ZONDAGSBRIEF
PGN sectie Dukenburg-Lindenholt
no 20 - 38
ZONDAG 7 augustus om 10.30 uur
Voorganger
Ouderling van dienst
Lector
Organist
Bediening beamer /
camera

Ds. W. Slob
Mevr. G. Berkelaar
Mevr. G. van Rijn
Dhr. L. Wynia
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.: Die ons geroepen hebt, nog altijd ons
zoekt, ons aanziet en wil kennen:
Allen: Blijf naar ons vragen!
Oud.: Als wij niet horen, vluchten in zwijgen,
noem onze naam, noem ons uw
geliefde:
Allen: Blijf naar ons vragen!
Stilte
Oud.: Die aan ons vasthoudt ons leven ten
goede:
Allen: Sta ons voor ogen!
Oud.: Doe ons elkaar zien zoals Gij ons ziet:
Allen: Sta ons voor ogen!
Oud.: Die ons geroepen hebt:
Allen: Hoor ons gebed
Allen: Amen.
Lezingen

Jesaja 65: 17 - 25
Hebreeën 11: 1 - 16

Liederen

7 augustus 2022

Lied: 53: 1, 2 en 3
Lied: 304: 1, 2 en 3
Lied: Gij zijt een mensenzoon
Lied: 339a
Lied: 90: 1 en 2
Lied: 368g
Lied: 23: 1, 2 en 3

GROET
Voorg: De Heer zal bij u zijn
Allen: De Heer zal u bewaren
De diaconale collecte in de dienst is vandaag
bestemd voor de Moestuin van De Haard. De
tweede collecte in de dienst is bestemd voor de
PGN.
De bloemen uit deze dienst gaan met een
hartelijke groet van de gemeente naar ……..
Diensten
Op zondag 7 augustus is er in de Maranathakerk en in de Bartholomeus kerk geen dienst.
Op zondag 14 augustus
In de Ontmoetingskerk om 10.30 uur, Joska van
der Meer en Albert de Jong (RK-viering)
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

Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot woensdag 17 augustus 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.

** Zomer in de Ontmoetingskerk:
In de zomerperiode is er iedere zondag één dienst. De ene zondag een katholieke viering, de andere
week een PGN-viering met samenzang. U bent altijd welkom om deze diensten te bezoeken.
Zondag 7 augustus: 10.30 uur ds. W. Slob
Zondag 14 augustus: 10.30 uur katholieke viering Joska van der Meer en Albert de Jong
Zondag 21 augustus: 10.30 uur ds. W. Slob
Zondag 28 augustus: 10.30 uur katholieke viering Emmanuel Gerritsen en Joska van der Meer
Zondag 4 september: 10.30 uur Startzondag met een Ontmoetingsviering
**Inzameling Klaasmarkt
We hervatten op zaterdag 6 augustus onze maandelijkse inzamelingen.
Uw overbodige maar in goede staat verkerende spullen kunt u dan afgeven aan een van de daarbij
aanwezige, enthousiaste Klaaswinkeliers. Maar let op!
De Klaaswinkeliers ontvangen u voortaan van 10 - 12 uur voor de Ontmoetingskerk, Meijhorst 7033.
Overige inzameldata: zaterdag 3 september en 1 oktober.
Op vrijdag 11 november is onze gebruikelijke Najaarsmarkt.
U bent niet in de gelegenheid zelf de goederen te komen brengen? Bel 06-21487110 voor een afspraak en
wij komen ze graag bij u thuis ophalen. Met vriendelijke groeten, Henk Beeke
**Zomerprogramma 2022
Een folder met alle informatie vindt u in de hal.
‘Vogelvrij’ Woensdagmiddag 10 augustus, 14.00 - 16.00 uur
Sacraal dansen en het verhaal van Jonathan Livingstone vormen deze middag de ingrediënten van
ons zomerprogramma.
‘Moedig vrij zijn’ Woensdagmiddag 24 augustus, 14.00 - 16.00 uur
Deze middag gaan we aan de slag met vrije expressie en horen we hoe de Nijmeegse Stadsnomaden
de moed en vrijheid vonden volgens hun eigen idealen te gaan leven.
Filmavond ‘Mi Vida’ Woensdagavond 31 augustus, om 19.30 uur
We sluiten het programma af met de film ‘Mi Vida’. Een Schiedamse kapster met pensioen reist af
naar Spanje om een lang gekoesterde wens te doen uitkomen. De actrice Loes Luca speelt het met
overgave. Het nagesprek wordt begeleid door Ds. Wouter Slob.
**Ontmoetingsplekken voor Rouw & Verlies
Heb je de afgelopen tijd een verlies geleden, en dat kan elk verlies betreffen, dan heb je misschien
behoefte aan een luisterend oor, of je wilt je verhaal met anderen delen.
Bij de ontmoetingsplekken voor Rouw & Verlies bieden vrijwilligers jou een plek waar dit kan.
Ruimte om bezig te zijn met jouw verlies.
Open inloop, er is iemand die luistert naar jouw verhaal.
Samen zijn met lotgenoten, creatieve expressie of gewoon zitten en een kopje koffie of thee drinken.
di 9 aug
vr 12 aug
wo 24 aug
di 30 aug

Wijkfabriek 19:00 - 21:00
Huis van Compassie 15:00 - 17:00
Huis van Compassie 19:00 - 21:00
Wijkfabriek 14:00 - 16:00

Themagesprek: Verlies van Werk & Inkomen
wo 17 aug Ontmoetingskerk 14:00 - 16:00
Huis van Compassie, Vlietstraat 20B, huisvancompassienijmegen.nl
Wijkfabriek, Koninginnelaan 1 wijkfabriek.nl

**Vakantie
Marije Klijnsma heeft nog vakantie tot en met 14 augustus.
**Het luisterbankje
De bemoedigingsmomenten heten vanaf nu: Het luisterbankje. In de vakantieperiode bent u welkom
voor een praatje, een kaarsje of even rust op dinsdag van 10.00 - 11.30 uur. En vanaf september
weer als vanouds op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen.
**De Aanloop is in de vakantieweken van de kerk alleen open op vrijdag van 10.00-11.30 uur.
**De Zondagsbrief verschijnt in de vakantieperiode om de twee weken, tegelijk met de protestantse
kerkdiensten. Dat betekent dat de eerstvolgende zondagsbrief op 21 augustus verschijnt.
Houdt u hiermee rekening met het insturen van kopij?
**Zomervakantie secretariaat
Van maandag 18 juli tot en met maandag 29 augustus. Op dinsdag 30 augustus is het secretariaat weer
normaal geopend. In deze periode is het secretariaat wel geopend op de vrijdagen van 09.00 – 12.00 uur.
**Kun je nog zingen, zing dan mee!
Op zondag 4 september om 10.30 uur starten we met een oecumenische Ontmoetingsviering in de
Ontmoetingskerk. Het thema van deze viering is Kies voor het leven. Het lijkt ons een leuk idee om
iedereen uit te nodigen om mee te zingen in een gelegenheidskoor.
Leo van Dijk is dirigent van het koor en Vincent Cuppen is de pianist. Ook het kinderkoor doet mee.
Het gelegenheidskoor komt één keer bij elkaar om te repeteren op woensdag 31 augustus van 19.00 tot
20.30 uur in de Ontmoetingskerk. Lijkt het jou leuk om mee te doen (zangervaring is niet nodig) dan kun je
je aanmelden via e-mailadres: aanmelden@ontmoetingskerk.net. Je krijgt dan alle liederen digitaal
toegestuurd.
Wij zijn heel benieuwd wie er mee zingen in dit koor. Graag zien we je dan!
Pastor Joska van der Meer en Ds Wouter Slob
**Gregoriaans Concert over Titus Brandsma
Op zondag 4 september om 15.00 uur zal de Nijmeegse schola cantorum Karolus Magnus in de
Ontmoetingskerk een optreden verzorgen onder de titel ‘De stem van Titus Brandsma’. Speciaal voor deze
pas heilig verklaarde grootste Nijmegenaar aller tijden, stelde dirigent Stan Hollaardt een programma
samen met teksten en gregoriaanse gezangen over het leven van Titus Brandsma.
Toegangsprijzen: € 12,50 in de voorverkoop; € 15,- op de dag zelf. Kaartverkoop vanaf half juli.
Voor informatie en entreekaarten:
www.karolus-magnus.nl en secretaris Jos Verhagen: jjlmverhagen@gmail.com 06-51248009
**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

Indienen kopij voor Over en Weer: redactie@ontmoetingskerk.net o.v.v. Over en Weer
Sluitingsdatum 21 augustus / 25 september.

De Ontmoetingskerk
Meijhorst 70-33 6537 EP Nijmegen
Tel. 024-344 14 46
Website:
www.ontmoetingskerk.net / www.pkn-nijmegen.nl
Secretariaat:
secretariaat@ontmoetingskerk.net
Tel. 024-344 14 46 (dinsdag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur)
Contactadressen:
Neemt u contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek
of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn we voor.
Ds. Wouter Slob:
tel. 06 191 778 44
dominee@pkn-nijmegen.nl
Marije Klijnsma:
tel. 06 190 474 40
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl
Theo van Driel:
tel. 06 181 936 12
theodoor52@live.nl

