
 

 

 
Protestantse Gemeente te Nijmegen 

 
DE OMROEPER 2022- 02       

 
 

Nieuws uit de Kerkenraad     
 

Nijmegen, 24 februari 2022 
 
Beste leden van de Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk, 
 
Wederom ontvangt u een Omroeper met actuele berichten. Een aantal berichten zal wellicht ook al 
in komende Zondagsbrief (Ontmoetingskerk) of Nieuwsbrief (Maranathakerk) worden opgenomen, 
maar de berichten die voor komende zondag van belang zijn voor de gehele gemeente zijn voor een 
helder overzicht alle in deze Omroeper opgenomen.  
  

Coronaregels v.a. 25 februari 2022 
De Overheid: 
 

 
 
Voor 15 maart a.s. is een volgend ‘weegmoment’ aangekondigd. 
De minister merkte daarbij ook het volgende op: “ook al vallen een hoop regels weg, de 
basisadviezen blijven belangrijk, juist nu. Je ziet ze bij elke persconferentie in beeld staan: handen 
wassen helpt enorm, ventileer goed, hoest en nies in je elleboog, haal je vaccin of je boosterprik als 
je dat nog niet hebt gedaan. Afstand houden, mondkapje, ook als het niet meer overal hoeft, blijft 
wel degelijk verstandig”. 
 
Richtlijnen / advies CIO , PKN en Bisschoppen: 
Voor kerkdiensten geldt dat met ingang van 25 februari a.s. geen beperkingen meer zullen gelden 
over aantallen kerkgangers omdat de verplichte 1,5m afstand is komen te vervallen. 
Wel zal het hanteren van de basisregels belangrijk blijven en ook het zorgen voor voldoende 
ventilatie. Ook een goede routing in het kerkgebouw blijft een aandachtspunt. 
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Aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid is gewenst: wanneer dit in het 
kerkgebouw mogelijk is, verdient het overweging om deel van de zitplaatsen op 1,5m te blijven 
aanbieden. 
 
De basisregels: 
 

 
 
Dat betekent voor de Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk per 25 februari 2022 het volgende: 
 
Kerkdiensten 
Geen: 

➢ Maximum aantal kerkbezoekers 
➢ Aanmelden / registreren 
➢ Mondkapjes-plicht 
➢ Geen verplichte 1,5 meter 
➢ Verplichting jassen op de zitplaats 
➢ Collecte met de doorgeefzakken 
➢ Koffiedrinken na de dienst (mogelijk na volgend ‘weegmoment’) 
➢ Handdruk overdracht dienst van de ambtsdrager van dienst 
➢ Handen schudden bij ‘vredegroet’ 

 
Wel: 

➢ Bij klachten ……………. blijf thuis en doe een test 
➢ Hygiëne: ontsmetten handen bij binnenkomst 
➢ Toiletgebruik beperken en maximaal 1 persoon in toiletruimte 
➢ Gemeentezang toegestaan 
➢ Indien ondersteuning van gemeentezang door voorzangers gewenst is, dan maximaal 3 
➢ Goed ventileren (voor en na de dienst) 
➢ Geef elkaar de ruimte; ook bij binnenkomst en verlaten van de kerk 
➢ Collectemandjes bij de uitgang 
➢ Handhaven digitaal collecteren (tevens bij de invoering van de kerk-app) 
➢ Gebruik bekertjes bij viering Heilig Avondmaal  
➢ Welkom en eventueel aanwijzingen zitplaatsen 

 
Inrichting kerkzaal: 

➢ Aantal zitplaatsen gefaseerd opschalen naar standaard ± 90 bezoekers 
➢ Ruimte bieden (1,5 m setting) voor mensen die daar behoeft aan hebben 
➢ Ruimte voor zangers (mogelijk  voor [klein] koor navolgend ‘weegmoment’)    

 
Het credo blijft: 
 

Bij dit alles zoeken we naar de balans tussen wat er mag, waar behoefte aan is en waar een ieder zich 
veilig bij voelt. 

 
Overige activiteiten 
Koren : 

➢ Geen coronatoegangsbewijs bij repetities 
➢ Afstand houden tijdens repetities 
➢ Gebruik repetitieruimte 

o Ontmoetingskerk : kerkzaal → tuinkamer (afhankelijk aantal koorleden en 
beschikbaarheid)   
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o Maranathakerk    :  kerkzaal → grote zaal (maximaal 12  koorleden bij voldoende 
ruimte) 

➢ Ondersteunende zang geheel koor in kerkdienst; nog niet (mogelijk na volgend 
‘weegmoment’)  

➢ Koffiedrinken met basisregels en i.o.m. koster  
 
Groepen: 

➢ Neem de basisregels in acht 
➢ Gebruik consumpties; met hygiëne maatregelen toegestaan i.o.m. koster 
➢ Gebruik ruimte is i.o.m. koster (groepsgrootte en beschikbaarheid) 
➢ Gebruik garderobe met in achtneming regels zoals ‘afstand’ 
➢ Toiletgebruik beperken en maximaal 1 persoon in toiletruimte 

 
25 februari 2022, Moderamen PGN 

 

Het vasten 
Vasten, (hoe) doen we dat?   
   
Op woensdag 2 maart wordt om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk de Aswoensdagviering gehouden, 
die het begin van de vastentijd markeert. Vasten is een manier om je in veertig dagen voor te 
bereiden op het Paasfeest. In katholieke kring is dat van oudsher een bekende gewoonte, bij 
protestanten komt het steeds meer in zwang. Maar hoe doe je dat dan?  
Er zijn geen dwingende voorschriften, en eigenlijk kun je het ook niet ‘goed’ of ‘verkeerd’ doen. Aan 
de vooravond van de vastentijd, op dinsdag 1 maart, organiseren Marije Klijnsma en Wouter Slob een 
samenkomst om iets over het vasten te vertellen en om ervaringen uit te wisselen. Ieder die 
belangstelling heeft is welkom. Info en aanmelding: 
marije.klijnsma@pkn-nijmegenb.nl of wouter.slob@pkn-nijmegen.nl.  
 
Plek en tijd van samenkomst: Ontmoetingskerk om 20:00 uur. 

 
Wereldvrouwendag 
Begin maart is het altijd Wereldvrouwendag. Lang werden rond die dag speciale 
vrouwengebedsvieringen georganiseerd. Het was een manier om vrouwen aan het woord te laten 
die lang hadden moeten zwijgen in de gemeente. Inmiddels is dat anders en bekleden vrouwen 
allerlei posities in de kerk. Zou er geen reden meer zijn om bij de vrouwelijke insteek stil te staan?  
Of is er (nog steeds) reden om daar aandacht aan te besteden? Wij denken van wel.  
Op 6 maart a.s. houden we deze gebedsviering in de Ontmoetingskerk, 09:30 uur. 
 
De voorbereidingsgroep,  
Ella Heusinkveld, Rigona de Abreu, Wouter Slob 

 
Introductie van de PGN-app 
De PGN-app is Live! Jouw kerk altijd binnen handbereik.  
Met de PGN-app willen we elkaar digitaal ontmoeten, elkaar inspireren en informeren. Daarnaast is 
deze app hartstikke handig als gemeentegids en om snel en makkelijk een gift voor de collecte te 
kunnen doen. Aan deze Omroeper toegevoegd vindt u een folder waarin we de app aan u 
presenteren. U kunt de app downloaden in de playstore of in de appstore onder de naam 
PGNijmegen. We willen u graag helpen door de app aan u uit te leggen, u te helpen met de installatie 
of met het inrichten van de collectebetalingen. Daarvoor willen we alle tijd nemen na de 
kerkdiensten op de volgende data: 

➢ 27 feb in de Ontmoetingskerk en de Maranathakerk 
➢ 6 maart in de Maranathakerk 
➢ 13 maart in de Ontmoetingskerk 
➢ 20 maart in de Bartholomeuskerk  

Neem gerust uw telefoon of tablet mee. 

mailto:marije.klijnsma@pkn-nijmegenb.nl
mailto:wouter.slob@pkn-nijmegen.nl
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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  
Kerkelijk werker Marije Klijnsma:  tel. 06 190 474 40 / marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl   
Diaken Theo van Driel:   tel. 06 18193612 / theodoor52@live.nl  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de Kerkenraad,   
 
Barend de Gooyert, voorzitter Kerkenraad PGN   b.degooyert@chello.nl  
Gerbrand Hoek, scriba Kerkenraad PGN    scriba.pgn@kpnmail.nl   
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