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onderweg  

Tweemaandelijks gemeenteblad van de   

Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen   

   

 

  

Brandde ons hart niet toen hij onderweg met 

ons sprak en de Schriften aan ons ontsloot?  

     

     Lukas 24: 32   

   

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Janet Brooks-Gerloff  
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Kerkdiensten  
 

De kerkdiensten in onze Do-Re kerk  

Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen.  

Elke zondag om 10.30 u, behalve de 

eerste zondag van de maand.  

Maar een kerkelijke feestdag wordt wel op zondag gevierd!    

    Als u weer een dienst wilt bijwonen, vooraf opgeven via   

      aanmelding@dorenijmegen.nl  
 
Onze Kerkdiensten beluisteren kan via onze website: 
http://dorenijmegen.nl  Klik bovenaan rechts op Links dan krijgt u de 
pagina waar u ook de orde van dienst kunt ophalen. Om de dienst te beluisteren 
klikt u iets lager op diezelfde pagina op de link:  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-Remonstrantse-

Gemeente-Nijmegen   

Online kerkdiensten  Doopsgezinden kunt u elke zondag bekijken via de link  
https://www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr=47465&stuurdoor=nee 
 Remonstranten zijn inmiddels gestopt met de online kerkdiensten.  

 

Diensten tot 20-12 vervallen in verband met de coronacrisis. Daarna moeten 

we het nog afwachten (zie de nieuwsbrieven). 

Zo. 20-12: 10.30 u Ds. P. Nissen. DoRe. 

Vr. 25-12: 10.30 u Ds. H. Noordeman. 1e Kerstdag                                     DoRe. 

         2021   

Zo. 03-01: 10.00 u Bezield wandelen Startpunt in overleg. 

Zo. 10-01: 10.30 u Ds. H. Noordeman Nieuwjaarsdienst, 

welkom nieuwe leden/vrienden 

DoRe. 

Zo. 17-01:10.30 Ds. P. Nissen DoRe. 

Zo. 24-01:10.30 Ds, T. Rijken DoRe. 

Zo. 31-01:10.30 Ds. J. Marinus DoRe. 

Zo. 07-02:10.00 Bezield wandelen Startpunt in overleg. 

   
 

mailto:aanmelding@dorenijmegen.nl
http://dorenijmegen.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-Remonstrantse-Gemeente-Nijmegen
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-Remonstrantse-Gemeente-Nijmegen
https://www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr=47465&stuurdoor=nee
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Pastorale krabbels 

 
 
 

   
    Beth  

 
Thuis… Als je, vanwege herstel na een operatie zoals ik, min of meer aan huis 
gebonden bent ga je als vanzelf nadenken over de betekenis ervan. Denk je aan 
anderen, die in hun bewegingen beperkt zijn; ja zelfs filosofeerde ik over ons 
konijn, dat eigenlijk zijn hele leven in quarantaine doorbrengt (   ). 
Wat is thuis voor mij? Een vraag die enerzijds gemakkelijk, anderzijds best 
moeilijk te beantwoorden is. Het is de plek waar ik mij thuis voel, met mijn 
geliefden om mij heen; het is de stad, het land, de wereld, waar ik mij soms wel, 
soms helemaal niet thuis voel… 
En wat te denken van de vele dak- en thuislozen in onze samenleving?  

De Hebreeuwse letter Beth betekent ‘huis’. Het is de letter waarmee de bijbel 
begint in Genesis 1 vers 1: 'Bereshit Bara Elohim et HaShamayim we'et 
Ha’Aretz'. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Als je kijkt naar de 
vorm van deze letter dan valt op dat hij aan drie kanten gesloten is, alleen een 
opening heeft naar voren. Bedenk dat het Hebreeuws gelezen wordt van rechts 
naar links. En juist deze letter staat aan het begin opdat de enige richting die 
open is die is naar wat komt, naar de toekomst. Abel Herzberg zegt hierover: 
“wij moeten niet vragen naar wat er boven of onder de tekst is geschreven, 
noch wat er aan vooraf is gegaan, wees gericht op het vervolg. Daarom is Beth 
de eerste letter van de bijbel.” 
Hoe mooi is het dat je meteen in het begin al thuis komt in het huis van de 
Eeuwige. De vorm van de letter is eigenlijk alleszeggend: grond onder je voeten, 
steun in de rug, een dak boven je hoofd en vooral: een open vizier naar de 
toekomst. 
Je wordt in dit huis niet opgesloten, maar met liefde omhuld, het is een basis, 
een vertrekpunt om op terug te vallen en om in vertrouwen op weg te gaan. 
 
Ds Hans Noordeman  
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Activiteiten   december 2020 / januari 2021 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vr. 25-12: 10.30 u Ds. H. Noordeman. 1e Kerstdag                                     DoRe. 

Do. 7-01 20.00 u Meditatie. DoRe. 

Zo.10-01 Inleveren Kopij Onderweg.  

Ma. 11-01: 20.00u Op adem komen. DoRe 

Do. 21-01: 20.00 u Meditatie. DoRe. 

Zat. 23-01: 10.00-
12.00 uur. 

Vrijzinnig Leerhuis. ds. P. Nissen 
Dichters die te denken geven   
1 / 3 Joost Zwagerman.   

DoRe  € 17.-, € 7.- per 
keer, studenten € 5.- 
DoRe  € 17.-, € 7.- per 
keer, studenten € 5.- 

Do. 28-01: 19.30 u En wat vind jij? Godfried Beumers                                                          
Verhalenverteller. 

DoRe. 

Do. 4-02: 20.00 u Meditatie. DoRe. 

 
 

Collectebonnen. 
De collectebonnen aanvragen via penningmeester@dorenijmegen.nl of via 
Carin Horman. Bonnen zijn € 1- of € 0,50; 10 stuks per vel.  
Het bedrag maak je over aan de St. Samenwerking, o.v.v. welke bonnetjes.   
Carin Hormann. 

PERSONALIA 
Ed Dawson heeft ons laten weten dat hij verhuisd is van Berghem naar Veghel. 
Mirjam van Zuylen heeft ons laten weten dat zij verhuisd is van Oss naar 

Nijmegen. 

 

mailto:penningmeester@dorenijmegen.nl
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Inspiratie  

Een open rubriek waarin elke lezer van 

Onderweg iets kan delen over wat of wie hem 

of haar persoonlijk inspireert. Maximaal 200 

woorden, nieuwe stukjes zijn welkom! 

 

                                         

Een kleine terechtwijzing 

Als ik vroeger op zondag uit de kerk kwam, zat mijn man al klaar met een glaasje 

wijn of tomatensap en naast hem het trommeltje met zoutjes. Wanneer ik was 

gaan zitten, vroeg hij: 'Waar preekte Jan vanmorgen over?' Een paar keer per 

jaar ging Prof. Jan van Laarhoven bij ons voor die mijn man kende van de 

universiteit. Hij was een zeer ontwikkelde man die ooit de bedoeling had het 

leven van een priester te leiden. 

'Als je dat wilt weten, ga je zelf maar,' antwoordde ik vrij snibbig.  

Op een ochtend had Jan weer de dienst geleid. Hij deed dat heel innemend door 

met de gemeente eerst de liederen te oefenen en zich vervolgens terug te 

trekken om in zijn toga 'op te komen'. Bij het handen geven na afloop vertelde 

ik: 'Als ik straks thuiskom vraagt Bob: “En waar had Jan het over?” Mijn 

antwoord is dan: “Als je dat wilt weten ga je zelf maar.”'  

De kleine terechtwijzing van de voorganger zal ik niet gauw vergeten. 'Dat is niet 

goed; als iemand naar het evangelie vraagt, moet je het altijd doorgeven.' 

Nelleke Wentges   
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Diaconie in 2020 

In de laatste ALV is besloten de verdeling van de projecten over de Eigen 

Gemeente, Nijmegen, Europa en Wereld los te laten en ons te concentreren op 

één project: (Creative) Projecten Mexico. 

Ons project is een initiatief van Nellie Markus en 

is opgepakt door Hans Noordeman. Nellie is als 

vrijwilliger verbonden aan WereldOuders en zij 

weet als drama-therapeute wat Creative 

Projecten (drama, muziek, dans) betekenen voor 

kinderen die het nodige hebben meegemaakt.  

Ook worden sportactiviteiten ondernomen, 
hetgeen bijdraagt aan het zelfvertrouwen van de 
jongeren en zorgt voor teamgevoel. Verder is er 
een kleine bibliotheek in het familiehuis opgericht waar jongeren boeken 
kunnen lenen. Nellie heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om te 
zoeken naar financiering van al deze activiteiten. 
De diaconie ondersteunt dit sympathieke project in 2020 met 1000 euro en wil 

komende jaren diaconale middelen hiervoor blijven inzetten.  

Daarnaast ondersteunt de diaconie natuurlijk ons sponsorkind Natalia in de 

Oekraïne via de Stichting Zending over Grenzen.  

 
Met dank voor uw steun. 
Namens de Diaconiecommissie, 
Ruurd van der Staaij 
Zie eventueel voor meer informatie wereldouders.nl, en ga door naar ‘Mexico’. 
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Van de Kerkenraad 
 
 
En weer werden we allemaal min of meer 
opgesloten in onze huizen, gedwongen door corona-

omstandigheden die almaar slechter werden. De laatste tijd voelen we ons 
steeds meer een “oorlogskabinet” dan een kerkenraad. Steeds moeten we 
direct maatregelen nemen, diensten stopzetten, predikanten afbellen, 
activiteiten stoppen en zorgen voor tijdige berichtgeving naar de deelnemers 
toe. Door een goede samenwerking met onze medeleden van de KR voelen we 
ons erg gesteund. 
Daarnaast gaan de normale werkzaamheden door zoals het verzorgen van 
kerstkaarten, het afwikkelen van contacten met leden en de geldzaken. 
Er kan helaas geen Kerstival plaatsvinden, waarvoor de Effata ons nog ruimte 
had aangeboden, maar we zetten ons in om de Kerstdienst door te laten gaan. 
Als dat lukt krijgt een ieder daar nog bericht van via een nieuwsbrief. 
Ook blijven we optimistisch met betrekking tot het weer opstarten van de 
activiteiten in januari. We hopen dat we deze activiteiten/diensten onder 
strenge maatregelen weer kunnen bijwonen. 
We wensen iedereen sterkte met de “laatste loodjes” tot Kerst. 
namens de KR 
Carin Hormann 
Hansje Krelekamp 

Intrededienst ds Marieke Fernhout bij Studentenkerk 
Nijmegen 
Op 4 oktober 2020 was de intrededienst van ds Marieke 

Fernhout bij de Studentenkerk. Als Kerkenraad kregen we een uitnodiging om 

deze dienst bij te wonen, zelfs in deze coronatijd! Ik ben bij deze dienst 

aanwezig geweest. Het was een bijzondere dienst, waarbij ds. Jan 

Waagmeester, namens PKN Nijmegen de intrede leidde. De preek van Marieke 

was warm. Jammer genoeg was er door de coronaregels geen 'nazit', maar wel 

gelegenheid om Marieke persoonlijk, op 1,5 m, te feliciteren met deze 

benoeming. Dat feliciteren deed ik natuurlijk namens de hele DoRe Gemeente. 

Hansje Krelekamp-Tibben 
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Zondag 22 november 
Dat is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze dag 
noemen wij de namen van hen die de kring van onze 
gemeente ontvallen zijn. Dit jaar is er door de u bekende 
omstandigheden geen dienst op deze dag. Toch weten wij 
ons — zeker nu— in gedachten en gebeden met de 
nabestaanden verbonden. 
Aan hen is een kaart gestuurd, met een kaars, een lichtje, 
om de schaduwen te beschijnen, goede woorden om te overdenken, als een 
vlammetje, om je aan te warmen. En als u, op zondag 22 november, onder 
kerktijd, een kaars laat branden  om te denken aan wie ons zijn voorgegaan, 
weet u dan verbonden met de gemeente en met allen die dezer dagen bepaald 
worden bij hun herinneringen.  
In verbondenheid, 
namens de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Nijmegen e.o., 
ds Hans Noordeman  

 

ln de schaduw van uw vleugels waak ik 
met uw licht voor ogen, 

bid ik mij 
het donker door, 

zing ik mij 
van zorgen vrij. 

 

God, 
bescherm mij 

en omarm mij. 
Houd mij vast wanneer ik wankel, 

als mijn wortels moeizaam hechten 
en mijn schaduw al te lang wordt. 

 

Gij, 
die de vlam 

in mijn hart bewaart, 
wakker haar aan 

tot de nacht is gedaan 
en het duister geleden. 
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Amen. 
 Wij herinneren ons de namen 

van hen die een licht waren 
op onze levensweg, 
licht en liefde hebben gebracht.  
Wij ontsteken een licht voor hen  
die nu in een andere tijd zijn 
een eeuwige tijd vol licht en liefde. 

 

Wij noemen de namen  

van hen die woonden in ons huis en wonen in ons hart: 

Wybe Rijpkema    12.05.1933   -    17.11.2019 

Hans van der Waal   12.12.1936   -    17.01.2020 

Pieter Lodewijk Muller   19.10.1929   -    05.04.2020  

Ruth Annemarie Rijpkema-Wilke     10.10.1930   -    22.04.2020 

Hans van der Wurff     02.01.1952   -   01.06.2020 

Hendrik Gerrit van Loon   05.05.1953   -   08.06.2020 

 
Dit ene weten wij en aan dit één 

houden we ons vast in de duistere uren: 
er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren, 
en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen. 

 
Henriëtte Roland Holst-van der Schalk 
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Zielzin 
ZIELZIN OP FACEBOOK 

Zoals u allemaal al begrepen zult hebben, zijn alle 
ZielZin-activiteiten wegens de strengere 
coronamaatregelen voorlopig opgeschort. Mocht 
u intussen toch behoefte hebben aan enige 
inspiratie, dan kunt u, als u een beetje bekend bent met internet, dagelijks een 
bezoekje brengen aan ZielZin op Facebook. Daar heeft ZielZin namelijk een 
eigen pagina, waarop dagelijks onder de titel ‘Van de schoonheid en de troost’ 
een korte tekst verschijnt over een gedicht, een boek, een kunstwerk, een 
muziekstuk, vaak met een meditatief karakter, maar meestal ook met een 
knipoog. Misschien ook iets voor u? In elk geval tot betere tijden. 

DICHTERS DIE TE DENKEN GEVEN 
Wij blijven hopen dat wij in januari 2021 weer ‘gewoon’ met onze activiteiten 
kunnen starten. Voor ZielZin geldt dan: driewerf is scheepsrecht.  
Op zaterdag 23 januari 2021 starten we dan met een nieuw leerhuis van drie 
zaterdagmorgens, gewijd aan het werk van enkele moderne Nederlandse 
dichters van wie het werk ‘te denken geeft’. Vermoedens omtrent ‘het hogere’ 
spelen in hun gedichten een opvallende rol. In de eerste bijeenkomst staat de 
laatste bundel centraal van Joost Zwagerman (1963-2015). Die bundel, Wakend 
over God, die een jaar na zijn zelfgekozen dood verscheen, bevat opvallende 
religieuze, bijna mystieke gedichten. De volgende bijeenkomsten zijn op 
zaterdag 27 februari (Marjoleine de Vos) en 20 maart (Joost Baars). 
Elke bijeenkomst vindt plaats van 10 tot 12 uur in ons kerkgebouw. Aanmelding 
vooraf is verplicht: aanmelding@dorenijmegen.nl. Deelname kost € 7,00 en voor 
studenten € 5,00.   

EN WAT VIND JIJ: OVER VERHALEN VERTELLEN 
Op donderdag 28 januari 2021 komt de Nijmeegse verhalenverteller, creatief 
therapeut en theatermaker Godfried Beumers zijn gedachten met ons delen 
over het belang van het vertellen van verhalen. Wat hebben verhalen met 
zingeving te maken? Godfried Beumers werd zelf met die vraag geconfronteerd 
toen bleek dat hij een ernstige leverkwaal had. Hij vertelde zijn verhaal in het 
aangrijpende boek Een hellehond van pluche (2011). De avond begint om 19.30 
uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Deelname kost € 7,00 en voor studenten  
€ 5,00. Aanmelding is verplicht: aanmelding@dorenijmegen.nl.  
 

mailto:aanmelding@dorenijmegen.nl
mailto:aanmelding@dorenijmegen.nl
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OP ADEM KOMEN 
Wij hopen in januari ook onze korte meditatieve vieringen op de tweede 
maandag van de maand weer te kunnen hervatten. Deze beginnen om 20 uur en 
duren een goed half uur. Aanmelding is niet nodig. De eerstvolgende zijn op 11 
januari en 8 februari 2021. 
Ds. Peter Nissen 

En wat vind jij? 

Op donderdag 1 oktober was Joost IJsselmuiden bij ons om te vertellen over zijn 

ervaringen als waarnemer van de Raad van Kerken in Palestina en Israël. Het 

was een heel indrukwekkende avond en we hebben een zeer bewogen mens 

ontmoet. Hij was erg gezien bij Palestijnen. Men was blij 

met de internationale aandacht en de protectie die Joost 

IJsselmuiden hen bood, simpelweg door aanwezig te zijn 

als er Israëlische soldaten of politieagenten in de buurt 

waren. (Het was erg wrang dat na zijn termijn er geen 

vervanging kon komen, vanwege de coronacrisis.) 

Hij las ons voor uit een dagboek dat hij had geschreven. Hieronder staan enkele 
voorbeelden daarvan.  
In de zaal was ook aanwezig: de heer Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander 
Joods Geluid (EAJG). Hij zei helaas niet meer zo te geloven in een ‘2-staten’ 
oplossing. Maar we moeten constructief doorgaan, zei hij, de gedachten gaan 
nu uit naar de mogelijkheid van Eén Staat…  
 
Een paar voorbeelden: 

Donker.  Zaterdagavond 28 december 2019.  De avond is gevallen.  Buiten én in 

huis is het stikdonker.  In heel Yatta (100.000 inwoners) is de elektriciteit 

uitgeschakeld als collectieve bestraffing voor het onvoldoende betalen van de 

rekening (aan de Israëlische autoriteiten) door de Palestijnse Autoriteit.  Een 

Palestijnse vrouw met twee kindjes en een lampje belt aan en brengt ons vers 

brood.   

Muur.  Woensdagochtend 11 december 2019.  We (Joyce uit Chicago, Katie uit 

Dublin, onze dierbare Palestijnse chauffeur Firas en ik) bezoeken de 

burgemeester van het Palestijnse dorpje Qalandiya Village (dorp).  De bijna tien  
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meter hoge zevenhonderd kilometer lange Israëlische Muur is dwars door het 

dorpje heen gebouwd.  Voordat de Muur er was, liep de burgemeester in twee 

minuten van zijn huis naar het gemeentehuis.  Nu moet hij één à drie uur 

omrijden, afhankelijk van verkeersdrukte en 

Israëlische checkpoints (controleposten).  In 2016 heeft Israël een deel van het 

dorpje verwoest.  We zien de uitgestrekte puinhopen waarin de huizen zijn 

veranderd.  Er komt een illegale Israëlische nederzetting.   Dorpelingen 

bedanken ons voor onze komst.     

Afgesloten.  Woensdagmiddag 18 december 2019.  We bezoeken de 

burgemeester van Hizma.  Hij heeft in Engeland gestudeerd en is er 

gepromoveerd.  En hij is wanhopig omdat hij niets voor zijn mensen doen 

kan.  Het stadje is geregeld afgesloten met wegversperringen, waardoor duizend 

studenten en meer dan duizend arbeiders niet naar hun opleiding of werk 

kunnen.  "We are prisoners of Israel.", zegt hij. 

Een “Zielzinervaring”. 

Eindelijk was het dan zover, na een aantal maanden wachten vanwege het 
coronavirus,  durfden wij het aan weer eens naar een lezing te gaan. 
We waren destijds al enthousiast over het nieuwe project “Zielzin”,  voor ons 
een zinvolle aanvulling naast de kerkdiensten in de DO-RE gemeente in 
Nijmegen. Een aanvulling, die in deze tijd een andere manier van bezig zijn met 
religie en kerkzijn wil zijn. 
 Op geheel eigen wijze (hij las voor uit zijn dagboekaantekeningen) vertelde 
Joost IJsselmuiden ons over zijn tijd in Israël. Hij bracht daar, in het kader van 
een programma van de Wereldraad van Kerken, als waarnemer drie maanden 
samen met zijn gezin door. Het doel van dit programma is, lokale 
gemeenschappen in de bezette Palestijnse gebieden door internationale 
aanwezigheid bescherming te bieden. 
Zijn verhaal gaf ons een duidelijk en onthutsend beeld van de 
leefomstandigheden van de Palestijnse bevolking in de bezette gebieden. 
Na de pauze werden er vragen gesteld, er ontspon zich een leerzaam gesprek. 
Hierin kwam de uitzichtloze positie van de Palestijnse bevolking, door de 
opstelling van Israël, duidelijk naar voren. 
Voor Jan en mij, was deze avond een geslaagde invulling van het Zielzinthema: 
“Wat vind jij?”. 
Marianne Noordik. 
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MEDITATIEGROEP 
Om de 14 dagen mediteert de groep op donderdagavond om 20 uur in de 

ontmoetingsruimte van de kerk. Dit jaar is dat in de oneven weken. Info bij Cora 

Oord. 

BEZIELD WANDELEN 

Wandelen met een thema ter overdenking, maar vooral genieten van de 

natuur en elkaar. Na afloop gaan we samen iets drinken bij Buur. Elke eerste 

zondag van de maand. We vertrekken om half elf bij Buur,  Deken 

Hensburchstraat 2 6525 VJ Nijmegen, tegenover speeltuin Brakkefort. 

Contactpersoon: Nel In der Maur, nel.indermaur@gmail.com  

 
 

Liefde maakt ons leven compleet. 
Mensen die de liefde niet kennen, 

kennen God niet. 
 

Mahboob Akrami, asielzoeker 

 
 

Van de redactie 

Ik heb een paar verzoeken gekregen om Onderweg digitaal 
toegestuurd te krijgen. Dat heeft veel voordelen: u hebt 
Onderweg een week eerder in huis; het scheelt kosten, en 
het is beter voor het milieu; u ziet de afbeeldingen in kleur 
en u kunt een internet-link eenvoudig kopiëren. Mocht u 

hier ook belangstelling voor hebben, laat het mij dan weten met vermelding van 
uw email-adres. Alle andere lezers blijven het gewoon via de post ontvangen. 
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DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE NIJMEGEN   
 

Kerkgebouw   Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen   

T: 024 322 04 51, E: info@DoReNijmegen.nl;  www.dorenijmegen.nl; 

www.facebook.com/dorenijmegen    

    

Predikanten   
Ds. J.A. Noordeman (Hans)   
E: hansnoordeman@icloud.com 
Ds. P. Nissen (Peter)  
E: peterjanissen@hotmail.com 
 

Kerkenraad    
  

Voorzitter            vacature 
Secretaris             Hansje Krelekamp-Tibben, E: secretaris@dorenijmegen.nl   

Penningmeester  Carin Hormann, E: penningmeester@dorenijmegen.nl     

                            Ook declaraties en boekhouding  

Kerkenraadsleden in buitengewone dienst   dhr. R. Fernhout,  

 mw. P.C.F. Hoogenhout-de Visser, mw. E.J. Morée, dhr. J.S. Cohen  

  

 Bankrekeningen    (met ANBI-status voor de Belastingdienst) 

NL94 INGB 0000 8915 04  t.n.v. Doopsgezinde Gemeente, Nijmegen   

NL82 INGB 0000 8257 60  t.n.v. Remonstrantse Gemeente, Nijmegen  

NL63 INGB 0000 0146 00  t.n.v. Samenwerkingsverband Do-Re Nijmegen  

(onder meer ten behoeve van de diaconie)    

                                                           

Stichting Exploitatie Kerkgebouw :   Denise van Slingelandt. 

 Verhuur kerkgebouw:  Mieke de Graaf, 

 E:  agendakerkdorenijmegen@gmail.com 

 
 

  

mailto:info@DoReNijmegen.nl
http://www.dorenijmegen.nl/
mailto:hansnoordeman@icloud.com
mailto:agendakerkdorenijmegen@gmail.com
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ONDERWEG. 47e jaargang 
         

Het volgende nummer verschijnt eind november 2020. 
Digitaal ontvangen kan met vermelding van uw e-mailadres. 
Kopij in Word aanleveren via onderweg@dorenijmegen.nl,    
  3-8 november,          uiterlijk zondag 10 november          

 

 

Ledenadministratie: Aanmeldingen en wijzigingen, ook email-adres  

Mw. E.J. Morée       Lmoree12@gmail.com      

   

Contactpersonen wijkkringen en gespreksgroepen   

Wijkkring Oss                 dhr. P. van Es    

Kring Centrum/Hatert  mw. T. Fledderman      

Kring Simeon      mw. I.D. van Slingelandt      

   

Bezoek   

Voor pastorale zorg kunt u contact op nemen met ds Hans Noordeman,  

voor bezoek van een gemeentelid met Gerrit en Els de Man. 

 

Belangstellende, vriend of lid worden   

Als u geïnteresseerd bent in onze gemeente is er de mogelijkheid om 

vrijblijvend als belangstellende toe te treden. Uiteraard kunt u ook vriend 

of lid worden van de Doopsgezinde of Remonstrantse Gemeente, of van 

het Samenwerkingsverband Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente.  
 

Prikbord  

Op onze website kunt u een berichtje plaatsen, zoals ‘vraag’ en ‘aanbod’ 

via webmaster@dorenijmegen.nl o.v.v. ‘prikbord’. 

   

Redactie Onderweg:  John Kraan – onderweg@dorenijmegen.nl 

 

 
 

mailto:webmaster@dorenijmegen.nl
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   16  

 
 

Je bent zo 
mooi 

anders 
dan ik, 

 
natuurlijk 

niet meer of 
minder 
maar 

 
zo mooi 
anders, 

 
ik zou je 

nooit 
 

anders dan anders 
willen 

 
Hans Andreus 

 

 

 


