
Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 1 februari 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 29 januari om 9.30 uur 
 

Voorganger Mevr. M. Klijnsma 
Ouderling van dienst Mevr. Y. van Dijk   
Diaken Mevr. A. Ros 
Lector Mevr. Y. van Dijk 
Organist  Dhr. L. Wynia 
Bediening beamer / 
camera 

Dhr. R. Koopman 

 
BEMOEDIGING 
Oud.: Onze hulp is in de naam van de  
 Eeuwige,  
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Oud.:  en 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.:   In stilte vragen we U om ruimte en rust 

in onszelf, zodat wij ontvankelijk 
worden voor U. 

Stilte 
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.  
 

GROET 
Voorg.: De Eeuwige is met u allen 
Allen: Gods vrede is met u. 

 
KYRIE EN GLORIA 
Voorg.:  Laten wij de Heer om ontferming  
 aanroepen en Zijn naam prijzen. 
Allen:  want Zijn barmhartigheid heeft geen 

einde. 
 

Lezingen 
 

Psalm 37: 1 - 11 
1 Korintiërs 1: 18 - 31 

  
Liederen Lied: 1005: 1, 2, 4 en 5  
 Lied: 299j 
 Lied: 791: 1, 2, 3, 4 en 6   
 Lied: 1001: 1, 2 en 3    
 Lied: 909: 1, 2 en 3 
 Lied: 367k 
 Lied: 418: 1, 2, 3 en 4 

 
De diaconale collecte in de dienst is vandaag 
bestemd voor Steun de voedselverbouw in De 
Haard. De tweede collecte is bestemd voor de 
PGN: onderhoud gebouwen.  
 
De bloemen uit deze dienst gaan met een 
hartelijke groet van de gemeente naar ……. 
 
Op zondag 29 januari is er dienst in de 
Maranathakerk om 9.30 uur met ds. W. Slob.  
 
Op zondag 5 februari is er dienst in de Ontmoe-
tingskerk om 9.30 uur met dhr. Egbert Fokkema.  
In de Maranathakerk om 9.30 uur met ds. W. 
Slob, (HA).  
 
Alle diensten zijn ook online te bekijken via: 
www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendingen 
of www.maranathakerk-nijmegen.nl 
of www.pkn-nijmegen.nl 
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AGENDA In de Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld 
 
Elke Ma./din./don.  10 – 11.30 u.  Het Luisterbankje; iedereen is welkom in de kerk voor een praatje, 
  een kaarsje of even rust. 
Elke Woe./vrij.  10 – 11.30 u.  De Aanloop; voor een kopje koffie of thee en een praatje. 
Zat. 28 januari 10.00 uur Jongerentheaterweekend  
Zon. 29 januari 17.00 uur Voorstelling - over het leven van Koning Salomo  
Don.  2 februari  10.00 uur Vergadering Protestantse Vrouwendienst  
  
Kijk voor meer informatie in de Zondagsbrief, op de website www.ontmoetingskerk.net of in de Over&Weer 
 
**Collectes 
We collecteren al een jaar met de PKN app, daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om geld over te 
maken met de rekeningnummers. Als een gast wil bijdragen aan de collecte is het mogelijk dit ook via de 
betalingsmogelijkheden van onze app te doen. De onderstaande QR code linkt naar een pagina waar direct 
de collectes klaar staan. Deze code blijft geldig, de collectes veranderen per week automatisch mee.  
Het voordeel hiervan is dat een QR code scannen makkelijker is dan 
een rekeningnummer intoetsen en ook dat de bijdrage anoniem is. 
  
De diaconale collecte in de dienst is vandaag bestemd voor Steun de 
voedselverbouw in De Haard. De tweede collecte  is bestemd voor de  
PGN: onderhoud gebouwen.  Door het scannen van de QR code kunt u  
met iDEAL uw bijdrage anoniem overmaken. 
 
**Jongerentheaterweekend 28 & 29 januari 
Veertig Jongeren gaan dit weekend het verhaal van koning Salomo omzetten in een theatervoorstelling. U 
bent van harte welkom om op zondag 29 januari om 17.00 uur het resultaat te komen bekijken. Toegang 
is gratis maar in de voorstelling zit altijd een collecte om zulke activiteiten mogelijk te blijven maken. 
 
**Warmteplek 
Op verzoek van de Gemeente Nijmegen stellen we de Ontmoetingskerk op een aantal momenten open als 
'Warmteplek'. Iedereen die thuis energie wil besparen of anderszins op zoek is naar warmte, is welkom op 
een warme plek met gratis koffie. In de wintermaanden zal op dinsdagmorgen en vrijdag de hele dag zaal 
A als warmteplek ingericht worden. Op woensdagmorgen zal dat in de Tuinkamer zijn. Er is dan een 
koffietafel voor wie anderen wil ontmoeten, maar mensen kunnen ook een puzzel komen maken, een 
spelletje doen, handwerken of de krant en tijdschriften komen lezen. 
Extra op woensdagmorgen is er tussen half 12 en 13 uur soep (eigen bijdrage 0,50). 
We zijn hiervoor op zoek naar mensen die woensdagmorgen een grote pan soep (3-4 liter) willen 
aanleveren en/of tussen half 12 en 13 uur de soep willen uitdelen. 
Voorlopig zoeken we mensen voor woensdag 1 febr., 8 febr., 15 febr. en 22 februari. 
U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de hal van de kerk of via het secretariaat. 
 
**Koor Joy zoekt pianist/dirigent 
Joy is een koor van circa 20 vrouwen van 25 tot 50 jaar. We repeteren elke vrijdagavond in de 
Ontmoetingskerk. Eenmaal per maand begeleiden wij hier een katholieke of protestantse viering.  
Naast het zingen vinden wij gezelligheid ook belangrijk. 
Ons repertoire is divers. Van klassiek tot pop en van traditioneel kerkelijk tot gospel.  
Wij zingen zowel één- als meerstemmig.  
 
 



 
 
Wij zijn per direct op zoek naar een veelzijdig pianist/dirigent. 
Herken jij jezelf in de volgende punten? 
* Je bent enthousiast, * Je speelt goed piano, * Je bent in staat met ons nieuwe liedjes in te studeren en 
kunt ons ook muzikale aanwijzingen geven, * Je staat open voor spelen in de kerk  
Dan zoeken we jou!! Vergoeding is afhankelijk van je ervaring en naar de richtlijnen van de kerk. 
 
**Snertavonden 
Het wordt inmiddels een goede traditie: snertavonden bij Ria Vos thuis. Zij zorgt voor een bord 
overheerlijke soep en de opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de kerk. 
De data zijn: zaterdag 4 februari en vrijdag 17 februari. De kosten zijn 7,50 euro. 
U wordt om 18.00 uur bij haar verwacht en u kunt reserveren via: mwt.vos@hotmail.com. 
 
**Expositie Ontmoetingskerk 
Hoog bovenop de Hundisburg staat al meer dan 750 jaar de monumentale Stevenskerk. De Stevenskerk is 
een van Nijmeegs meest geliefde en daarmee ook een van de meest gefotografeerde gebouwen van de 
stad. Ter gelegenheid van het jubileumjaar (7 september 2022 t/m 7 september 2023) is een speciale foto-
expositie ontwikkeld, die uit twee delen bestaat. Het eerste deel toont bijzondere oude foto’s van 
Stevenskerk en het dagelijkse leven eromheen gedurende ruim anderhalve eeuw. 
In het tweede gedeelte van de expositie geven 17 hedendaagse fotografen hun eigen visie op dit 
Nijmeegse icoon. Met het grote scala aan verschillende technieken levert dat een rijkgeschakeerd palet op 
van de Stevenskerk in talloze verschillende gedaanten. Zo blijft de kerk ook vandaag de dag een geliefd 
motief voor velen. De foto-expositie is vanaf 17 januari tot 30 maart te bezichtigen in De Ontmoetings-
kerk, van dinsdag t/m donderdag ’s ochtends van 9.30-12.30 uur. In de weekenden na de vieringen. 
 
**Uitnodiging thema-avond over de veertigdagentijd  
Op woensdag 8 februari om 20.00 uur wordt er in de Ontmoetingskerk een thema-avond georganiseerd 
over de veertigdagentijd. Het is een bezinning op de veertigdagentijd. We gaan op weg naar Pasen. Wat 
betekent deze tijd voor jou? Zijn er keuzes of veranderingen die je zou willen maken? Deze avond is 
bedoeld als voorbereiding van de oecumenische viering op zondag 19 maart. Wil je graag meedenken over 
de invulling van deze viering dan ben je van harte welkom! 
 
**Doorstart Klaasmarkt?! 
Na de gezellige Klaasmarkt in november wordt er na gedacht over een Klaasmarkt nieuwe stijl. Bij een 
eerste brainstormavond met zowel betrokkenen uit de Ontmoetingskerk als de wijk waren er deze drie 
conclusies:  

• de Klaasmarkt draagt veel bij aan saamhorigheid, verlichten van armoede, hergebruik van spullen 
en helpt de Ontmoetingskerk om buurtkerk te zijn, 

• alle opties voor andere vorm zijn bespreekbaar (zoals bijv. het verschuiven van de marktdag naar 
de zaterdag of zondag), 

• om straks goede plannen te krijgen hebben we eerst een aantal mensen nodig die mee willen 
denken en/of  ook daadwerkelijk meedoen. 

Mocht je plezier beleven aan markten en verkoop van tweedehandsgoederen en/of iets willen doen wat 
door Dukenburgers zeer gewaardeerd wordt, kom dan vrijblijvend naar de brainstormavond op donderdag 
9 februari om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.  
Meer weten? Stuur een mail aan b.degooyert@chello.nl of joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net. 
 
**Onderwegdienst op 12 februari 
Helaas is er een foutje geslopen in het overzicht van de diensten in Over en Weer bij de locatie van de 
Onderwegdienst op 12 februari a.s. De locatie moet zijn de Ontmoetingskerk. 
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**Interreligieus bezinningsmoment 
‘Herberg voor de Ziel’ 
Laat je onderdompelen in een meditatief moment om even alles los te laten en tot rust te komen in jezelf. 
Door een diversiteit aan mooie teksten, muziek en gedichten (gesproken en gezongen) uit verschillende 
religies, ervaren we verbinding en rust. 
We nodigen je heel graag uit om hiervan te genieten en weer opgefrist – vreugdevoller – tevredener aan 
de volgende dag te beginnen. WEES WELKOM! 
Elke 4e donderdag van de maand, 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. 
19:30 binnenlopen 
19:45 Start bezinningsmoment 
20:15/20:30 koffie & thee 
21:00 Einde. 
 
**Taizéviering Kleine Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen 
Het nieuwe jaar 2023 starten we met een thema dat heel actueel is: ont-moeten. Veel mensen hebben het 
gevoel dat er veel 'moet' en raken daardoor opgebrand. Maar wie ont-moet ervaart vrijheid. En zo 
ontstaat er ruimte om jezelf te ontmoeten. Bij dit thema staan we graag stil tijdens de viering van 10 
februari. Ter inspiratie een aantal zinnen uit een gedicht van Brigit Rozestraten die dit onderwerp treffend 
beschrijft: 
Als niets meer moet, ontmoet ik vrijheid. Zij wordt mijn liefste kameraad. Zij accepteert, steunt en 
vertrouwt me. Ik weet dat zij me nooit verraadt. 
Want zonder moeten is er vrijheid. Vol liefde en humor spoort ze me aan. Om elk aspect van mezelf te 
beminnen. En zo het leven aan te gaan. 
 
We zingen tijdens de viering liederen uit Taizé, we lezen gedichten en er is stilte. Een Taizéviering is voor 
iedereen. Bent u eenmaal geweest, dan komt u vast terug. Samen zingen en stil zijn is namelijk rustgevend 
en inspirerend. De viering start om 19.30 uur en duurt ongeveer één uur.  
Op Facebook kunt u de pagina van Taizévieringen Kleine Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen volgen of u 
kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via m.norden@kpnplanet.nl. 
Fijn om u 10 februari (weer) te ont-moeten. 
Met vriendelijke groet, Jeanette van der Zande en Martine Norden 
 
**Liedmiddag met aansluitend vesper in de geest van de Iona Community 
Datum: 11 februari 2023, Tijd: 13:30 uur 
Op zaterdag 11 februari is in de Ontmoetingskerk een Lieddag met aansluitend een vesper waarin liederen 
uit de Iona Community centraal staan (zie Iona als bron van liederen). Eerst krijgt u een korte presentatie 
over de Iona Community. Daarna zal Vivien Moffat, dirigent van de cantorij van de Ontmoetingskerk met 
alle aanwezigen onder begeleiding van pianist Vincent Cuppen een aantal liederen instuderen die hun 
bron vinden in Iona. Deze liederen komen weer terug in de vesper die Marije Klijnsma eveneens in de 
traditie van Iona zal leiden. Vivien en Marije zijn allebei te gast geweest bij de Iona Community. 
Het programma is globaal als volgt: 
13.30 inloop met koffie en thee 
14.00 presentatie Iona Community en instuderen liederen 
15.00 korte pauze 
15.15 vervolg instuderen liederen 
16.30 vesper 
Voor de deelname aan de lieddag is geen koorervaring nodig. Aanmelden kan per mail bij inspiratie@pkn-
nijmegen.nl. Bij de vesper is iedereen van harte welkom. 
 
Indienen kopij Over en Weer: redactie@ontmoetingskerk.net o.v.v. Over&Weer  Sluitingsdatum: 7 februari 
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