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Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 1 december om 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. 

Zondag 28 november om 9.30 uur 
Eerste Advent 

 

Voorganger  Ds. W. Slob 
Ouderling van dienst Dhr. F. Boorsma  
Diaken Mevr. R. Boorsma  
Lector Mevr. A. Smit 
Organist Dhr. L. Wynia   
Bediening 
beamer/camera 

Dhr. A. Grakist 

 
Tijdens de dienst verlenen drie leden van de 
Cantorij hun muzikale medewerking.  
 
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. 

 
Gebed van toenadering: 
De eerste zondag van advent, naar Huub 
Oosterhuis. 
Oud.: Omdat Hij niet ver wou zijn  

is de Heer gekomen. 
Midden in wat mensen zijn 
heeft Hij willen wonen. 
 
Overal nabij is Hij mens'lijk allerwegen. 
Maar geen mens herkent Hem,  
Hij wordt gewoon verzwegen.  
 
God van God en licht van licht, 
aller dingen hoeder, heeft een menselijk 
gezicht, aller mensen broeder.  
 
Wilt daarom elkander doen  
alle goeds geduldig. 
Wees elkaar om zijnentwil 
niets dan liefde schuldig.  

Allen: Weest verheugd, van zorgen vrij: 
God die wij aanbidden 
is ons rakelings nabij, 
wonend in ons midden.  

Oud.: Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
GROET 
Voorg:  de Heer zal bij u zijn 
Allen:  de Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing:  Zacharia 14:   4 - 9 
 Lucas 21: 25 - 31  
  
De Adventcollectes zijn bestemd voor diakonie: 
Werelddiaconaat Moldavie, kerken geven 
kinderen een toekomst en voor de PGN.  
 
Liederen: Lied 25b  
 Lied 439: 1, 2 en 3  
 Lied 217: 1, 2, 3, 4 en 5 
 Lied 462: 1, 2, 3, 5 en 6 
 Lied 321: 1, 2, 6 en 7 
 Lied 442:  1 en 2 
   
De bloemen uit de dienst gaan met een hartelijke 
groet van de gemeente naar mevr. N. Nooyen. 
 
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. 
 

 

 

mailto:redactie@ontmoetingskerk.net


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

 
 
Agenda Ontmoetingskerk 
Ma./di./do.  10 – 11.30 uur bemoedigingsmomenten  

Woe./vrij.  10 – 11.30 uur De aanloop voor een kopje koffie,thee en/of praatje   

Woe. 1 dec. 19.30-21.30 uur Leesgroep  

Do.  10 – 11.00 uur  Adventmeditaties  

Do. 2 dec. 11 – 12.30 uur Ruimte voor Rouw  

 
Diensten: 
Zondag 28 november 
In de Maranathakerk om 9.30 uur: ds. S. Freytag 
In de Bartholomeuskerk is er deze zondag geen dienst. 
 
Zondag 5 december 
In de Ontmoetingskerk om 9.30 uur: dhr. T. van Driel  
In de Maranathakerk om 9.30 uur: ds. W. Slob  
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.maranathakerk-nijmegen.nl  
 
Advent  
Thema van de hele adventsperiode: In een ander Licht.  
De liturgische kleur is Paars. In deze adventsperioden werken we met vier cirkels met licht. 
Een cirkel staat voor oneindigheid, geen begin, geen einde, het leven gaat door, zo ook het 
kerkelijk jaar, het begint met Advent. 
De Adventsperiode gaat van donker naar licht. De eerst week staat er één cirkel in het licht. 
De Grote Adventskrans visualiseert ook deze oneindigheid, daar staan vier kaarsen op, waarvan er 
deze zondag één wordt aangestoken.  
Volgens de nieuw testamentische lezing verschijnt de engel Gabriel met een boodschap aan 
Johannes. Op de liturgische tafel ligt een stronk, de stronk van Isaï, hierin zijn ook paarse bloemen 
verwerkt, de liturgische kleur. 
De klimop verbindt alles, altijd blijvend groen, waarbij we Gods Trouw aan mensen verbeelden. 
 
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 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. 
 
Ruimte voor rouw 
Onder leiding van pastors Trees Versteegen en Marije Klijnsma komen we om de week samen op 
donderdagochtend van 11.00 - 12.30 uur en hebben nog 3 bijeenkomsten. 
Data: 2 dec, 16 dec, 13 jan. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze groep. 



 
Leesgroep 
Op 1 december van 19.30 tot 21.30 uur, bespreken we de drie laatste hoofdstukken uit het boek 
van Paul van Tongeren ‘Het wonder van betekenis’. 
7: Met dank aan, 8: Strijd in jezelf, 9: Niet zonder ons. Afhankelijk van de coronamaatregelen 
komen we bijeen in de Tuinkamer dan wel online. 
Je krijgt tijdig te horen wat we gaan doen. Met vriendelijke groet, Hans van Gennip. 
 
Nieuwe website 
De Ontmoetingskerk heeft een nieuwe website. Deze site is twee weken geleden in de lucht 
gekomen. Het webadres is hetzelfde gebleven: www.ontmoetingskerk.net. 
Geprobeerd is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vorige website, maar toch een nieuwe site 
te creëren. Natuurlijk is de site nog niet volledig, maar er is o.a. al wel een agenda en een rooster 
van kerkdiensten te vinden. 
 
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 retraiteprogram-
ma 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/een-
kijkje-in-de-hemel/ of mail Annet (info@zininmijnleven.nl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 11 december LUNCHEN 
De projectgroep “Elkaar Ontmoeten” (Een project van de St. Hart voor Dukenburgers) probeert op 
allerlei manieren in contact te komen met wijkbewoners die behoefte hebben aan meer 
contacten. De afgelopen jaren is gebleken dat samen iets eten een plezierige manier is om elkaar 
te ontmoeten. Daarom organiseren we op zaterdag 11 december a.s. wederom een “lunch-dag”. 
 
Die dag is er op verschillende plaatsen in Dukenburg de mogelijkheid om samen met andere 
mensen te lunchen. We starten om 12.00 uur. 
 
Het is met name bedoeld voor mensen die niet zo vaak de deur uit komen. Ken je zo iemand, 
nodig die dan uit en geef je samen op voor zo’n lunch. Maar ook als je zelf denkt, dat zou ik wel 
willen, meld je dan aan. 
 
De maaltijden worden gratis aangeboden. Graag zien we je, of jullie.                                                                                                                                                                          
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar;  
elkaarontmoetendukenburg@gmail.com 
Of neem telefonisch contact op met: 06-42894719. 
Ook als je een aantal mensen thuis wilt ontvangen kun je je hier aanmelden. 

Indienen kopij Over en Weer:  
redactie@ontmoetingskerk.net o.v.v. 

Over&Weer  Sluitingsdatum: 5 december 
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