Protestantse Gemeente
Nijmegen / Landwijk

DE OMROEPER 2022- 03

Nieuws uit de Kerkenraad
Nijmegen, 7 juni 2022
Beste leden van de Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk,

De bijeenkomst voor de buurtcontactgroepen en belangstellenden wordt verzet.
Doordat er een gemeenteavond is gepland op 13 juni kan de avond voor
de buurtcontactgroepen niet doorgaan.
Zodra we een nieuwe datum hebben zullen we u op de hoogte brengen.
Mocht u nu al graag contact hebben over de buurtcontactgroepen, dan kunt u mij mailen of bellen.
Bijvoorbeeld als u meer wilt weten over de buurtcontactgroepen of zich zou willen aansluiten.
Met vriendelijke groet, Marije Klijnsma
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl / tel. 0619047440

Onderwegdienst 12 juni 2022: Commissie Go: We staan in vuur en vlam
Graag informeren we u over de kerkdienst (met uitloop) van 12 juni as. en
de gemeenteavond van 13 juni as.
De dienst van 12 juni a.s. wordt georganiseerd en uitgevoerd door leden
van de Commissie Gemeente Opbouw, ook wel genoemd; Commissie Go.
Het is dus weer een gezamenlijke dienst voor en door mensen uit de
Ontmoetingskerk, Bartholomeuskerk en de Maranathakerk. In de beide
andere kerken is deze zondag dus geen kerkdienst.
Het is de zondag na Pinksteren. Voor ons is het Pinkersfeest de “aanjager” van deze dienst. Ook wij
willen ons gezamenlijk profileren als geloofsgemeenschap van Jezus Christus, ook wij lopen warm
voor ons geloof en onze kerkgemeenschap! Dat willen we in deze dienst graag met u delen. We
hopen dat onze begeestering ook in u iets aanwakkert! Samen zijn we immers de kerk.
De” overdenking” in deze dienst, is hierop afgestemd en zal het karakter hebben van een uitnodiging
om onze geloofsgemeenschap samen vorm te geven.
Inmiddels zijn 7 werkgroepen op weg om zo goed mogelijk de hen toebedeelde taken op te pakken,
om onze kerkgemeenschap levendig te houden, draaiende te houden. Hiertoe kunnen we uw hulp,
uw talent en uw tijdsinvestering goed gebruiken.
Na afloop van een korte dienst in de Maranathakerk, (ongeveer 50 minuten) gaan we graag – onder
het genot van een kop koffie of thee- met u in gesprek in op het grasveld achter de kerk. We hopen
op een zonnetje en een aangename temperatuur. We vertellen u graag wat we zoal doen in de
verschillende werkgroepen en hopen dat u zich aansluit. Dit kan incidenteel of structureel zijn, net
wat bij u past.
Vanuit de werkgroepen wordt/is de link gelegd naar de Kerkenraad. We gaan werken met een
“werkgroepenstructuur.” Vanuit elke werkgroep neemt iemand zitting in de Kerkenraad of
andersom. Zo zijn korte lijnen gegarandeerd. Formeel zal dit een ambtsdrager zijn of worden.
Er is behoefte aan uitbreiding van ambtsdragers, m.n. diakenen.

Deze dienst van 12 juni, krijgt een vervolg op maandagavond 13 juni in de Maranathakerk van 20.00
uur tot ongeveer 21.30 uur. Op deze gemeenteavond willen we de nieuwe werkgroepenstructuur en
werkwijze graag aan u toelichten en met u bespreken. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd!
We willen zoveel mogelijk mensen betrekken, vandaar dat de kerkdienst van 12 juni in dit teken staat
en we tevens op 13 juni een gemeenteavond beleggen voor mensen die de dienst niet bijwonen.
We hopen dat het vuur van Pinksteren ook in u brandt en dat u dit vlammetje doorgeeft op de
manier die bij u past en die de levendigheid in onze kerk- en geloofsgemeenschap in Nijmegen en
Landwijk aanwakkert!
Vanuit de Commissie GO, Liesbeth Smallegange

Met vriendelijke groet, mede namens de Kerkenraad,
Barend de Gooyert, voorzitter Kerkenraad PGN
Gerbrand Hoek, scriba Kerkenraad PGN

b.degooyert@chello.nl
scriba.pgn@kpnmail.nl
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