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Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 25 mei 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. 

 Zondag 22 mei om 9.30 uur 
 

Voorganger  Ds. W. Slob  
Ouderling   Dhr. B. de Gooyert 
Diaken Mevr. R. Boorsma  
Lector   Mevr. Y. van Dijk  
Organist Dhr. A. Mulder   
Bediening 
beamer/camera 

Mevr. E. Steenbeek 

 
Bemoediging: 
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 los laat het werk van zijn handen. 
 
Drempelgebed:  
Oud: God, hier zijn wij, samengekomen voor Uw 

aangezicht. 
Allen:  Ieder met haar eigen verhaal, 

met zijn eigen zorgen en blijdschap.  
Oud.:   Vreugde en verdriet liggen vaak zo dicht 

bij elkaar. 
Allen:  We danken U voor alles wat ons blij 

maakt en energie geeft.  
             We leggen alles wat ons bezwaart en 

belast voor U neer. 
Oud.:   God, in een stil moment keren we ons 

naar U toe en vragen U: wees aanwezig in 
ons midden, keer U ook naar ons. 

                             ----- Stilte ------ 
Oud.:  God, hoor ons gebed. 
Allen:   Laat ons iets van Uw liefde en licht 

ervaren in dit samenzijn. Amen. 
 
GROET  
Voorg:  De Heer zal bij u zijn. 
Allen:  de Heer zal u bewaren. 
 

 

Schriftlezing:  Joël 2 : 21 – 27 
 Johannes 14 : 27 – 31  
  
De collectes zijn bestemd voor de diaconie: Het 
Kruispunt en voor de Protestantse Kerk. 
 
Liederen: Lied 67: 1 en 2  
 Lied 654: 1, 5 en 6   
 Lied 678: 1, 2, 3 (vrouwen), 7  
  (mannen), 8 en 9 
 Lied 1010: 1, 2 en 4 
 Lied 368d 
 Lied 657:  1, 2 en 3 
  
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. 
 
Indienen kopij Over en Weer: 
redactie@ontmoetingskerk.net o.v.v. Over&Weer 
Sluitingsdatum: 19 juni. 

 

 



 
 
Agenda Ontmoetingskerk 
 
Vrij. 20 mei 9 – 16.00 uur voorjaarsmarkt 
Zaterdag  21 mei  12.00 uur Stiltekring voor vrede i.v.m. Europadag in Oekraïne  
Zon. 22 mei  22 mei 14.30 uur  Concert van het koor “Surplus” 
Ma./di./do. Elke week  10 – 11.30 uur Bemoedigingsmomenten: voor een kort gesprek en/of het 

aansteken van een kaarsje in de kapel 
Woe./vrij. Elke week 10 – 11.30 uur “De aanloop” voor een kopje koffie, thee en/of praatje  
Don. 26 mei 10 – 11.00 uur Groene meditatie in de stiltezaal 
 

Diensten: 
Op hemelvaartsdag 26 mei is er geen dienst.  
Zondag 29 mei 
In de Ontmoetingskerk om 9.30 uur: ds. C. van den Berg. 
In de Maranathakerk om 9.30 uur: ds. W. Slob, viering Heilig Avondmaal.  
In de Bartholomeuskerk is er geen dienst. 
Al deze diensten zijn live te volgen of later terug te kijken via www.ontmoetingskerk.net/ 
beelduitzendingen of www.maranathakerk-nijmegen.nl of www.pkn-nijmegen.nl 
 
**U komt toch ook vrijdag 20 mei? 
Op vrijdag 20 mei organiseert de Klaaswinkel van 9 tot 16 uur in en om de Ontmoetingskerk een 
Voorjaarsmarkt met goede, gebruikte en nieuwe spullen. 
Bezoekers vinden er o.a. boeken, cd’s, dvd’s, lp’s, kleding, tassen, koffers, schoenen, elektra, 
speelgoed, puzzels, sieraden, schilderijen, huishoudelijke artikelen, curiosa, allerhande. En dat 
alles keurig gesorteerd. 
De opbrengst van de Klaaswinkel gaat vooral naar het welzijnswerk van de kerk. 
In Bar le Duuk (in de kerk), in het Atrium van het wijkcentrum en bij mooi weer op het terras voor 
de kerk kunt u op deze dag even gezellig bijpraten, uw ervaringen delen met anderen onder het 
genot van een kopje koffie. 
 

**Benefiet-zangavond voor Oekraïne.  
De Cantorij kijkt dankbaar en blij terug op een geslaagde zangavond voor Oekraïne met een 
prachtige opbrengst van € 1.117,--. 
Heel veel dank aan ieder die liedsuggesties heeft ingestuurd of op een andere manier een bijdrage 
heeft geleverd aan het welslagen van deze avond! 
Voor wie het gemist heeft: op de website Ontmoetingskerk.net is de video-opname te bekijken en 
te beluisteren. Bestuur Cantorij Dukenburg.  
 

**Digitaal collecteren 
U kunt uw gaven over 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. 
En ook via de PGN-app kunt u snel en makkelijk een gift voor de collecte doen. Met deze app is de 
kerk altijd binnen handbereik en kunnen we elkaar digitaal ontmoeten, elkaar inspireren en 
informeren. Ook is hij hartstikke handig als gemeentegids. U kunt de app downloaden in de 
playstore of in de appstore onder de naam PGNijmegen. Met vragen kunt u terecht bij 
communicatie@pkn-nijmegen.nl 

http://www.pkn-nijmegen.nl/

