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ZONDAGSBRIEF 
PGN sectie Dukenburg-Lindenholt 
no 20 – 11                                                25 en 26 december 2021 

Zaterdag 25 december 09.30 uur 
1ste Kerstdag 

  
Voorganger Mevr. M. Klijnsma 
Ouderling van dienst De heer F. Boorsma 
Diaken Mevr. R. Boorsma 
Lector Mevr. A. Smit 
Organist Dhr. L. Wynia 
Met medewerking van drie leden van de cantorij 
Beamer en camera Dhr. A. Grakist 

 
Liederen Lied 467 c-98 1, 3 

Lied 299 j 
Lied  478 1 
Lied O come all ye faithful   1, 2, 5, 6 
Accl. 368 c 
Lied 487 1, 2, 3 

 
Lezingen Jesaja 52: 7-10 
  Johannes 1: 1-14 
 
Aansteken adventskaarsen en kerstkaars  
Kind:  Het wordt anders, het wordt lichter 
 Het wordt licht voor jou en mij 
 Voor iedereen op aarde, 
 Het is kerstfeest, God is dichtbij. 
 
Gebed van toenadering  
Kind: God van liefde, wij, die soms in duisternis wonen 

hebben een ster gezien. Wij, die soms vast zitten 
in strijd bidden om uw vrede op onze onze 
aarde.  Wij, soms ver bij U vandaan, zoeken naar 
Immanuel, God met ons. 

Allen: Breng ons bij uw koningskind en geef ons 
vrede. Amen. 

 
Voorg.: Laten we de Heer in ontferming aanroepen en 

zijn Naam prijzen 
Allen: want zijn barmhartigheid heeft geen einde  
 
De collecten in deze dienst zijn bestemd voor  
Kerk in Actie  “kinderen in de knel”  
en de Wijkkas van de Ontmoetingskerk. 
 
 

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. 
 

Zondag 26 december 09.30 uur 
2de Kerstdag 

 
Voorganger Ds. J. ter Avest 
Ouderling van dienst Mevr. G. Berkelaar 
Lector Mevr. G. van Rijn 
Organist Dhr. L. Wynia 
Met medewerking van drie leden van de cantorij 
Beamer en camera Dhr. F. Sluijs 

 
Liederen  Psalm 19 1, 3   

Lied 961 3x 
Psalm 149 1, 2 
Psalm 92 4 
Lied 447 1, 2, 3 
Psalm 119 49, 40  
Lied 150 a 1, 2, 3, 4 

 
Lezingen  Jeremia26: 1-15 
   Mattheüs 4: 12-17 
 

Gebed van toenadering:   
Oud.:  Gezegend zijt Gij, koning der wereld, Die de  

morgen ontbood en het licht hebt geroepen.  
Allen:  Zegen ons met uw licht.  
Oud.:   Het licht van uw woord  wijst ons hoe te gaan,   

bewaart ons voor dwalen.  
Allen:  Zegen ons met uw licht.   

- - - Stilte - - - 
 Oud:   Bij uw licht zien wij elkaar: mensen van uw  

welbehagen.  
Allen: Zegen ons met uw licht.              Amen  
 
De collecten in deze dienst zijn bestemd voor 
Diaconaal algemeen werk en de PGN. 



 
 
 
Liturgische bloemschikking Kerstmis 
Thema: stralend Licht …..Licht en Leven 
De liturgische kleur is wit.  In de  hele adventsperiode werken we met 4 cirkels.  
Een cirkel staat voor oneindigheid, geen begin en geen einde, het leven gaat door, zo ook het kerkelijk jaar. 
Deze kerst staan er 4 cirkels.  Zij werden van donker naar licht ontstoken.  
De grote adventskrans visualiseert ook deze oneindigheid, daar staan 4 kaarsen op, die nu allen branden.  
De amarylissen, komend vanuit een bol, staan in bloei.   De hele schikking staat in een stralend licht. 
Op de liturgische tafel  ligt een stronk, de stronk van Isai. 
De klimop verbindt alles,  altijd blijvend groen, waar bij we Gods Trouw aan mensen verbeelden. 
 
Een overzicht van alle kerstvieringen vindt u onderaan de Zondagsbrief.  

 
Bemoedigingsmomenten:  
De kerk is open van 10.00 - 11.30 uur voor een kort praatje en/of het aansteken van een kaarsje op 
dinsdag 28 december,   maandag 3 januari,   dinsdag 4 januari  en  donderdag 6 januari 
 
De Aanloop:  
Op 29 december is er geen Aanloop.  Op vrijdag 31 december,    woensdag 5 januari  en   vrijdag 7 januari is De 
Aanloop weer open van 10.00 - 11.30 uur, voor een kopje koffie of thee en een praatje.  
 
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! 
 
Digitaal collecteren  
Wij vragen u 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. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Indienen kopij Over en Weer:  redactie@ontmoetingskerk.net o.v.v. Over&Weer  
Sluitingsdatum: 2 januari 2022 

De makers van de Zondagsbrief  
wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022 toe. 

 Joan Dreessens en Wilja Rodenburg   
 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 29 december 18.00 uur inleveren bij 
Joan Dreessens, tel. 024-344 72 22 (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. 
 

mailto:redactie@ontmoetingskerk.net


 

Kerstvieringen in de Ontmoetingskerk 2021  
Alle diensten zijn alleen online te volgen.  
Het fysiek bijwonen van de kerkdienst in de Ontmoetingskerk en de Maranathakerk is tot vrijdag 14 januari  
niet mogelijk. In de online-diensten zullen naast de predikant aanwezig zijn: de ambtsdrager van dienst,  
de lector, de organist, drie zangers en uiteraard de koster, alsmede enkele mensen voor de techniek.  
Dat alles op de bekende onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter.  
 
De diensten zijn te volgen op: 
- de website van de Protestantse Gemeente te Nijmegen:  www.pkn-nijmegen.nl  
- de website van de Ontmoetingskerk:     www.ontmoetingskerk.net  
- de website van de Maranathakerk:     www.maranathakerk-nijmegen.nl  
 
Kerstavond, vrijdag  24 december       
18.00 uur Gezinsviering  Eucharistieviering met kinderkoor        
 Voorg.:  Joska van der Meer en Gerard van Hoof 
19.30 uur Kerstviering    Eucharistieviering met Mediorenkoor           
 Voorg.:  Trees Versteegen, Joska van der Meer en Alfred de Jong 
21.30 uur Kerstviering    Eucharistieviering met Joy en jongerenkoor           
 Voorg.:  Trees Versteegen, Joska van der Meer, Alfred de Jong 
22.30 uur Protestantse Kerstnachtdienst online vanuit de Stevenskerk 
 Ds. Wouter Slob en Ds. Wilma Hartogsveld  
 Te volgen via www.pkn-nijmegen.nl of de regionale zender RN7 
 

Eerste kerstdag, zaterdag 25 december  
09.30 uur Protestantse dienst  
 Marije Klijnsma 
11.00 uur Kerstviering    Eucharistieviering met Gregoriaans koor 
 Voorg.:  Trees Versteegen, Joska van der Meer en Eugene Awayevu  
 

Tweede kerstdag, zondag 26 december  
09.30 uur Protestantse dienst 
 Ds. Jan van Avest 
11.00 uur Kerstviering    Woord en communieviering met het koor Encore   
 Voorg.:  Trees Versteegen en Joska van der Meer 
 

 
 
Diensten overige kerken: 
Kerstavond, vrijdag  24 december       
19.00 uur Kerstavond met kinderkerstspel 
Online via de website van de Maranathakerk:  www.maranathakerk-nijmegen.nl 
 
Eerste kerstdag, zaterdag 25 december  
In de Maranathakerk   om 9.30 uur:  ds. J. ter Avest 
In de Bartholomeuskerk  om 10.00 uur:  ds W. Slob 
 
Tweede kerstdag, zondag 26 december  
In de Maranathakerk   om 9.30 uur:  ds. M. de Mik 
In de Bartholomeuskerk is er geen dienst. 
 
Oudjaar, vrijdag 31 december 
In de Bartholomeuskerk te Beek om 15.30 uur: Ds. W. Slob   
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