met mij gaat het uitstekend!’ En wanneer 
iemand aangeeft dat het maar matig is, denken we:  
‘O, hier moet iets gebeuren!’ In beide gevallen denk ik dan 
wel dat ik gemakkelijk praten heb. Immers: ik heb geen 
corona, in mijn kring is niemand overleden.

Het ‘eerste belletje van bewondering’ ging in mij rinkelen 
toen in onze  eigen gemeente een moeder en dochter 
respectievelijk hun schoonzoon, zwager verloren. 
De dappere manier waarop enerzijds over dit verlies werd 
verteld en anderzijds tegelijkertijd heel geïnteresseerd werd 
geïnformeerd naar het welbevinden van degene aan de 
andere kant van de lijn.    

Helemaal was ik onder de indruk op maandag 20 april bij 
het programma M op NPO 1 met Margriet van der Linden. 
Zij had een jonge vrouw te gast (Anna van rond de 35 jaar) 
die in één klap haar moeder, broer (43) en oom (broer van 
haar moeder)  was kwijtgeraakt aan het coronavirus. 
Binnen een paar dagen!! Met stijgende bewondering en 
verwondering keek en luisterde ik hoe deze jonge vrouw 
sprak over het moment van overlijden zélf, van haar moe-
der en broer en de vreemde sobere en ingekorte uitvaart. 
Ze vertelde dat haar broer een uitstekend muzikant was en 
dat ze tóch een bescheiden muziekensemble had kunnen 
regelen. Ze zei dat ze wel het knuffelen had gemist, maar 
dat kaartjes en bloemen veel hadden goedgemaakt wat 
betreft warmte. Ze kon in haar verdrietige situatie zelfs nog 
begrip opbrengen voor alle regels en terughoudendheid die 
ze steeds in acht had moeten nemen.

Waarom sprak ik zojuist over stijgende bewondering bij mij?  
Al kijkend en luisterend voelde ik mij juist door háár gevuld 
met troost en bemoediging. Door háár, terwijl juist  zíj een 
enorm verlies heeft te verwerken. En als het gaat over wat 
wij elkaar te geven hebben, dacht ik: zíj deelt kracht, troost 
en bemoediging uit!!
En dat alles vertelde ze op een werkelijk koninklijke manier. 
Ze dramatiseerde niet, ze stopte haar verdriet niet op een 
kille manier weg. In haar verdriet was ze volkomen helemaal 
aanwezig. En dat is échte kracht. HOE  GROOTS !!

Mieke van den Brandt 
Ouderling MARANATHAKERK, sectie stad

Wat hebben wij elkaar te geven?

Wie wil met Elline activiteiten ondernemen?
Ik ben Elline 60 jaar en woon in Tolhuis. Ook werk ik nog 
en wel gedeeltelijk op het ROC. Ik houd van wandelen, 
fietsen of knutselen. Ik kan dit niet alleen, omdat ik een 
visuele beperking heb. 

Zou jij het leuk/fijn vinden om dat eenmaal per maand 
samen met mij te doen? Ook kunnen we tijdens de acti-
viteiten over mooie en interessante dingen van het leven 
praten. Dat zou ik heel fijn vinden. Natuurlijk is overleg 
altijd mogelijk, ik ben te bereiken via tel. 06 - 36 27 91 01.
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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
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v. 
Prot. Gemeente te Nijmegen in 
Nijmegen, o.v.v. ‘Collectebonnen’

College van Kerkrentmeesters
Secretaris: vacant (contact via penning-
meester: Y. Sans, tel. 06 - 15 48 44 31)
Tel. dinsdag 10-12 uur : 024 - 3234854
Postbus 31406, 6503 CK NIJMEGEN 
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
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
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl 
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39 
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Nederlands Bijbelgenootschap
mw. Ria Timmerman, tel. (024) 3603998
e-mail: r.timmerman28@upcmail.nl

Pro Persona
mw. Stefien 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. Anneke de Vries / ds. Richart Huijzer
ds. Marianne Winters-Karels
tel. (024) 3613320

Canisius Wilhelminaziekenhuis
mw. Anna Fischer, tel: (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl
 
Stichting Kalorama
Nieuwe Holleweg 12 
6573 DX Beek (Berg en Dal) 
mw. Daniëlla Martina / ds. Berber Overdijk
tel. (024) 684 77 77

Moluks Evangelische Gemeente 
ds. M. Pattinasarany, Beek 4,
5815 Mierselo, mobiel: 06 42 43 52 00
e-mail: mjpattinasarany@gmail.com

Oec. Citypastoraat
mw. Louise Otte-Jeening
e-mail: info@ocp-nijmegen.nl

Stichting Stevenskerk
Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen 
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levensvragen
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 18 augustus 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 16 augustus.
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:
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 

2020
 

nummer  6  -  18 augustus 
nummer  7  -  22 september 
nummer  8  -  27 oktober 
nummer  9  -  1 december

 
Verschijning: 

10 dagen na kopijdatum

Adressen en redactie

Protestantse Gemeente 
Nijmegen
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Over & Weer                  Kerkdiensten 

Aanmelden voor kerkdiensten in Ontmoetingskerk, Maranathakerk en Stevenskerk
Vanaf juli zijn er weer fysieke diensten in verschillende kerken mogelijk! De grootte van de kerkruimte is bepalend 
voor het maximaal aantal toe te laten kerkbezoekers. Immers, de anderhalve meter afstand tot elkaar blijft. 
U moet daarom reserveren als u naar de kerkdinenst wilt komen. 

Ontmoetingskerk:   stuur een mail naar: secretariaat@ontmoetingskerk.net of bel. 024-3441446
Maranathakerk:       mail of bel Willem van Tilburg (koster), koster@maranathakerk-nijmegen.nl of tel. 024 - 355 45 20 
Stevenskerk:           online via www.eventbrite.com/e/zondagsviering-tickets-108876448388

Het Moderamen/Crisisberaad vraagt u de voorschriften rondom het desinfecteren, het binnenkomen en het verlaten 
van de kerk strikt te volgen. Ook moet u er rekening mee houden dat er geen gemeentezang mag plaatsvinden. 
Op deze wijze kunnen we het beste de besmetting buiten de kerkdeuren houden. 
De online kerkdienst van de Ontmoetingskerk gaat overigens gewoon door de komende periode.  

Zondag 5 juli
Maranathakerk  09.30 uur ds. Janny Elderling
Ontmoetingskerk  10.30 uur ds. Bauk Zondag
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur dhr. Jan van Hooijdonk
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. S. Freytag

Collecte voor: 1.   Binnenlands diaconaat (zie pag. 4)
  2.   PGN

Zondag 12 juli
Maranathakerk  09.30 uur ds. Marije Soethout
Ontmoetingskerk  10.30 uur ds. Johan Dorst
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Henk Gols
Ev. Lutherse Gem. geen dienst

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 19 juli
Maranathakerk  09.30 uur ds. A. van der Woude
Ontmoetingskerk  10.30 uur mw. Cobi Voskuilen
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Johan Dorst
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. S. Freytag

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 26 juli
Maranathakerk  09.30 uur ds. Hetty de Reus
Ontmoetingskerk  10.30 uur ds. Rainer Wahl 
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Ekkehard Muth
Ev. Lutherse Gem. geen dienst

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 2 augustus
Maranathakerk  09.30 uur ds. Henk Gols
Ontmoetingskerk  10.30 uur dhr. Wim Koopmans
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur dhr. Ed Metz
Ev. Lutherse Gem. geen dienst

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 9 augustus
Maranathakerk  geen dienst
Ontmoetingskerk  10.30 uur ds. Marije Soethout
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur dhr. Ton Bun
Ev. Lutherse Gem. geen dienst

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Zondag 23 augustus
Maranathakerk  09.30 uur ds. Rainer Wahl
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. Marije Soethout 
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Henk Gols
Ev. Lutherse Gem. geen dienst

Collecte voor: 1.   Sectiekeuze
  2.   PGN

Zondag 16 augustus
Maranathakerk  09.30 uur ds. Conny v/d Berg
Ontmoetingskerk  10.30 uur mw. Joska v/d Meer
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur dhr. Jan van Hooijdonk
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur prof. Markus Matthias

Collecte voor: 1.   Algemeen diaconaal werk
  2.   PGN

Iedere dinsdagavond
7 juli t/m 15 september

Meer info: zie pag. 11


