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Zondag 21 november om 9.30 uur
Eeuwigheidszondag
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
Organist
Bediening
beamer/camera

Ds. W. Slob
Mevr. G. Berkelaar
Mevr. Y. van Alebeek
Mevr. G. van Rijn
Dhr. A. Mulder
Dhr. F. Sluijs

Tijdens de dienst verlenen drie leden van de
Cantorij hun muzikale medewerking.
Drempelgebed
Oud.: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw is tot in eeuwigheid,
Oud.: die niet loslaat het werk van zijn handen.
Gebed van toenadering:
Oud.: Heer, onze God,
wij komen tot U, ieder met ons eigen
verhaal.
Allen: U kent ons, U weet wat ons bezig houdt.
God, stil staan wij hier voor U.
Oud.: We vragen om de aanwezigheid van Uw
Geest in ons midden.
Allen: Uw licht in onze duisternis.
Oud.: Uw kracht in onze zwakke momenten,
Uw troost in ons verdriet.
Allen: Uw nabijheid in ons leven
en in onze wereld.
Amen.
Schriftlezing: Romeinen 11: 33 - 36
De collectes zijn bestemd voor de diaconie:
Project Schuldwegwijzer en voor de sectiekas.

Liederen: Lied 23:
Lied 301a
Lied 217:
Lied 256
Lied 199
Lied 943:
Lied 695:
Lied:

1 en 2
1, 2, 3, 4 en 5

1, 3 en 4
1, 2, 3, 4 en 5
Ga maar gerust.

De bloemen uit de dienst gaan met een hartelijke
groet van de gemeente naar …..
ONZE VADER (NBV21)
Onze Vader in de hemel,
laat Uw naam geheiligd worden,
laat Uw koninkrijk komen,
laat Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de
hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van
het kwaad. Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.
Diensten:
Zondag 21 november
In de Maranathakerk om 9.30 uur: ds. C. v.d. Berg
In de Bartholomeuskerk om 10.00 uur: Mevr. M.
Klijnsma
Zondag 28 november
in de Ontmoetingskerk om 9.30 uur: ds. W. Slob
In de Maranathakerk om 9.30 uur: ds. S. Freytag
In de Bartholomeuskerk is er deze zondag geen
dienst.
Al deze diensten zijn live te volgen of later terug te
kijken via www.ontmoetingskerk.net/
beelduitzendingen of www.maranathakerknijmegen.nl

Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot inleveren bij woensdag 24 november 18.00 uur inleveren bij
Wilja Rodenburg, tel. 024-845 80 91 (na 18.00 uur), adres: redactie@ontmoetingskerk.net o.v.v. zondagsbrief.
Als u de zondagsbrief van de PGN via e-mail wilt ontvangen, kunt u dit via e-mail aanvragen bij het kopij-adres.

Agenda
Ma. / di./do.
Woe./ Vrij.
Do.
25 nov.

10 – 11.30 uur
10 – 11.30 uur
14 – 16.00 uur

bemoedigingsmomenten
De aanloop voor een kopje koffie,thee en/of praatje
Middag voor de ouderen

Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk

Coronaregels
Wilt u bij binnenkomst in de kerk uw handen desinfecteren en de presentielijst invullen met uw
naam, telefoonnummer of mailadres.
Mondkapje dragen is verplicht tot u op uw zitplaats zit en houdt u s.v.p. aan de 1,5 meter!
Eeuwigheidszondag
Het leven gelaten…. De liturgische kleur is wit. Het Leven en Leven na dit leven mag gezien worden
als een cirkel. Een cirkel heeft geen begin en geen einde, het leven gaat door ook na de dood.
Witte Rozen, bloemen van de Liefde. De kaarsen worden ontstoken bij alle namen, die genoemd
worden. Het riet staat voor het ruisen van een zachte bries voor Stilte en Aandacht.
Dor blad staat symbool voor de vergankelijkheid van het leven. Alles verbonden door Klimop, altijd
blijvend groen, teken van Verbond en Trouw. Gods Trouw aan mensen!
Digitaal collecteren
Wij vragen u daarom vriendelijk uw gaven over te maken op de volgende rekeningnummers:
1e collecte Diaconie
- Diaconie Prot. Gem. Nijmegen NL52 INGB 0000 9026 39
2e collecte
- Prot. Gem. Nijmegen NL74 INGB 0008 2451 43
Naast de mogelijkheid van digitaal collecteren zijn er ook mandjes bij de uitgang ten behoeve van
de collecte. Hartelijk dank voor uw bijdrage, De diaconie en het College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Nijmegen.
!! Kunstzinnige avond van maandag 22 november gaat niet door !!
De geplande KunstZINnige Avond van a.s. maandag 22 november gaat NIET door. In goed overleg
met de heer Dick Reeder, inleider van de avond, en kunstenaar van de geëxposeerde kunstwerken
in zaal A en de Tuinzaal (zaal M), is besloten - gegeven de omstandigheden rondom Corvid-19 - om
de KunstZINnige Avond niet door te laten gaan. Ook eerder in 2020 moesten we vanwege corona
de geplande opening van de jaarexpositie van de Werkgroep KunstZINnig afgelasten. Ook toen kon
de heer Dick Reeder zijn met passie en kennis samengestelde inleiding niet uitspreken.
Mochten in het voorjaar 2022 de omstandigheden zodanig zijn dat er opnieuw een mogelijkheid
van presentatie ontstaat, zal dan een KunstZINnige Middag op een zaterdag worden ingepland.
Drie maal scheepsrecht? Namens de Werkgroep KunstZINnig, Wim Koopmans.
Protestantse Vrouwendienst Dukenburg / Lindenholt / Hatert
Op donderdagmiddag 25 november om 14.00 uur komen de heer en mevrouw Willemsen, ons
iets vertellen over “Onderweg naar Kerst”. We zitten, gezien de coronamaatregelen, in de
kerkzaal. We hopen u allen weer te zien.
Indienen kopij Over en Weer:
Hartelijke groeten, de dames van de Vrouwendienst.
redactie@ontmoetingskerk.net o.v.v.
Over&Weer Sluitingsdatum: 5 december

Een Kijkje in de Hemel nemen?
Een intens kerstfeest begint bij een aandachtige voorbereiding. Vanaf 28 november is er elke dag
een moment van rust, stilte en met-jezelf-zijn. Je kunt meedoen aan dit digitale retraiteprogramma dat zingevingscoach en theoloog Annet Hogenbirk speciaal voor deze adventstijd ontwikkelt en
begeleidt. Meer weten of gelijk aanmelden? Kijk op https://www.zininmijnleven.nl/retraite/eenkijkje-in-de-hemel/ of mail Annet (info@zininmijnleven.nl).

Op de website www.ontmoetingskerk.net vind u informatie over aktiviteiten en ook over het toepassen van de
maatregelen rondom Corona in de Ontmoetingskerk.

Uitnodiging voor de film Corpus Christi
Vrijdag 26 november 19.45
Op het nieuwe adres van het Huis van Compassie
Vlietstraat 20 B in Nijmegen

Polen 2019 een film van Jan Komasa
Daniel heeft een religieuze ervaring terwijl
hij in een jongerengevangenis zit voor
moord, maar door zijn criminele achtergrond
kan hij zijn droom om priester te worden
niet verwezenlijken, ook niet als hij vrijkomt.
Hij krijgt werk in een klein dorp, en bij een
bezoek aan de plaatselijke kerk doet hij
zich voor als priester. Hij ontmoet de pastoor en deze gelooft hem. Hij wordt zelfs
gevraagd om even de parochie over te nemen omdat de pastoor moet opgenomen
worden voor een medisch probleem. Daniel begint alle taken van een priester uit te
voeren, en voelt zich er goed bij. Het dorp wordt echter verdeeld door een trauma uit
het verleden, en Daniels bedrog dreigt uit te komen.
Verder dit seizoen vertonen we:
• Sorry we missed you van Ken Loach op 28 januari
• Een nader te kiezen film op 26 maart
Na afloop van de film is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, in een
ontspannen sfeer en onder het genot van een drankje.
Aanvang: 19.45 uur, inloop 19.30 uur. Toegangsprijs 7,50 of naar draagkracht.
Inclusief koffie en drankje.
Wees welkom!
Namens de filmcommissie, bestaande uit Kees Waardenburg, Ineke Stoffels, en
Lauke Nijssen.
Pieter Poels
coordinator Huis van Compassie Nijmegen
www.huisvancompassienijmegen.nl
06 42056809
Nieuw adres: Vlietstraat 20 B 6542 SL Nijmegen

