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Wie zijn wij?
Het Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen heeft ook in 2017 als eigentijdse
geloofsgemeenschap in de Stevenskerk wekelijks een viering verzorgd op
zondagochtend. Mensen uit Nijmegen en de wijde omtrek ontmoeten elkaar bij
deze wekelijkse 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 kerkelijk.
Bijzondere vieringen en aktiviteiten
Naast de zondagse vieringen (waaronder ook Kerst, Pasen en Pinksteren), hebben
we ook een viering verzorgd op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Hemelvaart.
Op Goede Vrijdag werd de viering opgeluisterd met de Johannespassie van J.S.
Bach. Onder leiding van onze cantor Maarten van der Bijl en met medewerking
van het kamerkoor Lamusa en de cantorij van de Geertekerk werd deze avond
deze passie op indrukwekkende wijze uitgevoerd.
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 ook
dit jaar met een generatiekoor en het kerstverhaal vele gezinnen uit Nijmegen
mochten ontmoeten. Ook was er een Kerstnachtviering in samenwerking met de
Protestantse Gemeente Nijmegen.
In de week voor kerst hebben we de deuren opengezet voor een avond
Christmas Carols zingen. Geïnteresseerde zangers hebben deze avond de Carols
kunnen repeteren en aan het eind van de avond zijn de Christmas Carols
uitgevoerd. Ook hier was het kamerkoor Lamusa betrokken en was er een groot
aantal bezoekers. Er was veel enthousiasme bij zangers en bezoekers over dit
nieuwe initiatief.

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. Drie vieringen die niet alleen door het OCP georganiseerd
worden maar waar we nauw betrokken zijn bij de voorbereidingen.
Op de derde 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 ontmoeten we
elkaar in een informele sfeer. In 2017 zijn er zo 10 van zulke uitgebreide
vieringen georganiseerd.
Jeugdwerk in het OCP
De grote en kleine kinderen zijn een belangrijk onderdeel van het OCP en voor
hen is een apart programma ontwikkeld. In de regel is er elke zondag oppas voor
de allerjongsten. Er is elke derde 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 2017 zijn er 20 keer nevendiensten gepland. Voor
kinderen vanaf 12 jaar is er de tienergroep die 6 keer dit jaar bij elkaar is
gekomen. Het sociale en diaconale aspect staan voorop bij deze ontmoetingen.
Deze tienergroep heeft bij de Sinterklaasintocht dit jaar met flyers aandacht
gevraagd voor het Caminul Phillip huis in Boekarest, Roemenië. Dit kinderhuis is
onderdeel van de diaconale activiteiten van het OCP.
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 gebed 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 bijeenkomsten geweest rond het Vrijdagmiddaggebed.

Kerkmuziek
De kerkmuziek speelt een belangrijke rol binnen het OCP. Als gemeenschap in de
Stevenskerk zijn we gelukkig met het prachtige Königsorgel en ‘onze’ organisten
Jetty Podt en Joost Langeveld. De zondagse vieringen worden twee keer per
maand opgeluisterd door de cantorij onder leiding van Maarten van der Bijl. De
andere zondagen begeleidt een voorzanger de gezongen liederen. Soms is er ook
een mannenschola of vrouwenschola en één keer in de maand organiseert het OCP
een Evensong op zondagavond (tot juli 2017).
In juni van dit jaar hebben we een scratchdag georganiseerd rondom het
Requiem van Fauré. Een zeventigtal geïnteresseerde zangers hebben een
zaterdag onder leiding van Maarten van der Bijl en Jetty Podt het Requiem
mogen instuderen. In de avonduren is het Requiem van Fauré uitgevoerd voor
bezoekers.
Cantor
In de laatste maanden van 2017 is het overleg met de cantor over een nieuw
contract voor 2018 stuk gelopen. De cantor heeft besloten geen nieuwe
aanbieding te doen en zal begin 2018 afscheid nemen. Maarten van der Bijl heeft
veel voor het OCP gedaan, we zullen een inspirerende cantor moeten laten gaan.
Samenwerking met de Boskapel
Het OCP is al een aantal jaren in gesprek met het Augustijns Centrum de
Boskapel om te onderzoeken waar beide gemeenschappen kunnen samenwerken
en zo elkaar kunnen versterken.
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.
Rond het thema: “Wat beweegt mij” hebben het Augustijns Centrum de Boskapel
en het OCP een programma samengesteld van lezingen, vieren, uitwisseling, kunst,
muziek en evenementen. In totaal zijn in 2017 43 bijeenkomsten van allerlei aard
georganiseerd. Met de Boskapel samen heeft het OCP dit jaar op een zondag in
oktober gezamenlijk gevierd in de Stevenskerk. Op 29 oktober stond de viering
in het teken van 500 jaar reformatie en was een samenwerking tussen OCP, de
Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente, de Effatagemeenschap uit de
Dominicuskerk en de Boskapel.
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 (Caminul Phillip huis), 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 40dagentijd, verkoop van boeken en sieraden, organiseren van benefietlezingen en
vastenmaaltijden, inzamelen van etenswaren voor de voedselbank.
Omzien naar elkaar
De werkgroep "Omzien naar Elkaar" is afgelopen jaar actief geweest. De
contactleden zorgen voor de verbinding van de OCP-ers met het geheel. Zij
kunnen gewaarschuwd worden als er sprake is van bijvoorbeeld ziekte. Zo kan de
bos bloemen, iedere zondag in de viering, bestemd zijn voor iemand die een steun
in de rug kan gebruiken. Twee keer per jaar (rond Kerstmis en Pasen) worden er
kaarten verstuurd aan mensen die een extra groet vanuit onze gemeenschap erg
op prijs stellen.
Vergaderingen
Het bestuur OCP vergadert minstens elke tweede dinsdag van de maand. 4x per
jaar worden bij deze vergaderingen de vertegenwoordigers van de werkgroepen
uitgenodigd, 3x per jaar de vertegenwoordigers van de voorgangers. Daarnaast
worden eens per jaar alle voorgangers uitgenodigd voor een vergadering met het
bestuur. Alle OCP-ers worden uitgenodigd voor een beleidsvergadering, 3x per
jaar. In de beleidsvergaderingen is er sprake van een gedachtewisseling en
besluitvorming in de gemeenschap over het gevoerde en te voeren beleid.
Heidag voorgangers
Het voorgangersoverleg heeft dit jaar, in oktober, een bezinningsdag gehouden
over liturgie. Tijdens deze bezinningsdag hebben de voorgangers uitgewisseld
over wat liturgie en voorgaan voor ieder van hen persoonlijk betekent en hoe de
vieringen in het OCP beleefd wordt en hoe daar tegenaan gekeken wordt. De
inzichten of afspraken die daar uit voortkomen over de vormgeving van de
liturgie zullen later uitgewisseld worden met de OCP-ers. De dag in oktober was
bedoeld voor de leden van het voorgangersoverleg. Ook Maarten van der Bijl, als
cantor, was voor deze dag uitgenodigd. Begeleiding van deze dag was in handen
van Andries Govaart, die als liturg een rijke ervaring heeft in begeleiding op dit
terrein.
PR en communicatie

Ook dit jaar is 10 x het maandblad verschenen. Dit jaar hebben we ook energie
gestoken in het maken van een programma-gids, waarin alle activiteiten van het
OCP goed zichtbaar zijn. Deze gids en informatie-folder ligt in de Stevenskerk.
Met informatie over kerkdiensten, activiteiten en achtergrondinformatie zijn we
zo goed zichtbaar in Nijmegen en daarbuiten.
Op weg naar een Stadsklooster in Nijmegen
Dit jaar hebben twee leden van het bestuur regelmatig om de tafel gezeten met
een afvaardiging van de Boskapel, vanuit een ervaren verwantschap (beide
oecumenisch ingesteld, beide een enigszins anders dan de wijkkerken en
parochies). In de vergadering is besproken wat de kerk betekent of moet
betekenen in de wereld van vandaag. Het zou moeten gaan om een gemeenschap
die gevoed door de traditie open staat voor haar omgeving; daarnaar luistert en
handelt en een ander, kritisch en liefdevol geluid laat horen als het gaat om wat
er echt toe doet in dit leven. Uiteindelijk kwamen we bij het beeld van een
klooster: een plaats waar gebeden en gevierd, waar handen uit de mouwen
worden gestoken, waar wordt gestudeerd en gedebatteerd. In ons geval moet
het gaan om een Stadsklooster: een plaats midden in de stad, met de deuren
open voor wie dat nodig hebben, met de deuren open zodat we met anderen
kunnen samenwerken, met de deuren open zodat we kunnen horen en zien wat de
mensen nodig hebben.
Er wordt inmiddels concreet samengewerkt op het gebied van vieren en op het
gebied van vorming. Er zijn gesprekken gevoerd met plaatselijke kerken en
vertegenwoordigers van onze ‘moederkerken’.
Twee leden van het bestuur OCP hebben het afgelopen jaar diverse gesprekken
gevoerd met Mgr. J. Vercammen van de Oud-Katholieke kerk. Dit om te zien wat
de Oud-Katholieke kerk voor ons kan betekenen.
Onderzoek Iconische Stadskerken
Dit jaar heeft het bestuur OCP besloten mee te werken en mee te betalen aan
een promotieonderzoek binnen de Iconische Stadskerken van Nederland.
In dit onderzoeksproject wordt er inzicht verworven in de Nederlandse situatie
van kathedrale kerken. Vanwege de eigen geschiedenis van deze kerken, wordt
de term iconische stadskerken gebruikt. Het brengt in kaart welke mensen door
de iconische stadskerken worden aangetrokken, en welke betekenissen zij
toekennen aan het aanbod dat door deze kerken wordt gegenereerd in velden als
liturgie, kunst, cultuur en zingeving. Het onderzoek beperkt zich tot kerken die
zijn verbonden aan geloofsgemeenschappen van de Protestantse Kerk in
Nederland.

