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De Actie Kerkbalans gaat van start. Het thema is ook dit jaar
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie 
krijgen alle leden van onze gemeente het verzoek voor een 
jaarlijkse financiële bijdrage. 
We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen! 

Voor de kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties 
na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan 
de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we 
dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kij-
ken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn 
voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodi-
gend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor 
zich hebben en voor de generaties die hebben gebouwd 
aan onze kerkgemeenschap.

De Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk staat voor 
een aantal uitdagingen. Uitdagingen die we met vertrouwen 
tegemoet zien. We zijn immers niet kerk voor onszelf, maar 
kerk voor God en zijn rijk op aarde, hier en nu; voor de 
mensen om ons heen.

Als gemeente zullen we keuzes moeten en mogen maken; 
waar richten wij ons op? We focussen op de kern van ons 
kerk-zijn.

Tijdens de gemeenteavond van 6 december jl. werd daar 
richting aangegeven door u als gemeente.Behoud van de 
kerkdiensten zijn van belang voor de geloofsbeleving en 
de onderlinge ontmoeting.

Ook andere vormen zoals de Taizévieringen en pelgrims-
wandelingen; nieuwe vormen van kerk-zijn die ook de 
jongere generatie aanspreken.
De activiteiten door de week geven de kerk nieuw elan en 
maakt onze kerk zichtbaar als kerkgemeenschap die in de 
maatschappij staat. We hebben die maatschappij iets te 
bieden, de boodschap van de bijbel in onze tijd. De bood-
schap van naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen.
 
Om dat alles ook te kunnen doen hebben we wel de 
faciliteiten nodig; plekken (gebouwen) en menskracht 
(de beroepskrachten en de vrijwilligers).

Laten we klaarstaan voor mensen in de samenleving die 
onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit 
samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, 
kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. 
Op naar de kerk van morgen. 

Barend de Gooyert 



2

Over & Weer

Kerkdiensten

Zondag 29 januari
Maranathakerk  09.30 uur ds. Wouter Slob
Ontmoetingskerk  09.30 uur Marije Klijnsma
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Richart Huijzer
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  11.00 uur John Hacking

Collecte voor:     1.  Steun de voedselverbouw in De Haard
  2.  PGN: onderhoud gebouwen

Zondag 15 januari
Bartholomeuskerk 10.00 uur ds. Wouter Slob
Maranathakerk  09.30 uur Hettie Oudelaar
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. Berber Overdijk
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Janine Kallen
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. Susanne Freytag
Studentenkerk  11.00 uur ds. Marieke Fernhout

Collecte voor:     1.  Algemeen diaconaal werk
  2.  Zondag voor de eenheid

Zondag 22 januari
Maranathakerk  09.30 uur ds. Peter v/d Vange
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. Johan Dorst
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Paul Oosterhoff
   let op: viering is in de Lutherse kerk
Studentenkerk  geen dienst

Collecte voor:     1.  Protestantse Vrouwendienst (PVD)
  2.  PGN

Zondag 5 februari
Maranathakerk  09.30 uur ds. Wouter Slob (HA)
Ontmoetingskerk  09.30 uur dhr. Egbert Fokkema
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Wilma Hartogsveld
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur dr. Theo v. Willigenburg
Studentenkerk  geen dienst

Collecte voor:     1.  Werelddiaconaat: Pakistan
  2.  Jongeren & jeugd: Sirkelslag

Zondag 12 februari
Maranathakerk  09.30 uur onderwegdienst door 
+ Ontmoetingskerk  werkgroep J&J in de Maranathakerk
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Wouter Slob
Ev. Lutherse Gem. geen dienst
Studentenkerk  11.00 uur Nicole Schubert

Collecte voor:     1.  Stichting Huis van Miriam
  2.  PGN: GO!

15 januari: oecumenische gebedsviering

Christenen in de hele wereld komen in de Week van gebed 
samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het 
thema is dit jaar: Doe goed, zoek recht. Bijzondere aan-
dacht is er voor de verdeeldheid die 
veroorzaakt wordt door onrecht van 
ongelijkheid en racisme. 
Ook in Nijmegen zijn er gebeds-
bijeenkomsten. Ieder die mee wil 
bidden, digitaal of fysiek, is hartelijk 
welkom. Bekijk het programma van 
de hele week op de website:  
www.raadvankerkennijmegen.nl

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken, 
SKIN en netwerk MissieNederland. Door heel Nederland zijn 
honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkver-
banden actief bij de gebedsweek betrokken. Zij ontwikkelden 
materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven 
aan het thema Doe goed, zoek recht. Zo is er een gebeds-
boekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten.
Meer informatie hierover staat op: www.weekvangebed.nl

De week van gebed voor de eenheid begint op 15 januari met 
een oecumenische gebedsviering, die de Raad van Kerken 
Nijmegen belegt in de Petrus Canisiuskerk in de Molenstraat. 
De viering begint om 17.00 uur en de voorgangers zijn pas-
toor Eduard Kimman en diaken Theo van Driel m.m.v. leden 
van de Raad van Kerken. 

In het kader van 750 jaar Stevenskerk organiseert de Stads-
kerk een reeks bijzondere vieringen. Iedereen is welkom bij 
de 4e viering in deze reeks op zondag 5 februari om 10.00 uur. 
Dan zoomen we in op geloof en wetenschap. 

De relatie tussen geloof en wetenschap is in de loop van de 
geschiedenis altijd weerbarstig geweest. Ook vandaag vragen 
velen zich af of ze wel samen kunnen gaan. Er zijn echter veel 
vooraanstaande wetenschappers die ook christen zijn. 
Eén van hen is professor Heino Falcke, die deze keer de over-
denking zal verzorgen. Hij is hoogleraar Astrodeeltjesfysca en 
radioastronomie (Radbouduniversiteit) en onderzoekt onder 
andere zwarte gaten. Van hem is de uitspraak: “Ik vertrouw op 
een creatieve God. Het wás al een grote verrassing dat God 
dit heelal heeft geschapen. Wie weet wat Hij nog gaat doen.”
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vrijdag  13 januari Spreuken 16:23-33vrijdag  13 januari Spreuken 16:23-33
zaterdag  14 januari Jesaja 41:1-7zaterdag  14 januari Jesaja 41:1-7
zondag 15 januari Jesaja 41:8-20zondag 15 januari Jesaja 41:8-20
maandag 16 januari Jesaja 41:21-29maandag 16 januari Jesaja 41:21-29
dinsdag 17 januari Spreuken 17:1-14dinsdag 17 januari Spreuken 17:1-14
woensdag 18 januari Spreuken 17:15-28woensdag 18 januari Spreuken 17:15-28
donderdag 19 januari Spreuken 18:1-12donderdag 19 januari Spreuken 18:1-12
vrijdag 20 januari Spreuken 18:13-24vrijdag 20 januari Spreuken 18:13-24
zaterdag 21 januari Psalm 63zaterdag 21 januari Psalm 63
zondag 22 januari Matteüs 4:12-17zondag 22 januari Matteüs 4:12-17
maandag 23 januari Matteüs 4:18–25maandag 23 januari Matteüs 4:18–25
dinsdag 24 januari Spreuken 19:1-14dinsdag 24 januari Spreuken 19:1-14
woensdag 25 januari Spreuken 19:15-29woensdag 25 januari Spreuken 19:15-29
donderdag 26 januari Psalm 60donderdag 26 januari Psalm 60
vrijdag 27 januari 1 Korintiërs 1:1-9vrijdag 27 januari 1 Korintiërs 1:1-9
zaterdag 28 januari 1 Korintiërs 1:10-17zaterdag 28 januari 1 Korintiërs 1:10-17
zondag 29 januari Psalm 37:1-11zondag 29 januari Psalm 37:1-11
maandag 30 januari Psalm 37:12-24maandag 30 januari Psalm 37:12-24

dinsdag 31 januari Psalm 37:25-40dinsdag 31 januari Psalm 37:25-40
woensdag 1 februari Spreuken 20:1-10woensdag 1 februari Spreuken 20:1-10
donderdag 2 februari Spreuken 20:11-20donderdag 2 februari Spreuken 20:11-20
vrijdag 3 februari Spreuken 20:21-30vrijdag 3 februari Spreuken 20:21-30
zaterdag 4 februari 1 Korintiërs 1:18-31zaterdag 4 februari 1 Korintiërs 1:18-31
zondag 5 februari 1 Korintiërs 2:1-9zondag 5 februari 1 Korintiërs 2:1-9
maandag 6 februari 1 Korintiërs 2:10-16maandag 6 februari 1 Korintiërs 2:10-16
dinsdag 7 februari Spreuken 21:1-11dinsdag 7 februari Spreuken 21:1-11
woensdag 8 februari Spreuken 21:12-21woensdag 8 februari Spreuken 21:12-21
donderdag 9 februari Spreuken 21:22-31donderdag 9 februari Spreuken 21:22-31
vrijdag 10 februari Matteüs 5:1-10vrijdag 10 februari Matteüs 5:1-10
zaterdag 11 februari Matteüs 5:11-20zaterdag 11 februari Matteüs 5:11-20
zondag 12 februari Matteüs 5:21-32zondag 12 februari Matteüs 5:21-32
maandag 13 februari Matteüs 5:33-48maandag 13 februari Matteüs 5:33-48
dinsdag 14 februari Spreuken 22:1-8dinsdag 14 februari Spreuken 22:1-8
woensdag 15 februari Spreuken 22:9-16woensdag 15 februari Spreuken 22:9-16
donderdag 16 februari Spreuken 22:17-29donderdag 16 februari Spreuken 22:17-29
vrijdag 17 februari Psalm 24vrijdag 17 februari Psalm 24

BijbelleesroosterBijbelleesrooster

Zomaar een diaconale dag

Enige tijd geleden raakte ik in gesprek met een jongeman, 
die zich afvroeg wat een diaconale werker nu eigenlijk doet. 
Ik vond het een leuke vraag, omdat dit niet altijd zichtbaar is 
voor iedereen en dat is een goede zaak als het ons werk van 
barmhartigheid betreft. Maar omdat die vraag ook weleens 
vanuit de gemeente wordt gesteld, wil ik u meenemen naar 
een willekeurige koude dag in december. 

Het is zaterdagmorgen vroeg als ik begin te bellen met de 
mensen, die vandaag brood zullen ontvangen van Buiten de 
Boot. De vaste bezorger is er vandaag niet, dus moet er wat 
geregeld worden door te vragen of mensen zelf brood op 
kunnen halen. Gelukkig komt bijna alles rond, zodat ik alleen 
voor het laatste adres nog een bezorger moet vinden. 

Tijdens lunchtijd heb ik een afspraak met een jonge dame 
voor een diaconale ontmoeting. Ik ben geraakt door haar 
openheid en krijg even later via de telefoon een uitnodiging 
voor een volgende afspraak. 

Daarna rij ik naar de 
supermarkt om nog wat 
artikelen te kopen voor de 
actie voor de Voedselbank. 
Nadat ik alles in De Haard 
heb afgeleverd, is het tijd 
voor de vaste zaterdag-
middagactie ‘Buiten de Boot’ 
vanuit de Antonius van 
Padua-kerk. Soms zijn er zorgen over mensen die we al een 
tijd niet hebben gezien en vanmiddag maak ik er tijd voor om 
in overleg met de uitdelers daar contact mee te zoeken. 

Als alles geregeld is, nadat ik ben voorzien van warme 
koffie, mag ik zelf op pad om een paar mensen van brood 
te voorzien. Met een jongeman spreek ik af in de cafetaria 
aan de overkant van De Haard. Zo hebben we allebei wat te 
eten en is er tijd voor een goed gesprek. Ook hij stuurt me 
later een bedankje waarin hij laat weten hoezeer hij dat heeft 
gewaardeerd.  Sowieso valt me de openheid en dankbaar-
heid van jonge mensen op. En hoewel ze niet in onze kerk 
komen, leeft er een diep religieus besef bij hen. 

Nadat ik de krat en producten voor de Voedselbank heb, 
opgehaald fiets ik door naar de Dominicuskerk, waar de Oud 
Katholieken voor het eerst meedoen met de actie. Ik verzorg 
vandaag ook de lezingen en de voorbede. Het diakenambt 
kent geen kerkelijke grenzen wat mij betreft. We laten een 
volle krat achter voor de Voedselbank. 

Het is al laat als ik thuiskom en gelukkig is mijn agenda niet 
alle zaterdagen zo gevuld, maar dagen als dit laten wel zien 
dat het diaconale werk nog springlevend en noodzakelijk is.  

Theo van Driel, diaconaal werker
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Z’n laatste vergadering van 2022 had de Kerkenraad op 
donderdag 20 december. Daarvóór, op dinsdagavond 6 
december, had een gemeenteavond plaatsgevonden over 
de grote knelpunten binnen onze kerkelijke organisatie, 
waarvoor zowel voor de korte als de lange termijn 
oplossingen moeten worden gevonden. 
Omdat op genoemde KR-vergadering eveneens de uitkomst 
van deze gemeenteavond aan de orde kwam, zal eerst in 
hoofdlijnen hierop worden ingegaan.  

Gemeenteavond ‘naar een lichtere kerk’
Aanleiding was het probleem van de tanende bestuurs-
kracht in de Kerkenraad, het grote tekort aan ambtsdragers 
en de gaten die al langer gevallen zijn in de noodzakelijke, 
specifieke deskundigheid bij de Colleges van Diakenen en 
Kerkrentmeesters. Problemen die de KR alleen niet meer 
kan oplossen. Afgaande op de geluiden die hierover binnen 
de gemeente leven en met hulp van de Classis moet de KR 
nu aan oplossingen gaan werken. Aan scherpe keuzes zal 
in dat proces niet ontkomen kunnen worden.

De gemeenteavond startte na de opening door mw. Marije 
Klijnsma met een PowerPoint-presentatie van KR-voorzitter 
Barend de Gooyert. Hij ging op hoofdlijnen in op de bestuur-
lijke, financiële en organisatorische problemen. 
Vervolgens schetste classispredikant dr. Jaap van Beelen 
waaraan minstens moet worden voldaan om als zelfstandi-
ge kerkelijke gemeente te kunnen voortbestaan, en als dat 
niet meer kan, welke alternatieven er dan binnen de huidige 
kerkorde in beeld komen. 
Als derde spreker legde dhr. Roelof van den Broek, als lid 
van het bestuur van het CCBB (Classicaal College voor de 
Behandeling van Beheerszaken), de nadruk op de beschik-
baarheid van nieuwe mensen om de Colleges en daarmee 
de PGN te kunnen laten voortbestaan. 
Wie wil zijn vinger opsteken?

Na de drie inleiders was er een lange koffiepauze, waarin 
de aanwezige gemeenteleden onderling de discussie aan-
gingen over de bestaande problemen, maar vooral over in 
hun ogen mogelijke oplossingsrichtingen.

In de plenaire vervolgmeeting kwamen nogal van elkaar 
afwijkende meningen en standpunten naar voren. Op dat 
vlak – en dat kan ook eigenlijk niet anders – kan er in onze 
gemeente zeker niet gesproken worden van een eenslui-
dende mening. Maar, wel kwam er met enige regelmaat én 
uit verschillende hoeken/generaties een toch wel dominante 
oplossingsrichting aan de oppervlakte. Namelijk: toewerken 
naar de bundeling van kerkdiensten – niet meer iedere zon-
dagochtend op de twee en soms drie kerkplekken tegelijk 
een eredienst houden. Dan behoeven ook minder ambtsdra-
gers van dienst te worden ingezet. Dat bevordert tegelijk het 
toegroeien naar meer eenheid binnen de PGN. 
Ook werd regelmatig gehoord dat er een minder zware 
kerkelijke organisatiestructuur zou moeten zijn – toewerken 
naar een ‘lichtere kerk’. 

En juist voor dat laatste zal hulp van de classis nodig zijn. 
Wat zijn dan mogelijkheden binnen de huidige kerkorde en 
hoe rekbaar zal dat kader dan blijken te wezen, als puntje bij 
paaltje komt?

Blik op de Kerkenraad (50)

Ds. Wouter Slob sloot deze drukbezochte gemeenteavond 
af (ca. 70 mensen). Al met al was het een erg vruchtbare 
avond, waarvan de uitkomsten voor het Moderamen vol-
doende aanleiding vormen om in de komende periode met 
nadere voorstellen te komen. Wordt vervolgd dus. 
NB. Het gehele verslag van deze avond kan digitaal worden 
opgevraagd bij de scriba. 

De KR-vergadering d.d. 20 december
Op deze vergadering stonden uiteraard de uitkomsten van 
de gemeenteavond centraal, en ook een aantal belangrijke 
zaken rondom het College van Diakenen. 
Bij dat laatste aandachtsveld ging het om het inhoudelijke 
Jaarverslag 2021 (wat deed het CvD aan activiteiten?) en 
de Jaarrekening 2021 (de financiële verantwoording van die 
activiteiten). Na uitvoerige discussie over de stukken stelde 
de KR beide documenten vast. 
Voorts werd tijd genomen voor gedachtewisseling over de 
zich voordoende organisatorische, bestuurlijke en personele 
problemen bij de Diaconie. Zeer pregnant is het feit dat er 
cruciale bestuursfuncties vacant zijn, met als direct ge-
volg dat er niet rechtsgeldig kan worden geopereerd. Door 
het feit dat er nu een gemeentelid zich beschikbaar heeft 
gesteld om het CvD-voorzitterschap op zich te willen nemen 
én dat nu de secretarisfunctie op tijdelijke basis ingevuld zal 
gaan worden, kan een deel van dit grote bestuursprobleem 
(even) worden opgelost.   
De heer Evert Wasch, die zich beschikbaar stelt om de 
voorzittersfunctie van het CvD te gaan vervullen, werd daar-
om en daarna van harte verkozen als diaken. Bekend was al 
dat mw. Loes Hogeweg, secretaris van het CvK tijdelijk óók 
het secretariaat van het CvD op zich wil nemen. Inmiddels 
is hiervoor toestemming van de Classis verkregen (t/m 31 
mei 2023).
De derde ambtstermijn van diaken mw. Anja Ros, die eind 
december zou aflopen, werd op haar wens door de KR met 
een halfjaar verlengd (tot 1 juli 2023).   

Wat betreft de verkiezing van dhr. Evert Wasch: dit is 
inmiddels bekend gemaakt bij de gemeente via de Zondags-
brief, de Nieuwsbrief en de mailing binnen Landwijk. Dit is 
gedaan, omdat de bekendmaking in deze editie van Over & 
Weer té lang op zich had moeten laten wachten.  
Via de Zondags-/Nieuwsbrief etc. werd de gemeente in de 
gelegenheid gesteld om eventuele bemerkingen over de 
verkiezingsprocedure te melden bij de KR. Inmiddels is een 
datum gezocht voor de bevestiging door ds. Wouter Slob.

Gerbrand Hoek, scriba
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Halverwege december kreeg ik griep. En niet zomaar een 
griep, maar een stevige. Ik hoestte zo hard dat ik mijn ribben 
ongeveer kneusde, mijn neus bleef lopen en ik voelde me 
zwaar beroerd. En het duurde en duurde maar. De kerst-
boom lag nog buiten en werd door een vriendin in de kamer 
gezet. Daar stond hij “kaal” te wezen, want lampjes en 
kerstversiering opzoeken en erin hangen? Ik kon het niet op-
brengen. Omdat ik altijd overal signalen en boodschappen 
op mijn pad zie, staarde ik, liggend op de bank naar mijn 
boom. Wat gewoonlijk feestelijke weken waren, met uitbun-
dige versiering, lichtjes binnen en buiten, voelde nu aan als 
een kale kerst.

Tot ik bedacht dat de stal een kale stal was en dat ik 
misschien wel met al mijn versieringen en feestelijkheden 
het mooie en ongepolijste van God met ons in een heel 
eenvoudige en kwetsbare vorm, ondersneeuwde met  
glimmertjes en fonkeltjes.

En ik dacht aan de bomen buiten: alle bladeren kwijt, kaal, 
maar zo mooi om te zien met al die fijne takjes met diep erin 
de belofte van knoppen en nieuwe groei.
Heerlijk om in de kerk al die mooie liederen te zingen, kaar-
sen te branden, de stal neer te zetten en het oude verhaal 
te horen. Maar wat geweldig dat God steeds opnieuw weer 
geboren wil worden als een eenvoudig mensenkind en met 
ons wil zijn.

Michèle van der Steenstraten

GO en een kale kerst
Liedmiddag in de geest van 
de Iona Community met 
aansluitend vesper

Op zaterdag 11 februari is in de Ontmoetingskerk een Lied-
dag met aansluitend een vesper waarin liederen uit de Iona 
Community centraal staan. Eerst geeft Vivien Moffat, diri-
gent van de cantorij van de Ontmoetingskerk, een korte pre-
sentatie over de Iona Community. Vivien is afgelopen zomer 
in de Abbey van Iona te gast geweest. Zij zal daarna met 
alle aanwezigenen onder begeleiding van pianist Vincent 
Cuppen een aantal liederen instuderen die hun bron vinden 
in Iona. Deze liederen komen weer terug in de vesper die 
Marije Klijnsma eveneens in de traditie van Iona zal leiden. 
Ook Marije heeft de Iona Community (vaker) bezocht. 

Het programma is globaal als volgt:
13.30  inloop met koffie en thee
14.00  presentatie Iona Community en instuderen liederen
15.00  korte pauze
15.30 vervolg instuderen liederen
16.30  vesper

Aanmelden voor de Liedmiddag kan per mail bij:  
inspiratie@pkn-nijmegen.nl.
Bij de vesper is iedereen van 
harte welkom.

Iona als bron van liederen
Het eiland van Iona, voor de 
westkust van Schotland, is al 
heel lang een spirituele plek. 
In de vijfde eeuw stichtte St. 
Columba er een klooster. Eind 
19e eeuw werd het eiland over-
gedragen aan de Iona Cathe-
dral Trust, die er een oecume-
nisch liturgisch centrum moest 
realiseren. De hertog van 
Argyll (eigenaar van het eiland) 
was kritisch over de Rooms-
Katholieke Kerk én over de Schotse presbyteriaanse kerk. 
Hij stond achter de Oxford Movement, een liturgische ver-
nieuwingsbeweging binnen de anglicaanse kerk, en bewon-
derde St. Columba en de vroege Keltische kerk die vooraf-
ging aan alle latere kerkscheidingen. Daarom kreeg de Trust 
als doel mee, dat in de nieuwe kerk iedereen moest kunnen 
meevieren, ongeacht iemands denominatie.

De Iona Community bevindt zich op een stil eiland, met liefde 
voor de natuur; en in de volkswijken van de industriestad 
Glasgow, met liefde voor mensen in al hun misère. Gebed 
en actie, zondag en maandag, ze horen bij elkaar. Een derde 
kenmerk van de Keltische spiritualiteit is een groot gevoel 
voor poëzie en liedkunst.
Het werken in volkswijken, dichtbij mensen, betekent voor 
pastor en cantor John L. Bell ook: met hen zingen. Met als 
grote vanzelfsprekendheid: iedereen kan zingen. In het 
Liedboek zijn een aantal liederen van de Iona Community 
opgenomen. Daarbij is geput uit twee Nederlandse Iona-bun-
dels: ‘Liederen & gebeden uit Iona en Glasgow’ en ‘Opstaan! 
Meer liederen uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld’. 
De bijdrage die Iona wil geven aan gerechtigheid, vrede en 
heelheid van de schepping is af te lezen aan deze liederen. 
Gods aanwezigheid is in bijna alle liederen te proeven.  
Wellicht bekende liederen zijn The Lord is my light / De Heer 
is mijn licht, God to enfold you / God zal je hoeden en
Take, o take me as I am / Neem mij aan zoals ik ben. 

Jenneke van de Streek
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     Nieuws vanuit de  

         vierplekken

   Bij de diensten

Contactadressen pastores

Neem 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 
onze pastores voor. 
 
- Ds. Wouter Slob:  
tel. 06 - 191 778 44  
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl  
 
- Marije Klijnsma:  
tel. 06 - 190 474 40 
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl 

- diaken Theo van Driel:
tel: 06 - 181 936 12 
diaconie@pkn-nijmegen.nl 

Op 15 januari spreken we over de 
vraag: Wat is de rol van de kerk in de 
huidige maatschappij? De vraag komt 
vast niet uit de lucht vallen, want de 
kerk lijkt nauwelijks meer een rol te zijn 
toebedeeld. Is het nog wel nodig? Met 
lezingen die op het rooster staan (Rom. 
4: 1-8 en Joh 1: 29) zal ds Slob in de 
Bartholomeüskerk in Beek antwoord 
geven (wel degelijk!). De dienst begint 
om 10.00 uur.
Aansluitend aan de dienst is er een 
wandeling, ook voor bezoekers van 
de andere diensten: om 11.15 uur 
verzamelen bij de kerk in Beek.

Meerdere mensen stelden deze vraag: 
Is God Almachtig? Soms gaven ze zelf 
het antwoord erbij: ‘Als ik het nieuws 
hoor en zie: nee’. De Almacht van 
God wordt wel gezien als één van de 
grote afknappers van het geloof. Het 
‘alomtegenwoordige kwaad’ is immers 
niet verenigbaar met het idee van een 
Almachtige God. Geven we het begrip 
maar op? Of betekent ‘Almacht’ iets 
anders dan ‘Overmacht’? Ds Slob zal 
zondag 29 januari in de Maranathakerk 
(9.30 uur) preken over een tekst die op 
het rooster staat en die goed aansluit bij 
deze vraag: 1 Kor. 18-31.

Op zondag 5 februari vieren we in de 
Maranathakerk (9.30) het avondmaal. 
De gedachtenis waarin we elkaar 
ontmoeten als gemeente maar ook het 
lichaam van Christus vormen. 
Dat is méér dan een wat oudbakken 
manier van zeggen want het betekent 
óók dat we als geloofsgemeenschap de 
liefde van Christus vormen en gestalte 
moeten geven. Zeker ook in ‘de wereld’, 
en dus ná het amen in de kerk. Maar 
waar beginnen we? 

De PGN app komt eraan

Direct Communiceren

Collecteren

Gemeentegids

Agenda voor Kerkactiviteiten

Kijk op www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/actueel
Of mail naar Communicatie@pkn-nijmegen.nl 

voor meer informatie

Jouw kerk altijd binnen handbereik!

Onze eigen 
PGN app is er!

Zoek in de Play Store 
of App Store op 
PGNijmegen

Hoe bereik je mensen? Om eerst maar 
eens te beginnen: Hoe bereik je mensen 
die afgehaakt zijn?, zoals iemand het bij 
de startdienst opschreef. 
Als het om de liefde gaat, is het goed 
om daarbij te beginnen: ds Slob preekt 
uit 1 Kor 13: 1-13.

   Protestantse Vrouwendienst

PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert
De medewerksters van de PVD wensen 
u een gezegend en gezond 2023 toe. 
Ongetwijfeld hebben we ook dit jaar 
weer een aantal prettige middagen met 
elkaar.

Op dinsdag 20 december hebben wij 
onze kerstviering met u mogen vieren. 
Om 15.15 uur begonnen we eerst met 
een kopje koffie/thee en een traktatie. 
Daarna begon de kerstviering.

Het koortje o.l.v. mevr. J. Oostdijk kwam 
zingend “Licht in de nacht” binnen met 
brandende kaarsjes in hun handen. Dit 
was gelijk een mooie en sfeervolle start 
van de viering. Marije Klijnsma heeft 
de meditatie verzorgd over het thema: 
“Verlangen”.

De heer L. Wynia was de organist. Het 
was een mooie en sfeervolle kerstvie-
ring en iedereen was blij dat dit na twee 
jaar corona weer door kon gaan. U kunt 
de kerstviering nog terugkijken via www.
ontmoetingskerk.net 

Na de kerstviering zijn we gezamenlijk 
naar de Tuinkamer gegaan waar we 
een warm kopje groetensoep kregen 
gevolgd door de broodmaaltijd.

We kunnen in ieder geval terugkijken op 
een fijne kerstviering en samenzijn.



7

Over & Weer

De eerste ouderenmiddag in dit nieuwe 
jaar is op donderdag 26 januari. We 
starten het seizoen met onze traditione-
le BINGO. We hebben voor een aantal 
verrassende prijsjes gezorgd. 

We starten om 14.00 uur met koffie/thee 
en een traktatie. Gelegenheid genoeg 
om lekker bij te kletsen. Daarna spelen 
we dus enkele rondes bingo.

Mocht u niet op eigen gelegenheid of 
met het openbaar vervoer naar de kerk 
kunnen komen, neem dan vóór dinsdag 
24 januari contact op met Trudy Broek-
huizen, tel. 3440067. Vervoer wordt dan 
geregeld.

We hopen u allen te zien op donderdag 
26 januari.

De dames van de Vrouwendienst

PVD Maranathakerk

Kerstviering
Het thema in de viering was: Verlangen. 
Verlangen naar een wereld van vrede, 
een wereld van gerechtigheid, van 
hoop, geloof en liefde.
Verlangen naar God met ons.

De liturgie was door Michèle van der 
Steenstraten samengesteld, maar zij 
moest helaas door ziekte geveld, de 
uitvoering aan mij overlaten.
We hebben uit volle borst de aloude 
kerstliederen gezongen met orgel-
begeleiding van Kees Esveld.
Dat het kerstfeest over de hele wereld 
gevierd wordt, kreeg stem onder leiding 
van het gitaarspel van Hendrik Jan Bos-
man met ‘Go tell it on the mountain’ en 
‘He’s got the whole world in his hands’.

Het was fijn, dat ds. Slob ook aanwe-
zig kon zijn en een overdenking heeft 
gedaan.

De inhoud van de liturgie, inclusief het 
vrije kerstverhaal, heeft ons allen zeer 
aangesproken.

Kerstgroet aan huis
Zoals ik in het vorige kerkblad schreef, 
wilden we als blijk van persoonlijke 
aandacht en verbondenheid weer Kerst-
groeten aan huis bezorgen.

Mede dankzij coördinatoren van de 
buurtgroepen en enkele andere hulp-
vaardige medewerkers zijn weer ruim 
200 kerstgroeten bezorgd bij diegenen 
naar de PVD- middagen komen, maar 
ook bij hen die hun onbaatzuchtige 
medewerking verlenen bij welke klus 
van de kerk dan ook.

De families, waarvan de kinderen 
ons zo’n prachtige kerstavonddienst 
(ook online) hebben laten meemaken, 
hadden onze aandacht. Want, dat willen 
we nog eens benadrukken: wat is zo’n 
dienst waardevol!

Dit jaar had diaken Hetty Jongepier voor 
de kaart een heel mooie pasteltekening 
gemaakt van de Wijzen, die vol verlan-
gen de ster volgen. De poëtische tekst 
was van Michèle van der Steenstraten.
In de vorm van een plantje hebt u daar-
bij ook een kerstster ontvangen.

Wij hopen dat u allen een mooi, zinvol 
Kerstfeest hebt kunnen vieren.

En nu zijn we alweer in een nieuw jaar 
terechtgekomen. Dat 2023 inderdaad 
‘terecht’ mag komen!

Wij wensen u allen een liefdevol 2023 
toe; dat de hoop op vrede levend mag 
blijven onder ons en realiteit voor de 
mensen die in oorlog leven.
 
Bijeenkomst 17 januari
Om krachtvoer op te doen voor het 
nieuwe jaar nodigen wij u  uit om op 
17 januari  om 14.30 u. naar de Mara-
nathakerk te komen voor een gezellige 
bijeenkomst met een drankje èn een 
stevige hap, namelijk een stamppotten-
maaltijd, waarbij gekozen kan worden 
uit diverse soorten.

Voordat we aan tafel gaan, is er een 
gezellig programma en natuurlijk is er 
ruimschoots de tijd om elkaar de beste 
wensen voor 2023 te doen toekomen.   

Van harte welkom alle 65-plussers. 

Gift
Van mevr. E.H. hebben we €50,00 
ontvangen als gift voor de Protestantse 
Vrouwen Dienst.
Daar zijn we blij mee; onze hartelijke 
dank daarvoor!

Namens alle medewerksters,
Addie Wanders: tel. 3558471

Kerkdienst online 
(terug)kijken

U kunt de diensten van de 
Ontmoetingskerk en 

Maranathakerk via internet 
beluisteren of (terug)kijken.

Ga hiervoor naar: 
www.pkn-nijmegen.nl

Onderaan de pagina staan linkjes 
naar de kerkdiensten.
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Diaconale collecten van deze maand

15 januari: Plaatselijke Diaconie
De opbrengst van deze collecten zijn bestemd voor de
algemene onkosten van de diaconie van onze gemeente. 
Dat geld is hard nodig in een tijd waarin er nauwelijks rente-
inkomsten zijn en we dus afhankelijk zijn van de bijdragen uit 
de gemeente. 

22 januari: Protestantse Vrouwendienst
De Protestantse Vrouwendienst (afgekort P.V.D.) stelt zich 
dienstbaar op voor onze oudere gemeenteleden. Dit seizoen 
hopen we weer samenkomsten samen te houden. Het 
onderlinge contact tussen onze ouderen is heel belangrijk. 
De Protestantse Vrouwen Dienst bestaat uit enthousiaste 
medewerksters die onze oudere gemeenteleden bezoeken. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan verjaardagen, 
jubilea, ziekte of een andere reden.

29 januari: Steun de moestuin van de Haard
Op het terrein van diaconaal centrum De Haard is een grote 
tuin, waar afgelopen jaar een nieuwe groep enthousiast aan 
de slag is gegaan. Deze mensen willen graag hun kennis 
delen over moestuinieren, met nadruk op permacultuur 
en het telen/kweken van ‘oude’ groenten. De moestuin en 
kruidentuin zijn bedoeld voor mensen met een kleine beurs, 
die graag samen bezig zijn in de tuin. De opbrengst is deels 
bestemd voor deze mensen en een deel van de groenten en 
kruiden uit de tuin gebruiken we voor Soepie Doen. 

5 februari: Pakistan – vaktraining voor jongeren 
Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland 
de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de 
landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. 
Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor 
mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig 
hebben. 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie 
schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het af-
ronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het 
opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk 
in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen 
zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. 
Het doel van dit project is niet alleen om jongeren econo-
misch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met 
verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, 
waardoor er meer onderling begrip ontstaat. 
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van 
Kerk in Actie in Pakistan en andere werelddiaconale projec-
ten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over.

12 februari Wereldvrouwenhuis
Het Wereldvrouwenhuis biedt vrouwen zonder verblijfsver-
gunning, die nergens naartoe kunnen, tijdelijk een thuis. 
Voor even een thuis betekent dat vrouwen ongeveer zes 
maanden in het Wereldvrouwenhuis kunnen verblijven. 

Vanuit de diaconie
Zij worden individueel begeleid en maken gebruik van 
een programma met activiteiten, waaronder taalles en 
gezondheidsvoorlichting. Daarna krijgen ze nog geruime tijd 
ondersteuning en begeleiding. Dit werk gebeurt uitsluitend 
met vrijwilligers. In het Wereldvrouwenhuis kunnen vrouwen 
tot rust komen en op krachten komen. Uitgangspunt is dat 
vrouwen vooral gebaat zijn bij versterking van hun redzaam-
heid en de opbouw van een sociaal netwerk.

Gespreksbijeenkomsten over geloof en  
duurzaamheid: thuis op aarde

Na de eerste vier avonden gaat het deze keer over vreemd 
en thuis aan de hand van het boek Ruth.
Deze avond is op dinsdag 7 februari. De overige data in 
2023 worden in overleg met de groep vastgesteld. 

Opgave via: diaconie@pkn-nijmegen.nl 
Bent u er niet aan toe gekomen om zich aan te melden? 
Geen punt, dan schuift u gewoon aan. 
En natuurlijk is jong en oud van harte welkom!

Soepie Doen van de Groene Hof

Elke vrijdag staat om 13.00 uur een verse kop soep en 
brood klaar. Aanmelding is niet nodig, maar mag wel via 
schols@kerkinactie-nijmegen.nl of via ondergetekende. 

Theo van Driel, diaconaal werker, 
tel. 06 - 181 936 12

Stemt u ook op de Groene Hof?

Moestuin de Groene Hof heeft afgelopen jaar meege-
daan aan Kern met Pit. Doel was om binnen een jaar een 
droom voor de buurt te realiseren en dit is gelukt! 
De Groene Hof maakt kans om winnaar van de provincie 
Gelderland te worden. Wilt u stemmen op ons project? 
Dat kan tot uiterlijk 15 januari via www.kernmetpit.nl
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Accordeon 
Net als in veel andere talen zie je in het Moderne 
Hebreeuws dat er voor bepaalde dingen twee woorden 
zijn, een ‘eigen’ woord en een leenwoord. Het eigen woord 
is vaak nieuw gemaakt met oud materiaal, en het heeft de 
voorkeur van de taalautoriteit, in dit geval de Academie 
voor de Hebreeuwse Taal. Het leenwoord wordt doorgaans 
het meest gebruikt.  
 
Een mooi voorbeeld vind ik mijn favoriete muziekinstru-
ment, het accordeon. Daarvoor is de Academie-term 
mapoechon, waarin je een echo kunt horen van het oude 
woord mapoeach, blaasbalg, uit Jeremia 6:29: ‘Het vuur 
verschroeit zelfs de blaasbalg’. Immers een in het oog 
springend onderdeel van het instrument is de balg. 
 
Maar het zal niemand verbazen dat daarnaast ook de 
aanduiding aqordion of aqordjon gangbaar is. Trouwens, 
het gebruik van leenwoorden voor muziekinstrumenten 
vind je ook al in de Bijbel, waar in Daniël 3 een hele band 
langskomt met onder meer een soemponjá, dubbelfluit, 
een woord dat wij kennen in de vorm ‘symfonie’.

Arian Verheij 
Lees alle miniaturen op  

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

     Hebreeuwse miniaturen

Ik droomde vannacht dat een groep jonge mensen zich 
had aangemeld, die het besturen van onze kerk wilde 
overnemen.  Ze waren opgewekt en zagen het wel 
zitten om met elkaar de kar te trekken. Ik was verbaasd, 
stond aan de kant toe te kijken. 

Daar kwamen ze. Niet met paarden, niet met trekkers, 
maar met een soort e- scooters.  

Rustig, maar krachtig zetten ze de kerk in beweging. 
Soms moest de een de ander advies geven. Ze appten 
en mailden elkaar, denk ik, want ze werkten met hun 
telefoon onder handbereik. 

Ook stonden ze soms stil en vormden een kring. Ze 
staken een kaars aan en vertelden elkaar hoe het ging 
en eindigden met een zegen vragen over hun werk.  

Ze hadden respect voor de ouderen die ze niet passeer-
den,  maar ze vroegen soms om advies, vroegen welke 
rituelen mee moesten de toekomst in.

Ze straalden warmte uit, het leek een beetje op het 
Pinksterverhaal. Gedreven door de Geest.

De wekker ging. Pats boem, de droom was in een keer 
uit en de kerk... ik hoop dat op een dag deze droom een 
beetje uitkomt....

Loes Hogeweg 

Een droom

Bijbelkring Landwijk/Beek

Donderdag 19 januari 
spreken we in Beek 
over de Bijbel. Wegens 
ziekte kon de samen-
komst in december niet 
doorgaan. Hoewel de 
kerst inmiddels voorbij 
is, is het wellicht toch 
leuk om het onderwerp 
van december alsnog te bespreken: de geslachtlijst 
van Jezus. Niet zelden als ‘riedeltje’ gelezen is het 
interessant om te zien wie daar precies in staan. 
We komen deze keer van 10.00 tot 11.30 uur samen bij 
Corrie van Doorn, Hermelijnstraat 20, Beek. 
De komende data zijn 23 februari, 23 maart, en 4 mei. 

Info en aanmelding: 
ds Wouter Slob (wouter.slob@pkn-nijmegen.nl)

Activiteiten

Geloven nu: 20/30

Hoe doe je dat? Geloven 
in een tijd dat dat zeker 
niet vanzelfsprekend is? 
Is het vechten tegen de 
bierkaai, juist een enorme 
bak rust of een glibberige 
uitdaging? 

Afgelopen seizoen zijn we met een aantal mensen 
enkele avonden bij elkaar geweest en hadden mooie 
inspirerende ontmoetingen. Daarom gaan we door. 
Belangstellenden welkom om aan te sluiten. 

De data zijn woensdag 18 januari, 5 februari, 22 maart, 
26 april en 24 mei. We komen van 20.00 tot 22.00 uur 
samen in de Ontmoetingskerk. 

Info en aanmelding: Joska van der Meer 
(joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net)
en Wouter Slob (wouter.slob@pkn-nijmegen.nl)

Dinsdagochtendgroep

Op 7 februari komt de 
dinsdagochtendgroep 
bijeen in de Maranatha-
kerk. Een gesprekskring 
die spreekt over allerlei 
onderwerpen. Vaak 
wordt een een tekst(je) 
als aanleiding voor het 
gesprek gebruikt.

De data voor de rest van dit seizoen zijn: 14 maart, 
4 april en 9 mei 2023. Info en aanmelding bij ds Wouter 
Slob: wouter.slob@pkn-nijmegen.nl
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Wil je in een weekend samen met een grote groep leeftijds-
genoten je eigen draai geven aan een bijbelverhaal? Veel 
oefenen, lachen, zingen, de viering op zondagmiddag en 
niet te vergeten het feest op zaterdagavond zorgen weer 
voor een geweldig weekend.

Het verhaal
Koning Salomo: wijze sprookjeskoning of corrupte dictator?
Een jonge koning mag kiezen. Wat wil je met je leven? Veel 
geld? Luxe? Macht? Hij is de koning, hij mag het zeggen. 
Hij kiest wijsheid, om een goede koning te worden. Nou, die 
krijgt hij. Hij wordt wereldberoemd om zijn wijze woorden. 
Zo wil hij ruzie tussen twee moeders oplossen door een 
baby in tweeën te laten hakken. Strak plan, toch? Door al 
zijn wijsheid wordt hij tenslotte toch nog machtig. 
En heel rijk. Een echte sprookjeskoning, met een paleis vol 
goud, getrouwd met duizend vrouwen. Of wordt hij 
toch meer een corrupte dictator? Welke keuzes heeft hij 
onderweg gemaakt? Welke keuzes zou je zelf maken? 
Jullie mogen het zeggen.

Voor wie? jongeren vanaf groep 8 tot 25 jaar
Waar? Ontmoetingskerk (Meijhorst 70-33 in Nijmegen)
Wanneer? Zaterdag 28 januari 2023
  10.00 uur inschrijven en koffie
  10.30 uur start workshops
  18.00 uur eten en feest
  00.00 uur einde feest, daarna thuis slapen
     Zondag 29 januari 2023
  12.30 uur oefenen
  17.00 uur uitvoering
  18.15 uur opruimen en nagenieten
Wat kost het? € 7,50 bij aankomst betalen (contant),
inclusief maaltijden en consumptiebon feest
Aanmelden of meer info? theaterweekend@gmail.com

Vermeld bij aanmelden je naam, e-mail en telefoonnummer,  
je leeftijd en je eerste en tweede keus voor de workshop 
(zang, band, foto/film, decor, spel of klusteam).

Jongerentheaterweekend: doe je mee?

Bijbel lunch

Wij nodigen u van harte 
uit één keer per maand 
met ons te lunchen. Dit 
is altijd op een dinsdag 
van 12.00 tot uiterlijk 
13.30 uur. 

Je hebt alleen je brood en een Bijbel nodig. Voor thee 
en koffie wordt gezorgd. We lezen het gedeelte uit de 
Bijbel dat in de zondagse dienst aan bod zal komen. 

Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven op: 

•    dinsdag 24 januari, 28 maart en 23 mei 2023  
      in de Maranathakerk
•    dinsdag 21 februari en 25 april 2023
      in de Ontmoetingskerk

Hartelijke groet,
ds. Wouter Slob en Marije Klijnsma

Activiteiten

Wijsgerige kring Kierkegaard

Timon Beeftink, die onderzoek doet naar de Deense 
christelijke filosoof Søren Kierkegaard, heeft aangebo-
den bij voldoende belangstelling een cursus over deze 
interessante denker te geven. 
In vervolg op de filosofie-avonden faciliteren we 
deze cursus graag. 

De kosten bedragen 
voor de hele cursus 
€25 en de avonden 
zijn op donderdag 
23 maart, 20 april, 
25 mei en 22 juni. 

Nader info volgt, 
belangstellenden kunnen zich alvast melden bij 
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl
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Kerkenraad
Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,  
06 - 163 003 28 
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

College van Kerkrentmeesters
Aanwezig in het Kerkelijk bureau op 
dinsdag 10-12 uur: tel. (024) 323 48 54
Penningmeester: Yvonne Sans 
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie: bij voorkeur per mail
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Algemene adressen

Over & Weer is het kerkblad van de 
Protestantse Gemeente te Nijmegen

Wilt u kopij aanleveren? 
Stuur uw kopij bij voorkeur per mail:  
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Per post kunt u uw kopij sturen naar:
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen

Kopij voor het volgende nummer dient 
uiterlijk op 7 februari binnen te zijn. 
Een nummer voor 6 weken. 

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/
over-en-weer

Geen Over & Weer ontvangen?
Neem dan contact op met het diaconaal 
centrum. Indien voorradig kunt u een 
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:
Loes Hogeweg, Sabine Schols 
en Franz van Vlaanderen (redactie)
Cor Sikkens (fotografie)

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 2023
 

 nummer 2  -  7 februari
 nummer 3  -  21 maart  
 nummer 4  -  2 mei
 nummer 5  -  20 juni  
 nummer 6  -  22 augustus
 nummer 7  -  26 september 
 nummer 8  -  31 oktober  
 nummer 9  -  5 december

 
Verschijning: 
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Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk Colofon

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’

Diaconaal centrum ‘de Haard’
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen 
Geopend ma, di, 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

Diaconaal werker
Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
theodoor52@live.nl

Maranathakerk
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.maranathakerk-nijmegen.nl 

Koster: Willem van Tilburg,  
tel: (024) 355 45 20, e-mail: 
koster@maranathakerk-nijmegen.nl 
Sectiekas: rekening NL16 RABO 0373 
7260 23 t.n.v Sectiekas PGN-Stad
Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 
57 39 of H. Wiedhaup - 360 21 32 / 06 - 
25 024 667
Bereikbaarheid pastoraat
Hendrik Jan Bosman,  
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27 
e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Ontmoetingskerk
Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:  
via de website (zoek op ‘zaalbeheer’) 
Rekeningnummer sectiekas:  
NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v.  
Sectiekas Duk/Lin PGN Nijmegen)
Bereikbaarheid pastoraat
De contactgegevens van onze pastores 
kunt u vinden op de pagina ‘Nieuws 
vanuit de vierplekken’.

Bartholomeuskerk
Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat
Jeanette van der Zande
e-mail: jvanderzande8@upcmail.nl 
tel. 06-253 073 69.

Oecumenische Studentenkerk
kerkgebouw: Erasmuslaan 9a
ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91 
88 (algemeen) mobiel: 06 - 23 43 66 53
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk

Luthers Zuid Nederland
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283, 
ds.freytag@ lutherszuidnederland.nl

Pro Persona
mw. Stefien Jansen 
tel. (024) 328 39 11 of 06 - 13 16 06 83

Pompestichting
ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 / 
mobiel: 06 - 229 875 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc
ds. Anneke de Vries, 
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen, 
e-mail: anneke.devries@radboudumc.nl 
tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis
ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69 
e-mail: andrea.visser@cwz.nl 
 
Stichting Kalorama
ds. Berber Overdijk / Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Oecumenisch Citypastoraat
mw. Louise Otte-Weening
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl
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Over & Weer

‘Streven naar zin en betekenis is 
waar het leven om draait’. Aldus de 
achterflap van één van de boeken 
van Dirk de Wachter. 
Hij bepleit de ‘Kunst van het 
ongelukkig zijn’. Niet dat hij
 mensen zo nodig ongelukkig 
zou willen maken; als psychiater 
probeert hij dagelijks mensen 
hiermee juist te helpen. Maar hij 
matigt de overspannen verwach-
tingen van veel mensen, en eigenlijk 
van de cultuur. Probeert daarmee een 
realistischer opvatting van levensdoelen 
te schetsen, en daarmee veel frustratie te 
voorkomen. Als je immers constant op de toppen 
van het leven zou moeten surfen, dan valt de dagelijkse 
sleur snel tegen. Maar als een piekervaring een bijzondere 
uitzondering mag zijn, dan is het gewone leven in doorsnee 
goed door te komen.

De Wachter is niet de enige die zich in deze richting uitlaat. 
Opvallend veel psychiaters leveren commentaar op onze 
huidige samenleving: Damiaan Denys, Paul Verhaeghe, 
Ester van Fenema. Niet zo vreemd natuurlijk. 

Psychiaters houden zich bezig met 
wat ‘abnormaal’ wordt gevonden 
en zijn in aanraking met mensen 
die aan of over de rand van ‘het 
gewone’ zijn geraakt. En krijgen 
daarmee ook zicht op wat de heer-
sende opvatting van normaliteit is. 
En maken zich kennelijk zorgen 
om de overspannenheid die daarin 

dreigt.
Met aandacht, en met plezier, neem 

ik geregeld deze gedachten tot mij. En 
denk daarbij zeer geregeld: wat deze 

zielzorgers zeggen is vrijwel het zelfde 
als wat er in de kerk wordt gezegd. En daar 

zou wel eens een verband kunnen zijn: de ont-
kerkelijking heeft mensen in allerlei opzichten bevrijd, 

maar ook opgezadeld met een onhaalbaar mensbeeld. 
Het is goed wanneer de kerk zich afvraagt waarom mensen 
zich zo bevrijd hebben kunnen voelen, want dan is er toch 
iets niet in orde geweest. Maar evenzeer is het goed dat de 
kerk haar kernboodschap blijft verkondigen. Want dat zal 
de geestelijke gezondheid ten goede kunnen komen.

  Ds Wouter Slob
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Kerstproeverij
in de Maranathakerk (17 december 2022)

Kinderkerstspel en Kerstsamenzang
 in de Maranathakerk (24 december 2022)


