
Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 5 oktober 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  2 oktober om 9.30 uur 

Voorganger Ds. M. Soethout 
Ouderling van dienst Mevr. G. Berkelaar 
Lector Mevr. H. Tuinstra 
Organist Dhr. L. Wynia  
M.m.v.  De Cantorij o.l.v. 

Vivian Moffat 
Bediening beamer / 
camera 

Dhr H. Berkelaar 

 
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, vergeef ons alles wat 

we fout hebben gedaan. En vergeef ons 
dat we het goede zo vaak hebben 
nagelaten.  

Allen:  Vaak zeggen we zo gemakkelijk dat we 
U willen volgen en gaan ondertussen 
onze eigen weg.  

Oud.:  Daarom komen we aan het begin van 
de dienst tot U. Daarom willen we een 
moment stil zijn. Wil ons helpen, Heer, 
alles wat de ontmoeting met U en met 
elkaar in de weg staat, weg te nemen. 
  Stilte  

 Oud.: Help ons, Heer, U te volgen, zodat we  
  Uw wegen gaan. Wegen, die vol zijn 

met ontmoeting.  
Allen: Ontmoeting met U en met elkaar.  
Oud.: Zodat we zien waar we nodig zijn, delen 

van wat we bezitten volop in het leven 
staan. 

 
 

Allen: Het leven dat wij van U hebben ont -
vangen. Dank U voor nieuwe kansen. 
Steeds opnieuw.  Amen.  

 

Lezingen 
 

Deuteronomium 24: 17 - 22 
Lucas  14: 1 - 14 

  
Liederen Lied: 146a:  1, 2 en 4 
 Lied: 299e -  Cantorij   
 Lied: 78a: 1, 2 en 4 - Cantorij   
 Lied: Hashivenu -  Cantorij 
 Lied: 991: 1, 2, 7 en 8   
 Lied: 912: 1, 2 en 3  
 Lied: 368j 
 Lied: 653: 1, 3 en 7 

 
De diaconale collecte in de dienst is vandaag 
bestemd voor Het Passion.  
De tweede collecte is bestemd voor Landelijk: 
Israëlzondag.  
 
De bloemen uit deze dienst gaan met een 
hartelijke groet van de gemeente naar ……… 
 
Op zondag 2 oktober: 
In de Maranathakerk om 9.30 uur, Ds. P. 
Oosterhoff. 
In de Bartholomeuskerk is er deze zondag geen 
dienst. 
 
Op zondag 9 oktober wordt er door de 
werkgroep Liturgie en Eredienst om 9.30 uur 
een gezamenlijke dienst verzorgd in 
Maranathakerk. Er zijn deze zondag geen 
diensten in de Ontmoetingskerk en de 
Bartholomeuskerk.  
 
Alle diensten zijn ook online te bekijken via: 
www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendingen 
of www.maranathakerk-nijmegen.nl 
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AGENDA In de Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld 
Zat. 1 okt. 10 – 12 u. Inleveren goederen Klaasmarkt 
Zon. 2 okt. Afscheid pastor Gerard van Hoof in de familieviering van 11.00 uur 
Elke Ma./din./don. 10 – 11.30 u. Het Luisterbankje; iedereen is welkom in de kerk voor een praatje, 
een kaarsje of even rust. 
Din. 4 okt. 10 – 11.30 u. Inloop-koffie-ochtend voor (oud) medewerkers 
Elke Woe./vrij. 10 – 11.30 u. De Aanloop; voor een kopje koffie of thee en een praatje. 
Woe. 5 okt. 10 – 11.30 u. Ruimte voor rouw 
Don. 6 okt. 10.00 u. Vergadering Protestantse Vrouwendienst 
Woe. 12 okt. 19.30 -21.00 Gespreksgroep 16+ (bij Wouter Slob thuis, St. Agnetenweg 73). 
Kijk voor meer informatie in de Zondagsbrief, op de website www.ontmoetingskerk.net of in de Over&Weer 
 
**Inloop-ochtend 
Naar aanleiding van de succesvolle medewerkers-middag afgelopen juni en omdat het al langer op het 
wensenlijstje stond, is besloten dit werkjaar te starten met een inloop ontmoetings-koffie voor (oud) 
medewerkers, en wel iedere 1e dinsdag van de maand van 10.00 – 11.30 uur. 
De eerste inloop ochtend is op dinsdag 4 oktober in zaal A. 
We hopen vele (oud) medewerkers te zien en vooral dat zij elkaar zien en bijpraten. 
 
**Ruimte voor rouw 
Ruimte voor rouw is een groep die bedoeld is voor ieder die een dierbare verloren is aan de dood. Het is 
een vaste groep van maximaal 8 deelnemers. We komen om de week samen op woensdag en hebben 6 
bijeenkomsten met elkaar. 
De rouwgroep wordt geleid door pastores Joska van der Meer en Marije Klijnsma. 
Data:     5 okt, 19 okt, 2 nov, 16 nov, 30 nov en 16 dec 
Tijd:       10.00 - 11.30 uur 
Graag aanmelden bij Marije of Joska.  
Mocht u nog vragen hebben over de groep of over uw deelname, neem dan gerust contact op via: 
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl / tel. 06 19 04 74 40 of  
joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net / tel. 06 51 51 73 80. 
 
**Gespreksgroep 16+ 
Komend seizoen zouden we graag een gespreksgroep starten voor jongeren tussen de 16 en 20 jaar oud. 
We komen één keer per maand bij elkaar en spreken over wat ons zoal kan bezig houden. 
Dat kan met kerk en geloof te maken hebben, maar misschien zijn andere onderwerpen wel net zo 
belangrijk. We hebben voor het najaar alvast drie data vastgelegd: 12 oktober, 16 november en 7 
december; steeds van 19.30-21.00. De eerste keer komen we samen bij Wouter Slob thuis (st. Agnetenweg 
73, Nijmegen). Je kunt gewoon aankomen, maar aanmelding is voor ons handig. Neem gerust iemand 
mee. 
Graag tot dan! Marije Klijnsma (marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl) en Wouter Slob (wouter.slob@pkn-
nijmegen.nl) 
 
**Kindernevendienst  
Op zondag 16 oktober is er in de Ontmoetingskerk GEEN kindernevendienst. Dit i.v.m. een tekort aan 
leiding voor de kindernevendienst. 
Bent u iemand of kent u iemand, die wil helpen dit probleem op te lossen neem dan contact op met: Anja 
Ros, j.a.ros@hotmail.com of 024 3451316. 
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**Website PGN 
Hij is er! De nieuwe website van de Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk is online. Deze nieuwe site 
vervangt de oude PKN Nijmegen website en over enige tijd de websites van Landwijk en de 
Maranathakerk. De Ontmoetingskerk blijft een eigen website houden. Op deze nieuwe site vindt u 
informatie over onder meer de diensten, de verschillende werkgroepen, activiteiten en het beleid van de 
kerkenraad.  Eén gemeenschappelijke website, te vinden via: www.pkn-nijmegen.nl. 
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen voor deze website, we horen het graag. Ook vragen wij de 
verschillende werkgroepen om hun activiteiten en overige informatie aan te leveren om zo de website 
actueel te houden. Dit kan door een mail te sturen naar: communicatie@pkn-nijmegen.nl. We zien het 
graag tegemoet! 
 
**11 november 2022: Klaasmarkt én Feest van het delen 
Op vrijdag 11 november wordt de traditionele Klaasmarkt gehouden (met oliebollen!) van 9.00-15.30 uur. 
Daarna gaat de Klaasmarkt over in het Feest van het delen. 11 november is immers ook feestdag Sint 
Maarten. In navolging van Sint Maarten die zijn mantel deelde met iemand die wel wat warmte kon 
gebruiken, gaan we wat niet verkocht werd verdelen onder kinderen en mensen die in onze tijd rond 
moeten komen van heel weinig geld. Zij krijgen hiervoor vooraf bonnen uitgedeeld. De Klaasmarkt moet 
namelijk noodgedwongen door gebrek aan medewerkers en opslagruimte stoppen in de huidige vorm.  
We willen geen goede spullen weggooien, vandaar dat we ze uitdelen en er verder ook goede doelen voor 
zoeken. Bij het Feest van het delen willen we bovendien de mensen die vele jaren met veel inzet de 
Klaasmarkt mogelijk maakten in het zonnetje zetten o.a. door het opruimen grotendeels van hen over te 
nemen. Om 17.00 uur start de lampionnenoptocht en het Feest duurt tot 17.30 uur. 
 
Om dit Feest van het delen mogelijk te maken, zijn we op zoek naar vrijwilligers.  
Er liggen lijsten klaar in de kerk om u op te geven of u kunt mailen naar 
vrijwilligerszaken@ontmoetingskerk.net 
 
Ja, ik help graag mee met het Feest van het delen met één van de volgende taken: 
vrijdag 11  november 

• 15.00 - 18.00   Achter marktkraam staan en half uur lichte opruimwerkzaamheden  

• 15.30 - 17.30  In de jongerenruimte catering voor medewerkers Klaasmarkt verzorgen 

• 18.00 - 21.00  Opruimen en leegruimen van de kerk   

• 20.00 - 22.00  schoonmaken o.a. met Schrobmachine   
Zaterdag 12 november 
8.30 - 12.00     Laatste opruimwerkzaamheden   

met name afvoer naar Dar en goede doelen en terugzetten kerkzaal 
 
Mensen die mee willen helpen bij de Klaasmarkt (opbouw en marktdag van 9.00-15.30) 
kunnen dit kenbaar maken aan Henk Beeke: h.beeke@upcmail.nl 06-31570082     
! Medewerkers van eerdere Klaasmarktedities ontvangen dit weekend  
de nieuwsbrief met het vertrouwde opgaveformulier. 
Helpt u mee? Bij voorbaat dank! 
 
**De Zondagsbrief 
De volgende zondagsbrief verschijnt 9 oktober. 
 
**Over&Weer 
Indienen kopij Over en Weer: over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl Sluitingsdatum: 1 november 
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