
 

augustus - september 2021 , nummer 4 

 

      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!    

 

 We houden weer kerkdiensten! Aanmelden bij Lia Visser (anna@liavisser.nl), 
er wordt geen koffie/thee geschonken. Zie verder aanwijzingen in de 
Nieuwsbrieven. 
▪ 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 Gestreamde diensten Re via 
https://www.remonstranten.nl/blog/remonstranten/livestreams-vanuit-
gemeenten/ 
 
 

 

zo   18 juli ds. Hans Noordeman DORE 

zo. 25 juli ds. Peter Nissen DORE 

zo.   8 aug ds.  Rinske Phaff DORE 

zo   15 aug ds.  Peter Nissen DORE 

zo   22 aug nog onbekend DORE 

zo   29 aug dhr. Alexander Overdiep DORE 

zo   12 sep ds. Hans Noordeman startzondag met broodjes DORE 

zo   19 sep ds. Peter Nissen DORE 

zo   26 sep ds. Mignon Bokhoven DORE 

 
  

mailto:anna@liavisser.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
https://www.remonstranten.nl/blog/remonstranten/livestreams-vanuit-gemeenten/
https://www.remonstranten.nl/blog/remonstranten/livestreams-vanuit-gemeenten/
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Pastorale krabbels 
        

 
Eens komt de grote zomer 
waarin zich 't hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 
met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde 
wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 
in heel zijn creatuur. 
 

Iemand zei me eens: “In de zomer wordt alles lichter. Ik houd van de zomer, het 
is fijn lang licht, in de winter zijn de avonden zo kort, ik begin al naar de zomer 
uit te kijken, als de avonden gaan lengen.”  

Misschien gaat het u ook wel zo. Ook ik houd van de zomer (als het niet te warm 
is), het land ligt er prachtig bij, alles is groen en dat maakt het een genoegen 
hier te wonen en te werken. Ook kerkelijk gesproken leven we in zomertijd. 
Liturgisch is de kleur groen en dat sluit mooi aan bij al het groen van de natuur 
om ons heen. Groen, de kleur van de hoop… en hoop doet leven. 
Je zou kunnen zeggen: groen is de kleur die onze hoop beaamt en bevestigt. 
Nederland kleurt groen, maar als ik de kranten moet geloven kan het zomaar 
weer rood worden… 
Aan het begin van deze krabbels heb ik het eerste vers van het lied dat Schulte 
Nordholt zo mooi bewerkt heeft: lied 747 uit het Nieuwe Liedboek, opgenomen. 
Het is een lied dat zingt van die andere zomer, als er een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde zal zijn en God zal zijn alles in allen. Dat het anders wordt. Daar-
van kunnen we nu alleen nog maar dromen. maar wat is daar op tegen? En 
misschien is onze zomer er wel voor bedoeld dat we onze ogen vast een beetje 
wennen aan het Licht dat dan over ons schijnen zal. We zullen niet dagelijks 
door dit verlangen verteerd worden, maar we kunnen de hoop levend houden 
en zelf de dagen kleuren en kiezen voor het groen uit het grote kleurenpalet dat 
ons ter beschikking staat. 

ds Hans Noordeman 
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Activiteiten   april - mei 2021 

     

 
* Onder voorbehoud vanwege variërende Covid regels. 

Volg eventuele andere aanpassingen in de Nieuwsbrieven. 
 

Do. 09-09:20.00  Op adem komen, ds. P. Nissen DORE 

Woe. 22-09:  
               19.30 

Film “Des hommes et des dieux” Dominicuskerk 

Za. 25-09: 10.00 
 

Leerhuis 1 – ‘Ruim zicht’ 
Ds. P. Nissen 

DoRe 
Deelname € 5.00 

 
 

* Collectebonnen.  De collectebonnen aanvragen via 
penningmeester@dorenijmegen.nl of via Carin Hormann. 
Bonnen zijn €2,50- €2- € 1- of € 0,50; 10 stuks per vel. Het bedrag maak je over 
aan de St. Samenwerking, o.v.v. welke bonnetjes.   
Carin Hormann. 

 
* 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. Let ook hier op Nieuwsbrieven. 

 
* 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 de           
D’Álmaraweg, ingang van het sportcomplex en Botanische tuin, Nijmegen. 

(onder voorbehoud)   Contactpersoon: Nel In der Maur,    

nel.indermaur@gmail.com  
 

 

 

  

mailto:penningmeester@dorenijmegen.nl
mailto:nel.indermaur@gmail.com
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‘Laten we durven’ van de Vlaamse schrijfster Griet op de Beeck. 

 (onlangs gelezen tijdens een kerkdienst in de DORE-kerk) 

Laten we graag zien omdat we dat kunnen, en leven – voluit en gretig – omdat 

wij dat mógen en het daarom dubbel zo goed moeten doen. 

Laten we beter leren weten, niet meer morsen met de dagen die al die anderen, 

daar, zomaar, opeens zijn kwijtgeraakt. 

Laten we geen engelen zijn, maar als het kan toch ook geen duivels. 

Laten we mensen zijn.  

En helemaal onszelf worden, niet wie we denken dat anderen wilden dat we 

waren. 

Laten we moed houden, durven wankelen en redden wat er te redden valt.  

Onszelf bijvoorbeeld, en mekaar. 

Laten we stoppen met hopen en doen wat moet gebeuren om het te doen 

gebeuren, en mild zijn voor wie dat nog niet kan. 

Laten we ze openlaten: onze deuren, onze armen, onze geesten. 

Laten we pantsers afleggen, en de andere tegemoet treden, telkens weer. Laten 

we slapende honden keihard wakker maken.  

Blijven geloven in dromen die ook uitkomen.  

Veel verwachten, genoeg spijt hebben, in zeven sloten tegelijk lopen, alle dingen 

aankijken, ook dat wat ons verontrust. 

En laten we minachting koesteren voor de hopeloosheid, weten wat we waard 

zijn, onszelf gunnen wat we verdienen, want dat is vaak meer dan we geneigd 

zijn te denken.  

En laten we begrijpen wat de liefde is, onthouden dat dat alles is, of toch bijna. 

Laten we durven.  

Ja. 
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Continuiteit van de (creatieve) projecten in Mexico  

(via onze Diaconie) 

 

Allereerst willen wij de DoRe-gemeente Nijmegen e.o. heel erg bedanken voor 
de steun in 2020. 
Voor iedereen was 2020 een pittig jaar en ook voor ons. De optredens die we 

normaal hebben, de vertoning van de film ‘Limites sin Limite’ (Grenzen zonder 

grens) en de lezingen werden afgezegd.  
Maar als er iets niet kan, is er altijd nog de mogelijkheid om te zoeken naar wat 
wel kan. En dat hebben we gedaan. 
We zijn op zoek gegaan naar fondsen. Daarnaast zijn we kunstenaars, acteurs, 
dansers, muzikanten gaan aanschrijven met de vraag om een kleine bijdrage 
voor de creatieve projecen en voor hen hebben we ook een aanbod gemaakt 
dat via stream te bekijken was.  
En we merkten dat mensen die onze projecten kenden, ons bleven steunen en 
zelfs met extra. 
En daar zijn we ontzettend blij mee want we merkten dat juist in deze periode 
van Covid 19 de projecten zo belangrijk waren voor de jongeren.  
Het familiehuis is in volledige lockdown gegaan, niemand mocht erin of eruit en 

de Mexicaanse docenten hebben zich ook vrijwillig ‘ingesloten’. 

En met de jongeren theater gemaakt, nieuwe dansen ingestudeerd, muziek 
gemaakt en nieuwe tekeningen op papier gezet.  
Uw bedrag is gebruikt voor het salaris van Manuel, de theaterdocent. Hij heeft 
met een groep jongeren een theaterstuk gemaakt over het leven van Frida 
Kahlo, de Mexicaanse kunstenares. Iedere week heeft hij vier avonden van vijf 
tot zeven met hen aan dit stuk gewerkt. 
Wat hij merkte was dat de jongeren door de lockdown niet alleen 
geconfronteerd werden met opgesloten zijn op de plek waar ze nu woonden 
maar dat ook oud zeer (de jongeren hebben veel meegemaakt natuurlijk) 
oplaaide. Door een fysieke warming-up kon er ontladen worden, het spelen met 
diverse emoties als voorbereiding gaf ruimte en het samenwerken aan  
het stuk gaf een saamhorigheidsgevoel en een doel. Er moest iets neergezet 
worden. En dat gaf structuur en houvast. 
En wat ook belangrijk is, dit stuk is gefilmd en gaan we in Nederland vertonen en 
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daardoor helpen de jongeren ook op hun beurt om geld te genereren voor de 
projecten. Zij zijn daar heel trots op.  
Het is ons gelukt om door te gaan met wat de jongeren zo nodig hebben. En 
mede dankzij uw steun is dat verwezenlijkt. 
Uiteraard willen wij heel graag de film vertonen met het stuk van Frida Kahlo en 
ik kan aansluitend een lezing geven over het leven van deze Mexicaanse 
kunstenares.  
En uiteraard wil ik altijd – als er nog vragen zijn – die beantwoorden.  
Warme groet,  

Nellie Markus  

Van de Kerkenraad 
 

Beste personen van onze gemeente, 

Alleen al over deze eerste zin heb ik hoofdbrekens 
gehad, want als ik het correct wil doen mag ik niet meer spreken van vrienden 
en vriendinnen en al die andere moeilijke benamingen die men verder verzint.  
We hebben de afgelopen tijd weer fijne kerkdiensten kunnen bijwonen, waarbij 
het opvalt dat er toch steeds weer meer mensen, dat woord mag ook, komen. 
Fijn dat deze activiteit wel weer gewoon doorgang kan vinden. 
Verder was deze periode gevuld met voorbereidingen voor de ALV die op 1 juli 
jl. werd gehouden, gewoon weer gezellig in de koffiekamer. 
Er werden maar liefs 9 bijlagen, naast de agenda, bij de vergadering behandeld. 
Waarin een kleine gemeente groot kan zijn.   
Onder de goede en opgewekte leiding van onze avondvoorzitter Gerrit de Man 
verliep de vergadering voorspoedig. 
Inmiddels is de kascommissie begonnen met haar werk en zult u binnenkort op 
de hoogte worden gesteld van de uitkomst. 
De eerste vakanties zijn al aangekondigd en sommige reeds genoten, dus 
wensen we u allen een fijne zomertijd toe ondanks de wisselende 
omstandigheden. 
Doe voorzichtig en blijf gezond! 
 
Hansje Krelekamp.                                                                                                              

Carin Hormann. 
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Zielzin - LEZING EN LEERHUIS 

 

LEERHUIS OVER VRIJZINNIGHEID 

ZielZin gaat weer van start, in de hoop dat niet opnieuw door een lockdown 

alles weer wordt stilgelegd. Het leerhuis van ZielZin in het najaar (september-

november) heet ‘Ruim zicht’ en is gewijd aan vrijzinnigheid. Regelmatig vragen 

mensen: wat is nu eigenlijk vrijzinnig christendom? Vrijzinnigen zijn vaak beter 

in het zeggen wat zij niet zijn (niet dogmatisch, niet hoogkerkelijk, niet strikt in 

de leer, niet aan gezag gehecht) dan in het uitleggen wat zij dan wel zijn. En kun 

je vrijzinnig zijn en tegelijk tot een gevestigde kerk zoals de rooms-katholieke 

kerk of de PKN behoren? 

Gedurende drie zaterdagmorgens zal Peter Nissen samen met u de wereld van 

het vrijzinnige christendom verkennen. In de eerste bijeenkomst gaan wij op 

zoek naar de historische wortels van het vrijzinnige christendom. In de tweede 

bijeenkomst proberen we te ontdekken wat vrijzinnig geloven kan inhouden. De 

derde bijeenkomst is gewijd aan vrijzinnige geloofsgemeenschappen: bezielde 

verbanden. De bijeenkomsten vinden plaats op de zaterdagen 25 september, 23 

oktober en 27 november 2021 van 10 tot 12 uur in het DoRe-kerkgebouw. 

Deelname per bijeenkomst € 5,00. Vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan via 

het mailadres aanmelding@dorenijmegen.nl. U kunt dan ook aangeven of u 

digitaal wilt deelnemen via een Zoomverbinding. Betaling van de 

deelnamekosten kan op bankrekening NL63 INGB 0000 0146 00 ten name van 

Samenwerkingsverband DoRe Nijmegen onder vermelding van cursus Ruim 

zicht. 

OP ADEM KOMEN 

Ook de korte meditatieve vieringen onder de naam ‘Op adem komen’ gaan in 

september weer van start. Omdat het kerkgebouw de andere avonden voor 

yogalessen wordt verhuurd, verhuist ‘Op adem komen’ naar de donderdag. De 

eerste bijeenkomst is op donderdag 9 september om 20 uur. Er wordt een tekst 

gelezen, een lied gezongen of naar muziek geluisterd en we zijn samen stil. De 

viering duurt een goed half uur. Daarna gaat ieder weer zijns of haars weegs. 
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PSALMENKRING 

Na de zomer gaat ook de eerder aangekondigde nieuwe gesprekskring van start, 

die een beperkt aantal bijeenkomsten bij elkaar komt om samen teksten uit de 

Bijbel te lezen en met elkaar te bespreken. Er wordt begonnen met de psalmen. 

In die bonte verzameling liederen en gedichten komen allerlei emoties en 

ervaringen ter sprake: van vreugde tot verdriet, van opstand tot berusting, van 

vertrouwen tot twijfel. De data en plaats van de samenkomst worden door de 

leden van de kring in onderling overleg vastgesteld. Ds. Peter Nissen begeleidt 

de kring. Wie graag wil aansluiten, kan dit kenbaar maken met een mailtje aan 

hem: peterjanissen@hotmail.com. 

P.N. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 bovendien 
de afbeeldingen in kleur en u kunt eventueel 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. 
 
 

 

 

mailto:peterjanissen@hotmail.com
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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), T: 026-4460099;   
E: hansnoordeman@icloud.com 
Ds. P. Nissen (Peter), T: 024-3244318,  
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. J.S. Cohen 

 mw. P.C.F. Hoogenhout-de Visser, mw. E.J. Morée,  
  
 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:peterjanissen@hotmail.com
mailto:agendakerkdorenijmegen@gmail.com
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ONDERWEG. 48e jaargang 
         

Het volgende nummer verschijnt eind september 2021. 
Digitaal ontvangen kan met vermelding van uw e-mailadres. 
Kopij in Word aanleveren via onderweg@dorenijmegen.nl,    
in de eerste week van september, uiterlijk Zo 12 september 

 

 

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 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
mailto:onderweg@dorenijmegen.nl
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Huiswaarts 

 

Dat men zich in de weg vergiste 

En vaak tegen de bierkaai vocht, 

Dat men de beste kansen miste 

-te hoog toch werd het doel gezocht- 

 

Dat veel onhaalbaar is gebleken 

En zo wanhopig onvervuld 

Tot aan het allerlaatste teken 

Van een symbool, in zwart gehuld, 

 

Dat is geen avondmeditatie 

Van dominee of kapelaan: 

’t is de gewone conversatie 

Als de supporters huiswaarts gaan. 

 

Willem Wilmink 

 


