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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 



Kerkdiensten  

De kerkdiensten in onze DORE kerk, 
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen,                
tel.  024-3220451. 
Elke zondag om 10.30, behalve de eerste zondag van de maand, dan 
wordt er gewandeld.  
NB. Een kerkelijke feestdag wordt wel op zondag gevierd!                                                           
 

Zo. 4 dec.   10.30 u.      
2e Advent 

Ds. Friso Boogert  Dore 

Zo.11 dec. 10.30 u. 
3e Advent 

Ds. Hans Noordeman DoRe 

Zo.18 dec. 10.30 u. 
4e Advent 

Ds. Jan Berkvens Dore 

Zo. 25 dec. 10.30 u. 
Kerstmis 

Ds. Hans Noordeman DoRe 

Zo. 1 januari 2023 Geen dienst, geen bezield 
wandelen 

 

Zo. 8 jan.  10.30 u.  
Na afloop: 
Nieuwjaarsbijeenkomst  

Ds. Hans Noordeman Dore 

Zo. 15 jan.  10.30 u. Dhr. Alexander Overdiep Dore 

Zo. 22 jan.  10.30 u. Ds. Claartje Slootmans Dore 

Zo. 29 jan.  10.30 u. Dhr. Thijs van Hoogstraten Dore 

Zo. 12 febr. 10.30 u. Ds.Tina Geels        DoRe 

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 

Bankrekening NL63 INGB 0000 0146 00 t.n.v. Samenwerkingsverband 
Do-Re nijmegen, o.a. tbv de diaconie. 

http://dorenijmegen.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-Remonstrantse-Gemeente-Nijmegen
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-Remonstrantse-Gemeente-Nijmegen


Activiteiten 
* Zie ook de website en het jaarprogrammaboekje voor een toelichting. 

Volg eventuele andere aanpassingen in de Nieuwsbrieven. 
 

Do. 8 dec. 19.45 u.  Meditatiegroep DoRe 
Do.15 dec. 17.30 u. 
                    19.30 u 

Kerstival: Buffet 
Samenzijn 

DoRe 

Do. 5 jan.   19.30 u. Film “Walk about” Dominicuskerk (ingang 
Groenewoudseweg) 
Vrijwillige bijdrage 

Do. 8 jan. 11.30 uur Nieuwjaarsbijeenkomst 
na de dienst 

Dore 

Do. 19jan.  19.45 u.  Meditatiegroep DoRe 

Zo. 22 jan. Kopij Onderweg  
Zo. 5 febr.  10.30 u. Bezield wandelen volgt 

Zo. 5 febr. 15.00 u. Toneelvoorstelling  
"De vrouw van Menno 
Simons" 

DoRe kerk  
bijdrage € 7,00 

Zo.12 febr. 12.00 u.     
                    12.30 u. 

Broodjes 
Film: “Vision” 

Dominicuskerk (ingang 
Groenewoudseweg) 
Vrijwillige bijdrage 

 

Aanmelden via aanmelding@dorenijmegen.nl en bij voorkeur 
vooraf betalen. Voor de films is aanmelden niet nodig. 

 

Toelichting op de activiteiten 

Voor toelichting op het Kerstival, de toneelvoorstelling en de films: zie 

jaarboekje. 

Bezield wandelen: Mogelijk zal de aanvangstijd 11.00 uur worden. Info 
bij Nel In der Maur,  nel.indermaur@gmail.com. 
 
Contact persoon meditatiegroep: Cora Oord  T.0681204165. 

mailto:aanmelding@dorenijmegen.nl
mailto:nel.indermaur@gmail.com


 

Pastorale krabbels         
        
 
“…ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen 
uit….” (Matt 2,9) 

Het gaat ergens naar toe, het leidt ergens toe. Deze ster dient als 
navigatiesysteem voor de magiërs uit het oosten en het brengt hen, 
tenslotte, bij de nieuwgeboren koning in een stal te Bethlehem. 

Even lijken ze de weg kwijt, gaan ze vragen bij koning Herodes waar ze 
zijn moeten, maar als ze dan weer op weg gaan, gaat de ster hen voor. Het 
lijkt een onmogelijk verhaal en strikt genomen is het dat ook (Wie heeft er 
wel eens een ster gezien die een spoor trok aan de hemel en de weg 
wees?) 

Ik moest denken aan een familielid die ooit stuurman was op de grote 
vaart. Hij bezat zo’n wonderlijk instrument —een sextant—waarmee hij 
sterren schoot om zo de koers van zijn schip te bepalen. 

Maar een antwoord in deze richting zoeken is veel te instrumenteel 
gedacht. 

Bijbelverhalen zijn niet altijd reportages, die je terug kunt lezen in de 
krant. Het zijn de verhalen die ons meenemen, die ons bevragen, die ons 
verlichten… 

De magiërs kijken op naar de hemel en zien een stralende ster; zij 
verwachten —en zien— het stralende licht dat het donker komt 
beschijnen als een lichtend spoor langs de hemel, ‘van boven’ zo u wilt. 

En dat lichtend spoor brengt hen (en ons)  tenslotte bij een vader, een 
moeder en een kind in een eenvoudige stal. 

En de magiërs vinden hun ster, de pasgeboren koning, in een voederbak  

En dat is eigenlijk al een verhaal op zich. 

Gij die alle sterren houdt 

in uw hand gevangen, 

Here God hoe duizendvoud 

wekt Gij ons verlangen… (LB 919) 



 

Wie gaat er nog achter een ster aan? Zoeken wij daar een antwoord op 
ons verlangen? Naar vrede bijvoorbeeld? In elk geval kunnen wij ook 
elkaar bijlichten op die weg. 

Met de verhalen in de komende advent volgen wij het lichtspoor van die 
ster die ons, tenslotte, aan het licht zal brengen. 

Ik wens u een gezegend Kerstfeest ! 

 

Onbekende predikanten (1)  

Ds Jan Bervkens stelt zich voor:  

“Wat leuk dat ik op 18 december bij u voor mag gaan 

in Nijmegen. Ik ben Jan Berkvens en predikant in Oude 

Wetering, Hoorn en bij de jonge remonstranten van 

Arminius. Daarnaast houd ik mij samen met Silvio 

Roduner bezig met de toekomst van de remonstranten 

en de vrijzinnigheid in het algemeen. In mijn vrije tijd 

ben ik veel in de bioscoop en in het zwembad te vinden.  

 

We zullen het de 18e hebben over verleidingen, naar aanleiding van een 

schilderij van Wilhelm Trübner, dat ik van de zomer in Wenen zag. 

Verleidingen zijn overal, hoe we ermee omgaan is de vraag.  

Ik hoop u te ontmoeten! 

Vriendelijke groet, 

Jan Berkvens  

 

 



 

 

   Uit de kerkenraad  
 

Op 17 november was er een korte ingelaste ALV. 

De benoeming van onze voorganger kon worden 

uitgebreid. Het was meteen duidelijk dat onze 

dominee de extra dagen uitbetaald zou moeten krijgen. We weten 

allemaal dat hij vast nog meer doet voor onze Gemeente dan de twee 

dagen die hij nu betaald krijgt. Maar over de financiering van deze 

betaling ontstond wat discussie: was het wel verantwoord om te doen? Bij 

de notulen van de vergadering zal een korte verantwoording komen. 

En er had zich iemand aangeboden als nieuw KR lid: Alex van Goethem. 

Hij kreeg veel stemmen voor zijn benoeming. Er werd veel gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid om je stem van te voren schriftelijk in te 

leveren., fijn. Sinds 17-11-22 bestaat de KR van de DoRe Gemeente dus uit 

drie mensen. Super! 

De dagen worden korter en het wordt kouder in de natuur. Ook in onze 

kerk tijdens de viering, we moeten even er aan wennen. 

 

In de KR, maar zeker ook in de Taakgroep Leren wordt erg hard gewerkt 

aan het Kerstival en aan de Kerstdienst. Dat laatste is natuurlijk ook een 

grote taak van onze dominee Hans. Voorafgaand aan het Kerstival is er 

weer een buffet, voor een ieder die daar aan deel wil nemen. Gezellig, 

samen eten verbroedert vaak, goed om te doen. Je voelt je dan echt een 

deel van een groep. De tijden zijn iets anders dan in het jaarprogramma: 

buffet 17:30 u en samenzijn in de kerkruimte om 19:30 u. 

Ook de kerstkaartenkommissie van onze kerk heeft deze weken hard 

gewerkt. De kaart komt bij u in de bus. 

 

Met groet, Hansje Krelekamp,  

mede namens Alex van Goethem en Carin Hormann 



 
Kennismaking met ons nieuwe KR lid 
 
Tijdens de ALV sprak ons nieuwe KR lid Alex van Goethem de gemeente 
toe. Voor degenen die er 17 november niet bij konden zijn volgt hier een 
ingekorte versie van zijn speech.  
 

“Laat ik me een beetje voorstellen. Wie ben ik? Twee jaar geleden ben ik 

hier komen aanwaaien. En… zoals jullie gemerkt hebben, ik ben niet meer 

weggegaan. Ik voel me hier thuis: ik ervaar hier warmte, gezelligheid en 

een prediking die me raakt. Een omgeving ook die het goede in mij naar 

boven brengt. 

Ik ben 9,5 jaar geleden tot geloof gekomen. Ik ben opgegroeid in een 

Amsterdamse “achterbuurt”. Mijn ouders hadden de kerk al verlaten 

voordat ik geboren was. Uiteindelijk ervaarde ik zelf het idee dat ik een 

‘bijeenraapsel’ van moleculen ben dat uit de zee is voortgekomen (zeker, 

wetenschappelijk volstrekt correct), als onvoldoende bevredigend. Is er 

meer? Is er meer dan de materie? 

Na een lange levensweg, na ook in de New Age cultuur te hebben rond 

gehopst, kwam ik uit bij de christelijke idioom: schepping en geest. 

Mijn ambitie is gericht op onze toekomst. Ik  kan jullie één belofte doen: 

me met hart en ziel inzetten voor onze gemeente. Hebben we over tien 

jaar vijftig nieuwe leden, die mijn/onze estafettestok kunnen gaan 

overnemen?? Ik weet het niet. Een boeddhistische leraar zei tegen mij: ga 

voor je verlangen, maar hecht je niet aan het resultaat! 

Er gebeurt hier in de gemeente zoveel goeds 
en zoveel moois. Het is het verlangen in mijn 
hart dat dit niet verloren gaat !” 
 
 
Alex van Goethem 

 
 

 



Onbekende predikanten (2) 

Op 12 februari 2023 zal ds Tina Geels bij ons voorgaan. Zij heeft een 

indrukwekkende staat van verdiensten voor de vrijzinnigheid, en is nog 

volop in actie ondanks haar emeritaat in 2020. 

Tina Geels begon met een dansopleiding aan de theaterschool, en 

studeerde daarna theologie  in Brussel en Leiden. Zij was o.a. predikant bij 

de Geertekerk, Vrijzinnig Delft (PKN) en andere vrijzinnige gemeenten.  

Zij heeft een grote betrokkenheid bij de internationale Vrijzinnigheid, 

vanuit de IARF (International Association for Religious Freedom). 

Hierdoor kreeg de positie van de Remonstranten voor haar meer reliëf: 

“Ons verhaal hoort thuis in een bredere context dan ons kleine landje aan 

de zee.”  

Via het Arminius instituut is Tina contactpersoon voor het Unitarisme. 

Tina Geels over haar inspiratie bron: “Steeds meer is de integrale mystiek 

mijn oriëntatie geworden, lees o.a. graag teksten van de benedictijn 

Willige Jäger. Het klooster van Chevetogne, in de Belgische Ardennen, is 

een goed kompas voor mijn eigen geestelijk leven. Yoga is echt mijn 

dagelijkse ding.” 

Ik verheug mij op de kennismaking met deze geïnspireerde en veelzijdige 

vrouw, op 12 februari 2023! 

M.H. 

 

Kerstpakketten en D.E. punten voor de voedselbankgebruikers  

Nog even ter herinnering: u kunt nog een bijdrage geven voor de 

kerstpakketten-actie van de gezamenlijke kerken in Nijmegen. Het is dit 

jaar alleen mogelijk om geld over te maken. Dit kunt u doen op rek.nr            

NL 49 INGB 0002 4744 81 tnv J.Krelekamp-Tibben. Graag uiterlijk 

overmaken op 9-12-22. Elk bedrag is welkom.  

 

Tot na de dienst van Kerst kunt u uw D.E. punten inleveren. Hiervoor 

krijgt de voedselbank gratis pakken D.E. koffie. Er staat een houten bakje 

op de leestafel. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking, 

Hansje Krelekamp-Tibben 

https://iarf.net/
http://rek.nr/


Warme Winter Actie voor Oekraïne 

Er is een nieuwsbrief verschenen van het Doopsgezind WereldWerk, met 

een update over acties voor Oekraine-november 2022: Warme Winter 

Actie voor Oekraïne. 

Uw inzet en uw financiële steun is welkom op NL27 TRIO 0786 8803 33 

t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer o.v.v. Warme Winter Actie 
 

De gehele nieuwsbrief is digitaal te verkrijgen via 

de redactie. 

 

VERSLAG “Het systeem loopt vast” 

Dit is de titel van het muzikale, bezinnende 

programma dat we mochten beluisteren op zondagmiddag 6 november.  

Jan Marten de Vries (piano, zang en componist) en begeleidster Elianne 

Ardts (cello en zang) zorgden voor een programma waarbij de muziek 

van de Oekraïense componist Reinhold Glière (1875 – 1956)  een 

belangrijke verbindende rol speelde. Glière heeft ook een ontregelende 

periode in zijn leven meegemaakt: de Eerste Wereldoorlog en de 

Russische revolutie in 1917.  

Ook nu loopt het systeem weer vast. De ontregeling en de chaos die 

daarbij komen kijken werden muzikaal weergegeven. Maar daarna waren 

er ook ook momenten van troost met liederen van Jacques Brel, Toon 

Hermans en Jan Marten de Vries, en dat werd weer verbonden door de 

muziek uit de  Albumblätter van Glière. 

De boodschap was dat we als individu de grote problemen niet kunnen 

oplossen en ook het vastgelopen systeem niet lostrekken, maar we 

kunnen wel ‘engelen’ voor elkaar zijn om er samen het beste van te 

maken.  

Het was een mooie middag met een mooie boodschap en een goede 

opkomst. 

Lia Visser 



 

Misschien ook een boeiende activiteit? 
 
Lezing over mensenrechten en het EU grens beleid door Prof. Dr. Henk 
van Houtum, hoogleraar Politieke Geografie en Geopolitiek 
Radboud Universiteit Nijmegen, georganiseerd door Stichting Gast. 
 
Henk van Houtum maakt de balans op van meer dan twintig jaar EU-
grensbeleid. In de lezing wordt een ontluisterend beeld gegeven hoe 
bepaald wordt of migranten, al dan niet legaal, tot de EU en Nederland 
worden toegelaten. Dit biedt duidelijke raakvlakken met datgene 
waarvoor Stichting Gast staat: opkomen voor de belangen van de 
ongedocumenteerden! 
Datum en plaats: maandag 19 december a.s. in de Maranathakerk, 
Steenbokstraat 86, Nijmegen. De lezing start om 20.00 uur en de 
zaal is geopend vanaf 19.30 uur.  
Opgeven: voor 12 december per mail aangeven dat u wilt komen,  
info@stichtinggast.nl  
Kosten: De toegang tot deze lezing is gratis. Een vrijwillige gift is welkom. 
Op de avond zelf vragen we u een bijdrage voor koffie, thee en overige 
consumpties. 

 

 

 

 

 

Lezing over diaconaal project Mexico: 

Nellie Marcus komt vertellen over het jongerenproject in Mexico 

Datum en plaats: zondagmiddag 5 maart 2023  van 14.00 uur - 16.00 uur 

in de kerk. 

Meer informatie in de volgende Onderweg. 

mailto:info@stichtinggast.nl


Bijeenkomst  over de toekomst van onze gemeente 

In oktober en november zijn we met een aantal ‘70- minners’ twee keer 

bij elkaar geweest om te praten over de toekomst van de gemeente . 

Gewaardeerd kenmerk van onze DO-RE als geloofsgemeenschap is de 

‘veilige ruimte’ waar men zich welkom voelt en waarin het geloofsgesprek 

mogelijk is.  

We constateerden dat het DO-RE schip in zwaar weer verkeert wat betreft 

haar voortbestaan. Opgemerkt werd, dat het in een dergelijke situatie 

behulpzaam is om na te gaan welke ‘reddingsboten’ er zijn. Sommigen van 

de aanwezigen halen al (ook) elders inspiratie op levensbeschouwelijk 

vlak. Tevens bleek dat een eventuele DO-RE schipbreuk eerder ontstaat 

door gebrek aan mensen dan door gebrek aan geld. Daarnaast werd 

gemeld dat het de vraag is in hoeverre het nog loont grote investeringen 

in het gebouw te doen (die zich aandienen i.v.m. de energie-transitie). 

Tenslotte werd duidelijk dat de organisatie van/in de gemeente sowieso 

‘verbouwing’ behoeft om een eventueel voortbestaan mogelijk te maken 

en aantrekkelijk te blijven voor 70- en jonger. 

Een uitgebreider verslag van deze bijeenkomsten zal aangeboden worden 

aan de Kerkenraad. Wordt vast nog vervolgd… 

 

Herkent u deze foto van twee nummers geleden? Nel In der Maur vond 

deze informatie erover: 

Het masker heeft de naam Marcianus. De ogen 

van het masker geven zicht op de historie van 

Nijmegen. Het Romeinse leger probeerde de 

stad te bewaken na de Bataafse Opstand rond 

70 na Christus. Begin twintigste eeuw werd uit 

de Waal een Romeins soldatenmasker 

gedregd. Dat is nu een van de topstukken uit 

de collectie van museum het Valkhof. Naast het 

originele exemplaar heeft kunstenaar Andreas 

Hetfeld de uitvergrote versie op het 

stadseiland gemaakt.   



WIE IS … Thea Stadlander 

Wie kent haar niet, onze trouwe pianiste/organiste? Al jarenlang levert 

Thea regelmatig een muzikale bijdrage aan de vieringen. Maar wist u dat 

zij ook heel mooi kan zingen, én captain van het Nederlands dameshockey 

team geweest is ? 

Op een zonnige nazomer ochtend had uw redacteur een uitgebreid 

gesprek bij Thea in de tuin over haar leven, haar betrokkenheid bij de 

kerk en muzikale voorkeuren. Veel te veel voor deze rubriek in 

Onderweg…*  

Mevrouw Thea Stadlander is geboren Friezin, maar zo voelt zij zich niet. 

Ze is getogen in Bussum in een hecht gezin, waarin met veel plezier werd 

gemusiceerd. Als kleuter zat ze al achter de piano, en op haar 6e jaar 

mocht ze ‘op les’. Als haar vader het niet had tegen gehouden was ze naar 

het conservatorium gegaan, maar een toekomst als pianiste werd in die 

tijd (Thea is geboren in 1930) niet passend geacht. Later ontdekte ze ook 

hoe fijn zingen is, en zong ze o.a. in het toonkunstkoor in Hilversum. In 

Nijmegen leerde zij van een koordirigent, Pater Kamman van de Nebo, 

orgel spelen, en werd ze vaste begeleider in de vieringen in de 

Dominicuskerk en bij de Dore.  

Naast muziek waren hockey en tennis ook belangrijk. Op haar 25e werd zij 

gevraagd om als captain van het Nederlands dameshockey elftal mee naar 

Australië te gaan. Ze nam 6 maanden onbetaald verlof van haar baan bij 

haar vader op kantoor, en stapte op de boot. Die reis is prachtig avontuur 

geweest en heel bepalend voor haar verdere ontwikkeling.  Zo durfde ze 

op haar 28e alles in het Gooi achter te laten om de liefde naar Nijmegen te 

volgen. En daar heeft ze nooit spijt van gekregen. 

De kerkelijke betrokkenheid begon op de Nederlands hervormde 

zondagschool in Bussum. Daar werd veel geknutseld rond de bijbel 

verhalen, maar Thea zat liever achter het harmonium. Haar vader was 

Doopsgezind, haar moeder RK en haar man Remonstrants. Ze gelooft in 

de oecumene, is nooit gedoopt, heeft geen belijdenis gedaan, maar is een 

echte vriend van de Remonstranten. Ze komt graag in de kerk, maar 

vooral voor de muziek en de rituelen. Wat dat betreft voelt ze zich bij 

Effata-gemeenschap ook erg op haar plaats.  



Op mijn vraag hoe het is om 92 te zijn, vertelt Thea het leven nog erg mooi 

te vinden! Ze ervaart wel wat lichamelijke beperkingen, en “de 

verjaarskalender wordt steeds leger”, maar voorlopig hoopt ze nog een 

poos mee te kunnen. En daarna? “Ik hoop dat er iets is na de dood, maar 

ik ben er absoluut niet zeker van.” 

 

*Meer over het spelen en de muziek voor onze gemeente volgt in het 
volgende nummer, in een reportage over de pianisten en organisten in 

onze kerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraagt u zich ook wel eens af, welk gezicht er bij een naam hoort, of juist 

omgekeerd wie toch die persoon is die u nog nooit gesproken heeft? Geef het 

door aan de redactie van Onderweg, en wie weet kunt u in een volgend 

nummer met hem/haar/hen kennismaken 

 

 



Uw redacteur, Marieke Hartgerink, is 

geïnterviewd voor het personeelsblad van 

het Wilhelmina ziekenhuis in Assen waar zij 

werkt, in een serie over vrijwilligers.  

Met toestemming van de redactie van Zuuver 

mag dit ook in Onderweg worden geplaatst.  

 
Eigenlijk heeft Marieke Hartgerink het altijd al leuk gevonden om met taal 

en tekst bezig te zijn. Op de lagere school zat ze in de redactie van de 

schoolkrant. En nu, vele jaren later, maakt ze nog steeds een krant. In haar 

eentje vormt ze namelijk de redactie van het nieuwsblad van de 

Remonstrantse gemeente in Nijmegen. Dit ‘clubblad van de kerk’ 

verschijnt iedere twee maanden in een oplage van zo’n 200 stuks. De 

inhoud is informatief en inspirerend, maar gaat ook over het lief en leed 

binnen de gemeenschap. “Ik vind het leuk om al die stukjes te schrijven. 

Zo had ik bijvoorbeeld een interview met de 92-jarige organist die in onze 

kerk speelt”, vertelt ze. “Dat was een geweldige ontmoeting.” Ook 

bijzonder is dat er dankzij haar inzet telkens weer een fysieke krant 

verschijnt. “Het geeft mij voldoening dat ik iets tastbaars heb gemaakt.” 

F.Jeurissen. 

 

 

 

 

                                          

 

 

                          

 



Recept Zuurkoolfeestschotel 

Dit recept zat jaren geleden in  de 

kersttas van het ‘Odin groente 

pakket’, een wekelijks tas met 

biologische groenten van het 

seizoen. Door ziekte ging ons 

geplande etentje met familie 

onverwacht niet door, en maakten 

wij dit recept met de ingrediënten 

die we toevallig in huis hadden. En 

sindsdien eten we het ieder jaar 

rond de kerst. Makkelijk, 

vegetarisch en erg lekker!  

Als u het ook wilt proberen:  

 

500 g zuurkool – 1 rode ui – 100 g Pruneaux d’Agen – 1 grote zacht zure 

appel (of 2 kleine) – 1 theel. karweizaad – 1 theel. mosterdzaad (of 

mosterd) – 100 g fijngehakte walnoten – scheut witte wijn of appelsap – 

paneermeel – 200 g brie – 4 eetl. zure room – olie voor bakken – boter voor 

invetten en gratineren 

 

Zuurkool in een schaal doen en met een vork uit elkaar halen. Ui 

snipperen, pruneaux in stukjes snijden, appel schillen, klokhuis 

verwijderen en in blokjes snijden. Ui fruiten in olie, pruneaux en 

appelstukjes, karwijzaad, mosterdzaad en noten toevoegen, en 1 min. al 

omscheppend meebakken. Zuurkool en wijn toevoegen en 20 min. 

zachtjes stoven met het deksel op de pan. Oven voorverwarmen op 200 

graden. Ovenschaal invetten en bestrooien met paneermeel. Brie in 

stukjes snijden en met de zure room door het zuurkoolmengsel scheppen. 

In de ovenschaal scheppen en bestrooien met paneermeel en vlokjes 

boter. 15-20 min. in het midden van de over zetten.  

Lekker met aardappelpuree.  

 



Een kerstverhaal 

 Op verzoek van de redactie schreef ons gemeentelid Nelleke Wentges-Vietor 

een kerstverhaal speciaal voor deze Onderweg. 

Die zondagmorgen zou een vriend mij komen halen voor de kerstdienst. 

Hij zou wat vroeger zijn en eerst nog een kopje koffie bij mij drinken. 

Tegen mijn gewoonte in keek ik, toen de bel ging niet door het Judasluikje 

(een getralied luik in de voordeur dat moet verraden wie er op de stoep 

staat). Hij is vroeg, dacht ik, en opende de deur.  

Op de stoep stond een jonge vrouw. Ze zag er verzorgd uit in een wollen, 

donkergroene rok, een viyella-, witte blouse met opdruk en lange 

mouwen. Haar blonde haar was halflang, ze had een rij nette tanden en 

haar gezicht stond vriendelijk. 'Ik ben Sofie de Bruin,' zei ze. 'Ik heb het zo 

koud. Mag ik even binnenkomen?' Ze rilde. 

Op mijn verbaasde vragen of ze geen  jas, tas, of sleutelbos had, 

antwoordde ze ontkennend: nee, die had ze niet.  

Terwijl ik de deur wat verder opende, keek ik in de tuin of ik met haar 

indringers kon verwachten.  

'Ga maar even zitten in de hal, daar op die bank, dan haal ik een jas voor 

je. Ik word zo opgehaald, maar als mijn bezoek er is, maak ik eerst in de 

keuken een kopje koffie voor je.' 
Ik nam een wollen, grijze jas van de kapstok, die ze omsloeg en waar ze 

warm in wegdook. Ik draaide de haldeur op slot, liep de keuken in, zette 

koffie en sneed de kerststol in plakken. 

Na een minuut of tien ging ik maar eens bij haar kijken. Toen ze me zag, 

stond ze op, en vroeg: 'Is er als ik deze weg afloop een hotel-restaurant 

dat Spijker heet? Daar moet ik zijn. Daar word ik verwacht.’ 

'Breng mijn jas morgen maar even terug,' zei ik. Maar terwijl ik haar weg 

zag lopen over het grind van de voortuin verwachtte ik dat mijn jas een 

tweede leven zou gaan leiden. 

In de kerkdienst die morgen, waar alle kerstvrolijkheid van stal was 

gehaald, voelde ik me onrustig. Wat als Spijker zo kort na de laatste 

corona-golf nog niet open zou zijn en hoe was die vrouw juist bij mij 

verzeild geraakt, terwijl er toch meer huizen aan ons weggetje lagen? 

Waar was ze vandaan gekomen? 



Mijn gedachten gingen naar het kerstverhaal 'Een witte kerst' van Godfried 

Bomans: over een man die door de deurbel aan zijn kerstdiner wordt 

gestoord, op de stoep een man en een vrouw ziet staan, de vrouw duidelijk 

in verwachting, en hoe hij ze geërgerd wegstuurt en, weer terug aan tafel, 

begrijpt wie er onderdak bij hem hadden gezocht. Hoe hij achter ze aan 

rent, maar ze in de sneeuw verdwenen lijken. Hoe hij met een bleek gezicht 

weer aan tafel gaat zitten en zijn gezin vraagt maar niet op hem te letten, 

want dat de tranen in zijn ogen komen van de snijdende kou buiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleurplaat mandala Kerstster 

 



Gedachten bij het gedicht  

Dit gedicht werd uitgezocht door Hans Noordeman en bij de opening van 

de ALV gelezen door Carin Hormann 

 
Rimpelvel en kinderhand 
 
Rimpelvel en kinderhand, 
Allemaal in één verband 
Traag als stroop of watervlug, huppelbenen, stijve rug, 
kind of kraai, het maakt niet uit, 
babyface of rare snuit, 
glad geschoren, grijs van baard, Jonge gast of ouwe taart. 
rep of sleng, antieke taal,  
allemaal in één verhaal 
 
We horen erbij, nog maar net of heel lang, 
en houden hier samen ’t verhaal aan de gang. 
Zing mee met een frisse of krakende stem: 
Wij loven Hem! 
 
Eigenwijs of twijfelaar, 
toch zijn wij hier bij elkaar. 
Alleskunner, wilde roos, 
lachebek of bolleboos, 
nummer één of poedelprijs, 
allemaal zijn wij op reis. 
Jong belegen, oud van ziel 
onverschrokken, instabiel, 
iedereen, dat is zo fijn, 
mag er bij de Ene zijn. 
 

Uit: Psalmen anders 

 

Heeft u ook een gedicht met een “verhaal” of speciale betekenis, wat u wilt 

delen met de gemeente? Stuur het met toelichting naar 

redactie@Onderweg.nl   

mailto:redactie@Onderweg.nl


ONDERWEG. 48e jaargang 
 

Van de redactie: 

Dit was het Advent/Kerst nummer 2022, rijk gevuld met nieuws en 

wetenswaardigheden over onze gemeente en aanverwante zaken. Veel 

dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd. Zoals u in dit nummer 

heeft kunnen lezen, doe ik het redactiewerk met veel plezier. Hopelijk 

heeft u het ook met plezier gelezen, en wie weet eet u ook zuurkool op 

een van de donkere december dagen.  

Ook ben ik blij met de suggesties en opmerkingen die ik krijg. Zo staat het 

telefoonnummer van het kerkgebouw er weer in, en ook het 

bankrekeningnummer voor bijdragen aan de diaconie. Schroom niet om 

uw wensen en gedachten aan mij te laten weten.  

Als kleur voor de kaft van de papierenversie heb ik paars gekozen: de 

liturgische kleur van Advent. Ik wens u allen een goede Advent- en 

Kersttijd toe! 

 

Het volgende nummer verschijnt begin februari 2023. 

Kopij graag in Word aanleveren uiterlijk zondag 22 januari 2023 via 

Onderweg@dorenijmegen.nl.    

 

Marieke Hartgerink    

marmarie@planet.nl 

Redactie Onderweg: 

onderweg@dorenijmegen.nl   

 

Digitaal ontvangen (met foto’s in kleur) 

kan met vermelding van uw  

e-mailadres.  
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