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Nieuws uit de Kerkenraad     
 

Nijmegen, 2 december 2021 
 
Beste leden van onze Protestantse Gemeente Nijmegen en Omstreken, 
 

Verdere aanscherping van coronaregels 
De ontwikkelingen in het aantal besmettingen met corona en de ziekenhuisopnamen dientengevolge 
hebben het crisisteam van de PGN doen besluiten tot verdere afschaling van de kerkelijke 
‘bewegingsvrijheid’. En niet in de laatste plaats leidde de indringende oproep van premier Rutte om 
het aantal contacten sterk te verminderen tot dit besluit.  
 
Het crisisteam (vertegenwoordiging Moderamen + pastores) heeft besloten om vooralsnog tot en 
met 18 december a.s. en met directe ingang al onze kerkgebouwen (incl. nevenruimten) om 17:00 
uur te sluiten voor alle activiteiten: vieringen, vergaderingen, zang, gespreksgroepen, et cetera. Ook 
de zalen en vergaderkamers in het diaconaal centrum De Haard zullen na 17:00 uur gesloten zijn.  
Verder geeft het crisisteam het dringende advies om vergaderingen, besprekingen en allerlei 
doordeweekse activiteiten overdag (dus vóór 17:00 uur) géén doorgang te laten vinden. Reden: 
proberen de diverse onderlinge contacten tussen gemeenteleden sterk te beperken. Als kerk willen 
we koste wat kost voorkomen dat we een mogelijke besmettingsbron zouden kunnen zijn.  
Mochten bepaalde besprekingen etc. toch noodzakelijk zijn of niet kunnen worden uitgesteld, dan 
zoveel mogelijk online gaan organiseren. Zo zal ook de laatste kerkenraadsvergadering van dit jaar  
(op 7 december) inderdaad online plaatsvinden.  
 
NB. De erediensten op zondagochtend gaan (vooralsnog) ‘gewoon’ door, met in achtneming van: 
* de geldende hygiëneregels; 
* de onderlinge afstand van 1,5 meter;  
* het dragen van mondkapjes bij binnenkomst tot op de zitplaats en bij het weggaan; 
* de jas meenemen naar uw plekje in de kerkzaal; 
* gemeentezang beperkt tot het slotlied, overige liederen gezongen door max. 3 zangers; 
* geen koffiedrinken na de dienst;  
* direct na de dienst het gebouw verlaten. 
 

Enkele specifieke aandachtspunten 
We zijn aangekomen in de op zichzelf mooie en hoopvolle Adventstijd. Corona slaat in de beleving 
daarvan net als afgelopen jaar echter een flinke bres. Zo geeft het crisisteam het dringende advies 
om de gebruikelijke kerstviering van de verschillende PVD’en (de protestantse vrouwendiensten) niet 
door te laten gaan. De vereiste onderlinge afstand van 1,5 m is moeilijk vol te houden, en speelt 
vooral bij het vervoer van de deelnemers in auto’s. De pastores Wouter Slob, Marije Klijnsma en 
Marije Soethout zullen samen met de besturen van de PVD’en aan alternatieve vormen van de  
‘kerstbeleving’ werken.     
 
Ook werd het besluit genomen om géén fysieke Kerstnachtdienst in de Stevenskerk te houden. Vorig 
jaar kon dit ook al niet, maar toen kwam een mooi alternatief tot stand: een vooraf opgenomen 
kerstviering online (via de website van de PGN, de Ontmoetingskerk en de Maranathakerk), die op 
Kerstavond kon worden gevolgd.  
Er zal nu weer aan een online-viering worden gewerkt, met hopelijk mooie en sfeervolle beelden. 
Verdere informatie hierover zal in een van de komende Omroepers dan wel in de Zondagsbrief en 
Nieuwsbrief worden opgenomen.  
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Familie Slob in quarantaine 
Nicoline Dussel, de vrouw van Wouter Slob, is afgelopen week positief getest op corona. Dat 
betekent dat beiden in quarantaine zitten. Het is nog niet helemaal duidelijk hoelang dat gaat duren 
(mede afhankelijk van de test die bij Wouter zelf zal worden afgenomen), hopelijk kan het in de loop 
van de komende week worden opgeheven. De dienst van komende zondag in de Maranathakerk 
wordt wel door ds. Slob voorbereid, maar zal door mw. Marije Klijnsma worden uitgesproken. 
 

Eerste Adventsgroet 
Beste allemaal, nu het Advent is geworden, willen we u graag wekelijks een tekst toesturen ter 
inspiratie en bemoediging. Bemoediging, omdat we weer en nog steeds een moeilijke tijd doormaken 
vanwege corona en wat velen van ons daarnaast nog allemaal moeten meemaken. Inspiratie, omdat 
we hopen dat we – ook nu we minder samenkomen – toch de Advent samen kunnen beleven. 
Doordat we bijvoorbeeld hetzelfde gedicht lezen, een mooi gesprek hebben, live of online bij een 
kerkdienst zijn, een attentie geven of bidden voor elkaar. Ik wens ons allemaal een open hart vol 
verwachting. 
 
Hartelijke groet, namens het pastoresteam, 
 
Marije Klijnsma 
 
 

Zal er ooit een dag van vrede 
Zal er ooit een dag van vrede 
zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen 
levenslang gebroken zijn? 
 
Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 
 
Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt. 
 
Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 
 
Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is 
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 
 
Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 
 
(Henk Jongerius, liedboek 462) 
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Contactadressen 
Neemt u contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u 
praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn we voor. 
Ds. Wouter Slob:  tel. 06 191 778 44 / dominee@pkn-nijmegen.nl  
Marije Klijnsma:  tel. 06 190 474 40 / marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl   
Ds. Marije Soethout:  tel. 06 306 464 39 / m.soethout@protestantsekerk.nl   
Theo van Driel:  tel. 06 18193612 / theodoor42@live.nl  
 
Mocht u naar aanleiding van dit alles vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd terecht bij 
de voorzitter of de scriba van de Kerkenraad. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Barend de Gooyert, voorzitter Kerkenraad PGN   b.degooyert@chello.nl  
Gerbrand Hoek, scriba Kerkenraad PGN    scriba.pgn@kpnmail.nl   
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