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Nadenkertjes
Recent kreeg ik een bijzonder verhaal over het bidden toe-
gestuurd per e-mail. Een tijd geleden werd een priester bij 
een ernstig zieke man geroepen. Hij bezoekt hem en ziet 
de man in zijn bed liggen. Naast hem staat een lege stoel. 
Hij gaat op de stoel zitten en begint met hem te praten. De 
man vertelt dat hij zich zijn hele leven heeft afgevraagd hoe 
hij moest bidden. De manier waarop zijn pastoor bad, daar 
kon hij helemaal niets mee. Ook zijn preken over het gebed 
vond hij maar niets. Hij was toen eens naar de pastoor toe 
gegaan. Die gaf hem een boek van een bekende theoloog 
over het gebed. Hij was er in beginnen te lezen maar hij 
had er een woordenboek voor nodig. Een week later had hij 
het boek teruggebracht en hem bedankt. Kort daarop had 
hij iemand over het gebed horen spreken en deze wijze van 
bidden had hij overgenomen. Hij ging op een stoel zitten en 
plaatste een lege stoel naast hem. Hij stelde zich voor dat 

Jezus op die stoel 
zat en met Hem 
sprak. Immers, 
Hij heeft gezegd: 
“Zie, Ik ben met 
U, alle dagen, tot 
aan de voleinding 
van de wereld”. 
(Mt. 28,20). Van-
uit die gedachte 
sprak de man met 
Jezus en luisterde 
hij naar Hem, ie-
dere dag weer. Hij 
vertelde dat hij 
dat op een zoda-

nige wijze deed zodat het zijn kinderen niet opviel want 
die zouden hem voor gek verklaren. De lege stoel was een 
goede hulp voor zijn gebedsleven. De priester was getrof-
fen door het getuigenis over het eenvoudige en eerlijke ge-
bed van die man. Hij diende hem het sacrament der zieken 
toe en ging weg. Na enkele dagen kwam een familielid aan 
de priester vertellen dat de man overleden was. Zij was al 
die tijd bij de man geweest maar ze moest op een gegeven 
moment even een boodschap doen. Toen ze terugkwam 
was hij overleden. Er was echter wel iets vreemds. Het mo-
ment dat hij overleed moet hij uit zijn bed gekomen zijn. 
Ze vertelde: “Hij heeft zijn hoofd op de stoel gelegd en is 
zo gestorven…” 
In de Veertigdagentijd las ik een boekje met bezinnende 
teksten in relatie tot de coronapandemie. De auteur, een 
Amerikaanse topsporter, brak zijn nek tijdens de Olympi-
sche Spelen in 1996. Mijn oog viel op twee teksten. In de 
eerste bijdrage bestudeert hij met een religieuze zuster de 
Woestijnvaders. Zij leefden in de derde eeuw als kluize-
naars in de woestijn van Egypte. Ze zijn de eerste christe-
lijke monniken die in afzondering leefden. Hun levenswijze 

was ascetisch, zij ontzegden zich veel. Het was hun manier 
van aan zichzelf te sterven. Echter het is een sterven aan 
zichzelf om op te staan in degene die wij mogen worden, 
Christus in ons, zo zei de zuster hem. In de coronatijd is er 
veel gesloten en wordt er veel afgelast maar wat niet wordt 
gecanceld is ‘de opstanding’! God is altijd bezig om vanuit 
de dood het nieuwe leven aan te reiken, daartoe is Jezus 
verrezen met Pasen. 
In de tweede bijdrage komt het verhaal terug van het op-
kijken naar de koperen slang in de woestijn, dat we in de 
Veertigdagentijd hebben gehoord. Om genezen te worden 
van de slangenbeet wordt aan de Israëlieten gevraagd om 
op te zien naar het symbool van kwaad. De bedoeling is 
om in te zien dat het fout was om ontrouw te zijn aan God. 
Ook wij worden gevraagd om onze blik te richten, niet op 
de wereldse afleidingen, maar op Jezus die verrezen is. In 
de tijd van corona schreeuwen begrijpelijkerwijs zorg en 
onrust om onze aandacht. We mogen echter met vertrou-
wen opzien naar het kruis waarop Jezus zijn leven in liefde 
heeft gegeven. Dan ontdekken wij dat de verrezen Heer 
onze redding is. 
Drie keer stof tot nadenken...

Jacques Grubben, pastoor

Blij u weer te zien!
Een maand geleden hebben de leden van het pastoraal 
team besloten om weer te beginnen met vieringen die toe-
gankelijk zijn voor kerkgangers. Het was allemaal hectisch, 
want er moest van alles georganiseerd worden: de Triptiek 
moest aangepast worden, de vieringen moesten op onze 
website vermeld worden en heel veel vrijwilligers moesten 
weer aan de slag. Het weekend van 20 en 21 maart hebben 
de eerste ‘openbare’ vieringen van dit jaar plaatsgevon-
den. Dat was het weekend vóór Palmzondag. De paasdruk-
te zat er gelijk al aan te komen: talloze boekjes moesten 
verzorgd worden, kerkversiering moest worden gepland en 
ook diverse preken moesten worden geschreven.
In het parochiecentrum was het meest in het oog sprin-
gende dat er voor alle vieringen aangemeld moest worden. 
Mandy Joosten – onze secretaresse en ‘duizendpoot’ van 
het secretariaat – had op een gegeven moment 17 tabellen 
voor zich liggen om mensen in te kunnen schrijven voor de 
verschillende vieringen. Vanaf deze plek hulde voor haar 
overzicht in deze papiermassa en voor haar geduld met 
alle bellers!
De vieringen van de Goede Week en Pasen zijn prettig ver-
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lopen. Je kreeg duidelijk de indruk dat mensen blij waren 
elkaar weer te zien! Meerdere malen heb ik gehoord dat 
mensen met meer aandacht de viering konden meemaken 
in de kerk met andere mensen dan alleen thuis voor de tv. 
Sommige vieringen waren zonder begeleiding van zang, 
andere vieringen hadden muzikale begeleiding door enkele 
leden van een van de koren. Met name dat laatste deed 
goed! Liturgie heeft natuurlijk een voorganger nodig, maar 
leeft pas echt als er gelovigen zijn en krijgt meer kleur als 
er ook gezongen wordt. 
Figuurlijk staat de deur van de kerk een beetje open, want 
er mogen maar dertig kerkgangers per viering in de kerk. 
En nog steeds moet iedereen zich van tevoren aanmelden. 
Letterlijk staat de deur helaas helemaal open vanwege de 
regelingen met betrekking tot de coronapandemie. Toch 
gaan we op de ingeslagen weg voort. De leden van het 
pastoraal team zijn blij u weer te zien en hopen dat het 
spoedig mogelijk is om tot een verruiming van de regelin-
gen te komen.
Pasen geeft ons nieuwe moed. Zo houden we het vol om 
verder te gaan en samen te komen om de Heer te loven en 
te danken.

Paul Menting, diaken

Tradities; in ere houden, of toch niet?
Tradities, wat moet je ermee? De een zou het liefst de 
meeste tradities afschaffen en een ander zou het liefst alle 
tradities behouden.
Ook in onze parochie zijn er verschillende tradities.
Een van die tradities is om na of tijdens de Paaswake en de 
Nachtmis te collecteren voor het pastoraat voor de zieken 
en ouderen in onze parochie. Met de opbrengst daarvan 
wordt enkele malen per jaar een attentie verzorgd van-
uit de parochie voor de mensen die ziek of oud zijn en 
daardoor minder gemakkelijk kunnen deelnemen aan het 
‘gewone’ parochieleven. We willen hen op deze wijze laten 
weten dat ook zij er zeker bij horen. Ook willen we een 
klein lichtpuntje zijn door de aandacht en belangstelling die 
we tonen.
U heeft ongetwijfeld gemerkt dat we niet meer collecteren 
op de gebruikelijke wijze. Een extra collecte voor het pas-
toraat voor de zieken en ouderen, zoals we deze volgens 
traditie al jaren houden, lukt dus niet.
Daarom de oproep: laten we deze traditie niet overboord 
gooien maar op een andere wijze vormgeven.
Onderstaand treft u een QR-code aan, hiermee kunt u op 
eenvoudige wijze een gift doen voor deze collecte. Daaron-
der wordt uitgelegd hoe zo’n code werkt.
Natuurlijk kunt u ook via de gebruikelijke wijze een be-
dragje overmaken naar de diaconierekening: NL13 RABO 
0304 8421 09 t.n.v. Parochie Heilige Drie-eenheid, onder 
vermelding van 'Zieken en Ouderen'.
Draag ook uw steentje bij om deze waardevolle traditie in 
ere te houden.

Dank voor uw bijdrage!
Henk Welling, diaken

Wat is een QR-code en hoe ge-
bruikt u deze?
Een QR-code is een afbeelding die u 
kunt scannen met de camera van uw 
telefoon. Soms heeft u hiervoor een 

aparte QR-code scan-app nodig, maar in veel telefoons zit 
deze tegenwoordig al ingebouwd in uw camera-app. Zodra 
u de QR-code scan-app opent, werkt de camera op uw tele-

foon of tablet als een scanner. Als de app in uw camera-app 
zit ingebouwd kunt u deze stap overslaan. Richt nu uw ca-
mera op de QR-code. Zodra de app de code herkent geeft 
hij, bovenin het beeld aan welke uw browser is (Google, 
Safari, Firefox of een andere). Zodra u hierop klikt komt 
de bank waarheen het geld kan worden overgemaakt op 
het scherm. Er staat dan: Betaalverzoek via iDEAL. Vul het 
bedrag in dat u geven wilt en kies daarna uw eigen bank, 
log in en rond uw donatie af.
Een meer uitgebreide uitleg is te vinden op:
www.seniorweb.nl/tip/qr-code-scannen

Bedevaart Katwijk aan de Maas gaat niet door

Normaal gaan wij als parochie Heilige Drie-eenheid op de 
dag van Hemelvaart samen op bedevaart naar Maria in 
Katwijk aan de Maas. Deze komt dit jaar om twee redenen 
te vervallen: de kerk wordt gerestaureerd en zij is vanwege 
de coronapandemie NIET geopend.
Kortom, na het niet doorgaan van de bedevaart in 2020, 
opnieuw een afgelasting.
Helaas, het is even niet anders.

Jacques Grubben, pastoor

Plechtig Marialof
Meimaand, Mariamaand
Velen van u zullen vanuit hun 
jeugd nog bekend zijn met het 
gezongen Marialof. Hiermee 
eren we Maria en door haar 
ook haar zoon Jezus. In onze 
parochie is het inmiddels een 
goede traditie om een Maria-
lof te vieren.
Op zondag 9 mei is het weer 
zover en zal er in de Kruis-
puntkerk een plechtig Marialof 
zijn. Het is dan Moederdag en een mooi moment om met 
elkaar onze hemelse Moeder gedurende een uurtje te eren 
en dank te brengen. Tijdens dit lof zullen we samen ook 
een tientje van de rozenkrans bidden en zal er uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste zijn. Uiteraard zullen 
er bekende en minder bekende Marialiederen klinken. 
Op het moment dat ik dit schrijf (begin april) is nog niet 
zeker of we de Marialiederen ook samen ‘live’ zullen mogen 
zingen of dat we eerder opgenomen muziek zullen horen. 
Hopelijk is het mogelijk om elkaar, binnen of buiten, na 
afloop te ontmoeten onder het genot van het traditionele 
kopje koffie en thee met iets lekkers erbij.
Wij hopen velen van u te ontmoeten 
op zondag 9 mei 
om 15:00 uur 
in de Kruispuntkerk aan de Van Hogendorpstraat 126.
Namens het pastoraal team,

Henk Welling, diaken
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Rondom de ToRens

O.L.V. van Lourdeskerk
Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen, email: parochiecentrum@h3eenheid.nl secretariaat: ( 024-355 
3630, geopend ma. t/m vrij. van 9:00 tot 12:30 u. Voor dringende gevallen 06-1272 3921
Kerkbalans: NL64 INGB 0000 8449 99 t.n.v. Heilige Drie-Eenheid, Lourdes te Nijmegen; alle overige beta-
lingen (misintenties, facturen): NL82 INGB 0008 9554 27 t.n.v. Heilige Drie-eenheid te Nijmegen

zondag 18 april 11:30 uur Mis 3e zondag van Pasen G. Peters Gemengd/Cecilia koor
zondag 25 april 11:30 uur Mis 4e zondag van Pasen J. Grubben & T. Versteegen Jokolo
zondag 2 mei 11:30 uur Mis 5e zondag van Pasen E. Y. Awayevu & H. Welling Gemengd/Cecilia koor
zondag 9 mei 11:30 uur Mis 6e zondag van Pasen J. Grubben & H. Welling Jokolo
donderdag 13 mei 11:30 uur Mis Hemelvaart  J. Grubben & P. Menting 
zondag 16 mei 11:30 uur Mis 7e zondag van Pasen E. Y. Awayevu Gemengd/Cecilia koor
zondag 23 mei 11:30 uur Mis Pinksteren G. Peters & P. Menting Jokolo
In verband met de coronapandemie zingen de koren niet voltallig, maar vaardigen een paar leden af.

Cenakelkerk
Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting, email: LocatieLandstichting@h3eenheid.nl
Secretariaat (ma. t/m vrij. van 9:30 tot 12:30 uur): ( 024-322 2165, 
Voor dringende gevallen 06-1089 6107
bank: NL94 ABNA 0236 5546 11 t.n.v. Heilige Drie-Eenheid, Verrijzenis te Heilig Landstichting

zaterdag 17 april 17:00 uur Mis  H. Rikhof
zondag 18 april 11:00 uur Mis 3e zondag van Pasen H. Rikhof
zaterdag 24 april 17:00 uur W & C M. de Groot
zondag 25 april 11:00 uur W & C 4e zondag van Pasen M. de Groot
zaterdag 1 mei 17:00 uur Mis  H. Rikhof
zondag 2 mei 11:00 uur Mis 5e zondag van Pasen H. Rikhof
zaterdag 8 mei 17:00 uur W & C M. de Groot
zondag 9 mei 11:00 uur W & C 6e zondag van Pasen M. de Groot
donderdag 13 mei 11:00 uur Mis Hemelvaart H. Rikhof
zaterdag 15 mei 17:00 uur Mis  H. Rikhof
zondag 16 mei 11:00 uur Mis 7e zondag van Pasen H. Rikhof
zaterdag 22 mei 17:00 uur Mis  H. Rikhof
zondag 23 mei 11:00 uur Mis Pinksteren H. Rikhof
maandag 24 mei 11:00 uur Mis 2e Pinksterdag H. Rikhof
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
Doordeweeks is er op dinsdagmorgen en vrijdagmorgen om 9:00 uur een Eucharistieviering. Elke woensdag van 11:00 tot 
12:00 uur is de kerk open voor gebed; om 11:30 uur is er een Schriftlezing gevolgd door een korte meditatie. 
Normaal is de kerk open voor bezichtiging op zaterdag en zondag van 14:00–16:30 uur. Vanwege de coronamaatregelen 
die voor musea gelden, is de kerk nu gesloten.

Eerste Communie 2021 locatie Berg en Dal – Heilig Landstichting
De communievoorbereidingen van 2021 op de locatie Berg en Dal – Heilig Landstichting zijn in 
maart van start gegaan. Dit zijn de zeventien kinderen die dit jaar de Eerste Communie gaan doen: 
SZaeyan, Joséphine, Samuël, Veronique, Nic, Annemijn, Janne, Stacy, Kyra, Luna, Skye, Elise, 
Stella, Joep, Tom, Anna, Anouk.
De kinderen hebben met elkaar kennisgemaakt. Weliswaar in een aangepaste vorm in verband met 
de coronamaatregelen. Maar het enthousiasme was er niet minder om. Er volgen nog meer bijeen-
komsten waarin de kinderen zich met behulp van verhalen en andere activiteiten verdiepen in de betekenis van de eerste 
H. Communie. Ook zijn er enkele online bijeenkomsten speciaal voor de ouders. De kinderen kunnen zich helaas niet 
voorstellen tijdens een heilige Mis, maar de namen met de foto’s zijn te bewonderen op de grote hand die voor in de kerk 
staat. De afsluiting van alle voorbereidingen is de Feestcommunie in de Cenakelkerk, die dit jaar op zondag 6 juni valt.
Wij wensen de kinderen samen met hun ouders een fijne voorbereidingstijd.

Werkgroep Eerste Communie locatie Berg en Dal – Heilig Landstichting

In memoriam Hanny Friesen (1950-2021)
Aan het begin van de Goede Week is Hanny gestorven, aan het begin van de Paasweek heb-
ben we haar begraven. Op de rouwkaart stond treffend: "Ze had zo graag nog wat langer 
willen leven." In de gesprekken met haar – sinds ze wist dat ze ongeneeslijk ziek was – zei ze 
herhaaldelijk dat ze blij was dat ze haar leven niet uitgesteld had tot na haar pensioen. Han-
ny heeft een vol en mooi leven geleid, jarenlang als kinderarts in de tropen en als docent in 
Malawi, ook na haar pensioen. Ze heeft veel gereisd en nieuwsgierig en leergierig als ze was, 
is ze in het laatste jaar nog begonnen aan een nieuwe studie. Veel mensen zullen haar mis-
sen, omdat ze een van die uitzonderlijke mensen was die gemakkelijk contacten leggen die 
verder gaan dan beleefdheidsknikjes. In de Cenakelkerk heeft ze de niet altijd gemakkelijke 
taak van locatiecoördinator vervuld en met haar effciëntie en voortvarendheid – vaak op de 
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achtergrond –  het werk gedaan waardoor een geloofsgemeenschap 
kan functioneren. Ook heeft ze meegedaan in de groep die bezig is 
de visie te ontwikkelen voor de komende jaren voor onze parochie. 
In de preekgroep was ze een van de leden die niet tevreden was 
met gemakkelijke antwoorden en bleef doorvragen – ook buiten de 
preekgroep. Parochiebreed hebben we een paar jaar geleden, als 
een Adventsproject, haar werk in Malawi concreet ondersteund met 
een flinke bijdrage voor de aanschaf van boeken voor haar studen-
ten kindergeneeskunde. Ook wij hadden haar graag een langer leven 
gegund. Moge zij thuis gekomen zijn bij God.

Herwi Rikhof, pastor

Groenestraatkerk
Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen, email LocatieGroenestraat@h3eenheid.nl. 
Secretariaat (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9:00 tot 12:30 uur): ( 024-355 0451 
Voor dringende gevallen 06-1272 3921
Kerkbalans: NL53 INGB 0001 0222 22 t.n.v. Heilige Drie-Eenheid, Groenestraat te Nijmegen; alle overige 
betalingen (misintenties, facturen): NL82 INGB 0008 9554 27 t.n.v. Heilige Drie-eenheid te Nijmegen 

zondag 18 april 10:00 uur Mis 3e zondag van Pasen J. Geelen & P. Menting Gemengd koor
zondag 25 april 10:00 uur Mis 4e zondag van Pasen E. Y. Awayevu & H. Welling Gemengd koor
zondag 2 mei 10:00 uur Mis 5e zondag van Pasen J. Grubben Ernst & Van Heumen
zondag 9 mei 10:00 uur W & C 6e zondag van Pasen P. Menting Klein Verband
donderdag 13 mei  Hemelvaart zie Lourdeskerk, Cenakelkerk of Ontmoetingskerk
zondag 16 mei 10:00 uur Mis 7e zondag van Pasen J. Grubben Gemengd koor
zondag 23 mei 10:00 uur Mis Pinksteren E. Y. Awayevu & H. Welling Gemengd koor
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
In verband met de coronapandemie zingen de koren niet voltallig, maar vaardigen een paar leden af.
Op maandag en vrijdag is er om 09:00 uur een Eucharistieviering.
De Mariakapel en het kerkhof zijn dagelijks geopend tussen 10:00 en 17:00 uur.

In memoriam Frans de Bont
Op 9 maart jongstleden is, kort voor zijn 96e verjaardag, Frans de Bont overleden. Frans was 
een bijzondere man: diepgelovig, maar met een ongebruikelijke openheid voor de wijsheid 
van andere religieuze tradities. Hij verbond zijn katholieke geloof dan ook naadloos met boed-
dhistische zenmeditatie. Ook zijn grote maatschappelijke betrokkenheid verbond hij met zijn 
geloof in zijn jarenlange inzet voor de Missionaire Werkgroep van de voormalige Emmauspa-
rochie – lange tijd als voorzitter, daarna als lid. Als voorzitter van die Werkgroep stond hij aan 
de wieg van het Children Fund of Siasi, een stichting die de ondersteuning van het lager on-
derwijs op de Filippijnen – begonnen als een eenmalig project in de Vastenactie – een struc-
tureel karakter gaf. De Missionaire Werkgroep bekostigde de priesteropleiding van Andrew 
Thomo uit Malawi, met wie Frans en zijn vrouw Thérèse een bijzondere band opbouwden, die 
leidde tot bezoeken over en weer. Bij dit alles was Frans ‘loper’ voor de Vastenactie en voor 
Kerkbalans, en zette hij zich in voor Gregoriaanse zang.
Onze gemeenschap is Frans veel verschuldigd – moge hij rusten in vrede.

Herman Simissen

Kruispuntkerk
Van Hogendorpstraat 126, 6535 VC Nijmegen, email LocatieHatert@h3eenheid.nl
secretariaat (dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur): ( 024-351 0855,
voor dringende gevallen 06-1272 3921
Kerkbalans: NL28 RABO 0119 4005 37 of NL75 INGB 0000 9296 76 t.n.v. Heilige Drie-Eenheid, Hatert te 
Nijmegen; alle overige betalingen (misintenties, facturen) : NL55 RABO 0119 4012 15 t.n.v. Heilige Drie-
eenheid, Hatert te Nijmegen

zaterdag 17 april 17:30 uur Mis 3e zondag van Pasen F. Kuster & P. Menting
zaterdag 24 april 17:30 uur Mis 4e zondag van Pasen J. Grubben & T. Versteegen
zaterdag 1 mei 17:30 uur W & C 5e zondag van Pasen H. Welling
zaterdag 8 mei 17:30 uur Mis 6e zondag van Pasen J. Grubben & H. Welling
zondag 9 mei 15:00 uur Marialof H. Welling
donderdag 13 mei  Hemelvaart zie Lourdeskerk, Cenakelkerk of Ontmoetingskerk
zaterdag 15 mei 17:30 uur Mis 7e zondag van Pasen F. Kuster & P. Menting
zaterdag 22 mei 17:30 uur Mis Pinksteren E. Y. Awayevu & H. Welling
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
Elke dinsdag is er om 09:00 uur een Eucharistieviering.
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O.L.V. van het H. Hart-kerk
Oude Kleefsebaan 123a, 6572 AK Berg en Dal, email LocatieLandstichting@h3eenheid.nl
secretariaat: (ma. t/m vrij. van 9:30 tot 12:30 uur): Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting, 
( 024-322 2165, voor dringende gevallen 06-1089 6107
bank: NL94 ABNA 0236 5546 11 t.n.v. Heilige Drie-Eenheid, Verrijzenis te Heilig Landstichting

zondag 18 april 10:30 uur Mis 3e zondag van Pasen J. Grubben
zondag 25 april 10:30 uur Mis 4e zondag van Pasen F. Bomers
zondag 2 mei 10:30 uur Mis 5e zondag van Pasen G. Scholten
zondag 9 mei 10:30 uur Mis 6e zondag van Pasen E. Y. Awayevu
donderdag 13 mei  Hemelvaart zie Lourdeskerk, Cenakelkerk of Ontmoetingskerk
zondag 16 mei 10:30 uur Mis 7e zondag van Pasen G. Peters & P. Menting
zondag 23 mei 10:30 uur Mis Pinksteren J. Grubben & T. Versteegen
Elke donderdag is er om 09:30 uur een Eucharistieviering.

H. Antonius Abtkerk
Kerkplein 4a, 6581 AC Malden, email locatiemalden@h3eenheid.nl
secretariaat: (din. en don. van 10:00 tot 12:00 uur) ( 024-358 0476, 
b.g.g.: ( 024-355 3630 (Parochiecentrum). Voor dringende gevallen 06-1272 3921
bank: NL18 RABO 0131 6014 74 t.n.v. Parochie H. Drie-eenheid locatie Malden

zaterdag 17 april 19:00 uur Mis 3e zondag van Pasen J. v Banning
zaterdag 24 april 19:00 uur Mis 4e zondag van Pasen J. Geelen
zaterdag 1 mei 19:00 uur Mis 5e zondag van Pasen J. Grubben
zaterdag 8 mei 19:00 uur Mis 6e zondag van Pasen E. Y. Awayevu & P. Menting
donderdag 13 mei  Hemelvaart zie Lourdeskerk, Cenakelkerk of Ontmoetingskerk
zaterdag 15 mei 19:00 uur Mis 7e zondag van Pasen J. van Banning
zaterdag 22 mei 19:00 uur Mis Pinksteren J. Grubben & T. Versteegen
Elke woensdag is er om 9:00 uur een Eucharistieviering.
De Mariakapel van de Antonius Abtkerk is elke dag tussen ongeveer 09:00 en 17:00 uur geopend voor gebed en het op-
steken van een kaarsje.

Archief inzien
Van oude huwelijks- en overlijdensregisters tot correspondentie 
over de armenzorg, het archief van de oude parochie Heilige An-
tonius Abt te Malden is sinds half maart in te zien in het Regionale 
Archief Nijmegen. Het archief van de parochie is zo’n 6 en halve 
meter breed en is voor iedereen die iets wil weten over de geschie-
denis van Malden een echte schat. Het oudste stuk is uit 1799 en 
het jongste uit 2015, maar niet alles is al openbaar. Door de corona-
maatregelen is de studiezaal van het archief nog gesloten, maar via 
de site kunt u wel vragen om archiefstukken digitaal op te sturen.
https://regionaalarchiefnijmegen.nl

Parochiebestuur

Ontmoetingskerk
Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen, email Secretariaat@ontmoetingskerk.net
secretariaat: (di. t/m vrij. van 9:00 tot 12:00 uur): ( 024-344 1446, tijdens en buiten secretariaatsuren wordt 
u voor dringende gevallen via dit nummer doorverwezen.
bank: NL37 ABNA 0453 4213 50 of NL43 INGB 0001 4137 00 t.n.v. Heilige Drie Eenheid locatie Ontmoe-
tingskerk te Nijmegen; voor meer informatie zie www.ontmoetingskerk.net

zaterdag 17 april 18:30 uur Mis 3e zondag van Pasen E.Y. Awayevu & J. vd Meer leden jongerenkoor
zondag 18 april 10:30 uur Mis 3e zondag van Pasen E.Y. Awayevu & J. vd Meer leden Mediorenkoor
zaterdag 24 april 18:30 uur W & C 4e zondag van Pasen E. Gerritsen
zaterdag 1 mei 18:30 uur W & C 5e zondag van Pasen T. Versteegen & W. Koopmans
zondag 2 mei 10:30 uur W & C 5e zondag van Pasen T. Versteegen & W. Koopmans
zaterdag 8 mei 18:30 uur W & C 6e zondag van Pasen T. Versteegen & W. Koopmans
donderdag 13 mei 10:30 uur Mis Hemelvaart E. Y. Awayevu & E. Gerritsen
zaterdag 15 mei 18:30 uur W & C 7e zondag van Pasen J. van der Meer & C. Voskuilen
zondag 16 mei 10:30 uur W & C 7e zondag van Pasen J. van der Meer & C. Voskuilen
maandag 17 mei 15:00 uur Mariaviering T. van Kraaij
zaterdag 22 mei 18:30 uur Mis Heilig Vormsel Vormheer & J. van der Meer
zondag 23 mei 10:30 uur Ontmoetingsviering Pinksteren J. van der Meer & dominee
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
Het Vormsel van 22 mei Pinksteren kan dit jaar helaas niet plaats vinden. Dat is verschoven naar 10 juli.
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Colofon
De redactie bestaat uit pastoor 
Jacques Grubben, diaken Paul 
Menting, Judith Evers, Gerard 
Jansen, Laura de Schepper en 
Theo van Steen. 
Het eerstvolgende reguliere blad verschijnt op 20 mei 
2021. Kopij inleveren vóór vrijdag 7 mei 2021 12:00 uur. 
Kopij op papier ontvangen we graag op het Parochie Cen-
trum Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen en kopij per 
e-mail op het adres: 

parochieblad@h3eenheid.nl 

Bij de kopij (maximaal 250 woorden per artikel) ontvangen 
wij graag foto’s of ander beeldmateriaal; liefst als aparte, 
digitale bestanden in hoge kwaliteit. De foto’s dienen vrij 
van auteursrechten te zijn. Dus niet zomaar van het inter-
net genomen.
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weige-
ren of in te korten.

Op Weg gegaan

Overleden in onze parochie:

14-03-’21 Ruud van de Plassche, 93 jaar  Cenakelkerk
15-03-’21 pater Wil Winkel, 87 jaar  Sacramentskerk
27-03-’21 Irma van Dijk-de Jong, 52 jaar BG Berg en Dal
30-03-’21 Hanny Friesen, 70 jaar  Cenakelkerk
04-04-’21 Piet Leenders, 89 jaar  Sacramentskerk
07-04-’21 Hennie Prudon-Mossel, 84 jaar Cenakelkerk

Hatertseweg 825 Nijmegen
024-350 2814

www.vandenberghopticiens.nl

Tarweweg 15 Nijmegen
024-377 4776

www.gvanleeuwe-natuursteen.nl

Emmaüswandelingen
Samen tijdens een wandeling van een uur in gesprek over zin- en levensvragen Na 
Pasen gaan de Emmaüsgangers samen onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs. Al 
pratende over wat was gebeurd, kwamen de leerlingen van Jezus een onbekende 
tegen die met hen opliep en het gesprek kleur gaf. Net als de Emmaüsgangers 
willen ook wij tussen Pasen en Pinksteren in tweetallen al wandelend met elkaar in 
gesprek gaan. We gaan ongeveer een uur op pad; na een korte kennismaking met 
je wandelpartner, praten we onderweg over twee gespreksvragen en wandelen we 
ook een deel van de route in stilte. Daarbij  kunnen we ons openstellen voor wat we 
zien, horen en ruiken tijdens het wandelen en onze gedachten laten gaan over de 
vragen die we meekrijgen voor onderweg.
De wandelingen vinden zowel op woensdagochtenden plaats als op zondagochtend in aansluiting op de viering. Het is 
een initiatief van zowel de parochie Heilige Drie-eenheid en de PKN Nijmegen. Op woensdagen vertrekken we vanaf de 
Ontmoetingskerk. Op zondag kan dit zowel vanaf de Ontmoetingskerk om 11:45 uur na afloop van de RK- of protestantse 
viering, als vanaf de Maranathakerk om 10:45. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Vertrekplaatsen en -tijden:
Woensdagochtend vanuit Ontmoetingstuin bij  Ontmoetingskerk 10.00 uur: 7, 14, 21, 28 april en 5, 12 en 19 mei. 
Zondagochtend: Ontmoetingskerk, 11.45 uur: 11, 18 en 25 april en 2, 9 en 16 mei.
Maranathakerk, Steenbokstraat 86 om 10.45 uur: 18 april, 25 april, 2 mei en 16 mei

Rectoraatskerk van het heilig Sacrament
Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen. 
Receptie van het klooster (ma. t/m vrij. van 09:00 tot 12:00): ( 024-355 8029 
www.kerkbrakkenstein.nl 

Parochianen uit de wijk Brakkenstein kerken hier veelal. Met de rector van deze rectoraatskerk is regelmatig overleg. De 
rectoraatskerk van de Sacramentijnen is dagelijks geopend 9:00-12:00 en 15:00-17:45 uur
Kijk voor de vieringen op de website van het klooster.


