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Jaarverslag 2016 Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen
Wie zijn wij?
Het Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen heeft ook in 2016 als eigentijdse
geloofsgemeenschap in de Stevenskerk wekelijks een viering verzorgd op
zondagochtend. 52 zondagse vieringen in totaal. Mensen uit Nijmegen en de
wijde omtrek ontmoeten elkaar bij deze vieringen, waarin voorgangers uit
verschillende kerken voorgaan. Tussen de mensen die regelmatig komen zijn vaak
al heel mooie contacten ontstaan en banden gegroeid. Tegelijkertijd staat de
deur altijd open voor nieuwe mensen, of ze nu zomaar eens willen binnenlopen of
bij ons kind aan huis willen worden. Zo willen we samen kerk-zijn. Wie je bent en
hoe vaak je komt maakt niet uit: je bent welkom. Alle bezoekers van de
Stevenskerk hebben heel verschillende achtergronden, niet alleen op kerkelijk
gebied.
Bijzondere vieringen en activiteiten
Naast de zondagse vieringen (waaronder ook Kerst, Pasen en Pinksteren), hebben
we ook een viering verzorgd op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Hemelvaart.
In de Veertigdagentijd verzorgt een werkgroep vespers op de woensdagavond.
In totaal 9 vieringen op een andere dag dan de wekelijkse zondagsviering.
Op Kerstavond hebben we een Kinderkerstviering georganiseerd, waarin we met
een generatiekoor en prachtige verhalen circa 450 personen uit vele gezinnen uit
Nijmegen en omgeving mochten ontmoeten. Ook verzorgde het OCP samen met
de Protestantse Gemeente Nijmegen de Kerstnachtviering (circa 1.000
bezoekers).
Op de zondag voor de start van de Nijmeegse Vierdaagse zijn we gastheer voor
de Vierdaagsedienst en eind augustus zijn we gastheer voor de Gebroeders van
Limburgviering.
De laatste zondag van september wordt er meegewerkt aan de Stedelijke Dienst
met veel Kinderen. Wij zijn dan gastheer voor de andere (protestantse)
wijkkerken in Nijmegen. Dit zijn spraakmakende vieringen waarin vaak de hele
kerk wordt gebruikt. 3 vieringen die niet alleen door het OCP georganiseerd
worden maar waar we nauw samen werken met de betrokken partijen.
Elke de tweede zondag van de maand organiseren we een uitgebreide viering. Na
de zondagse viering organiseren we dan, na de koffie, een activiteit waar
iedereen aan mee kan doen. Een stellingen-spel, een extra zanginspanning of een
diaconale activiteit. Daarna eten we met z’n allen soep en broodjes. Zo
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ontmoeten we elkaar in een informele sfeer. In 2016 zijn er zo 10 uitgebreide
vieringen georganiseerd.

Jeugdwerk in het OCP
De kinderen/jeugd zijn belangrijk in het OCP en daarvoor is een programma
ontwikkeld. In de regel is er elke zondag oppas voor de allerjongsten. Er is elke
tweede en vierde zondag een alternatief programma voor de schoolgaande
kinderen: de nevendienst. Er is een kinderkerk XS voor de jongsten (4-8 jaar)
en een kinderkerk XL (8-12 jaar). Er wordt op allerlei manieren aandacht
besteed aan de jaarfeesten en andere (feestelijke) gebeurtenissen voor de
kinderen. In de zomermaanden juli en augustus zijn er geen nevendiensten, dus in
2016 zijn er 20 keer nevendiensten geweest. In dit jaar werd er met de
kinderen die ongeveer 8 jaar oud zijn, op de laatste zondag van juni, het Feest
van de Tafel gevierd. In deze bijzondere viering doen kinderen “officieel” voor
het eerst mee aan de Tafelviering. Hieraan gaat een voorbereidingstraject
vooraf waar ook de ouders actief bij betrokken zijn. Voor kinderen vanaf 12 jaar
is er de tienergroep die 6 keer dit jaar bij elkaar is gekomen. Het sociale en
maatschappelijke aspect staan voorop bij deze ontmoetingen. Dit jaar hebben zij
ook een indrukwekkende viering mogen organiseren. Waar mogelijk proberen we
met de jeugd aan te sluiten bij andere activiteiten in Nijmegen.
Stiltekapel
De werkgroep Stiltekapel is verantwoordelijk voor de verzorging van de
stiltekapel en de voortgang van het vrijdagmiddaggebed voor vrede en
verzoening, elke vrijdag van 13.00– 13.20 uur in de maanden april t/m oktober.
Dit vindt plaats in samenwerking met de plaatselijke Raad van Kerken en in
verbondenheid met andere kerken in binnen- en buitenland die ook in het bezit
zijn van het “Cross of Nails” .
Enkele mensen uit verschillende kerken dragen zorg voor de continuïteit van het
gebed. Anderen, onder wie toevallige bezoekers van de kerk, sluiten zich bij het
gebed aan. Na afloop zijn er goede gesprekken bij koffie en thee. Zo zijn er dit
jaar 28 mogelijkheden geweest om het Vrijdagmiddaggebed te bezoeken.
Kerkmuziek
De kerkmuziek speelt een belangrijke rol binnen het OCP. De zondagse vieringen
worden twee keer per maand opgeluisterd door de Cantorij. De andere zondagen
begeleidt een voorzanger de gezongen liederen. Soms is er ook een mannenschola
en één keer in de maand organiseert het OCP een Evensong op zondagavond.
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Werkgroep Toekomst Vieringen
Dit jaar heeft een werkgroep Toekomst Vieringen van het bestuur de opdracht
gekregen om andere mogelijkheden tot verdieping en vernieuwing van de liturgie
te onderzoeken. Een belangrijke aanleiding daartoe was het dreigend tekort aan
gewijde voorgangers bij de zondagochtend-vieringen. Deze taakstelling heeft de
werkgroep ook verstaan als een opdracht om te zoeken naar een vormgeving aan
diensten voor mensen uit de stad Nijmegen die niet (regelmatig) bij het OCP
betrokken zijn. Voorstellen van de werkgroep zijn regelmatig in
beleidsvergaderingen besproken. De beleidsvergadering heeft de keus gemaakt
op zondag vooralsnog vast te houden aan Diensten van Woord en Tafel, maar
daarnaast de mogelijkheid open te houden voor het experimenteren met andere
liturgische vormen.
Samenwerking met de Boskapel
Samen met de Boskapel heeft het OCP dit jaar een vormingsaanbod
samengesteld. De vormingsactiviteiten hebben betrekking op vragen ten aanzien
van het leven en zingeving. Waar mogelijk zijn ze verbonden met de actualiteit.
Ze worden gerealiseerd door middel van lezingen, workshops, podiumgesprekken,
events, spirituele café ‘s. De vormingsactiviteiten worden vaak gehouden in de
Boskapel, alleen en in samenwerking met andere organisaties in Nijmegen. 11 keer
hebben OCP-ers de kans gehad om aan te sluiten bij vormingsactiviteiten in
2016. Met de Boskapel samen heeft het OCP dit jaar een zondag gezamenlijk
gevierd en dat natuurlijk in de Stevenskerk!
Diaconaat
Diaconaat is een onmisbaar aspect van het kerk-zijn dus ook van het OCP. Om
geld in te zamelen organiseert de werkgroep activiteiten waarbij een beroep op
de bezoekers van het OCP wordt gedaan. Het doel is ten eerste om
geld/goederen in te zamelen voor mensen die leven in armoede. Daarnaast
bevordert de gezamenlijke inzet de gemeenschap binnen het OCP. De werkgroep
zet zich in voor verschillende projecten, zoals opvang van Roma-kinderen in
Boekarest, het werk van padre Arnaldo in Nicaragua, De Lindafarm in Zambia,
Amnesty International en projecten in Nijmegen als het Kruispunt, de
Voedselbank, stichting Gast. De activiteiten van de werkgroep bestaan o.a. uit
het houden van extra collectes in de advents- en 40-dagentijd, verkoop van
boeken en sieraden, organiseren van benefietlezingen en vastenmaaltijden,
inzamelen van etenswaren voor de voedselbank.
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Vergaderingen
Het bestuur van het OCP vergadert elke tweede dinsdag van de maand. Tijdens
deze vergaderingen worden 6 x per jaar de vertegenwoordigers van de
werkgroepen uitgenodigd, 3x per jaar de vertegenwoordigers van de voorgangers
en 4 x per jaar de cantor. Daarnaast worden een keer per jaar alle voorgangers
uitgenodigd voor een vergadering met het bestuur. 3x per jaar worden alle OCPers uitgenodigd voor een beleidsvergadering.
PR en communicatie
Dit jaar hebben we veel tijd besteed aan het digitaliseren van ons maandblad
(verschijnt 11 x per jaar) en het vernieuwen van onze website. Het OCP heeft
een nieuw logo gekregen, passend bij het gebouw waar we vieren en een nieuwe,
frisse website. Met informatie over kerkdiensten, activiteiten en
achtergrondinformatie zijn we goed zichtbaar in Nijmegen en daarbuiten.
Stoffelijke zaken/Financiën
Het Oecumenisch Citypastoraat was t/m 31 december 2016 een vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid. Alle stoffelijke en financiële zaken zijn t/m 31
december 2016 behartigd door de Stichting Steunfonds Oecumenisch
Citypastoraat Nijmegen. De Stichting Steunfonds Oecumenisch Citypastoraat
Nijmegen heeft een eigen jaarrekening en jaarverslag. Met ingang van 1 januari
2017 is dit veranderd. De vereniging Oecumenisch Citypastoraat is omgezet in
een formele, rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging.

