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Over het ontwarren van knopen
De maand mei is traditioneel, en niet alleen in ons bisdom, 
de tijd dat mensen zich op een bijzondere manier verbon-
den weten met Maria. In mei vieren wij ook Moederdag, 
de dag waarop we onze moeder en of grootmoeder extra 
in het zonnetje zetten. Voor Maria, de moeder van Jezus, 
doen we dat zelfs de gehele maand. In mijn vorige parochie 
waren we gewoon om in vijf kapellen op de dinsdagmiddag 
een Rozenhoedje te bidden. We baden dan voor de inten-
ties van de parochie. Na de laatste bijeenkomst werd er op 

koffie of thee met gebak ge-
trakteerd. Gegarandeerd een 
succes. En natuurlijk werd 
er op deze dagen een extra 
kaarsje opgestoken. Door het 
jaar heen wenden velen van 
ons zich tot haar met een 
verzoek zoals het halen van 
een rijbewijs van een klein-
kind, het welslagen van een 
operatie of voor uitkomst bij 
een probleem. En zo kom ik 
dan ook uit bij haar naam 
‘Maria van de knopen’. Het is 

een heel oude naam want zij stamt uit de tijd van de hei-
lige bisschop Ireneüs van Lyon die leefde aan het eind van 
de tweede en het begin van de derde eeuw. Hij was een 
leerling van bisschop Polycarpus van Efeze die op zijn beurt 
weer een leerling was van de apostel Johannes. Maria heeft 
deze naam gekregen omdat zij in tegenstelling tot Eva, die 
door haar hoogmoed alles in ‘de war’ bracht, in trouw aan 
God bestaande knopen ontwart. Zou dit dan een verklaring 
kunnen zijn voor het feit dat velen van ons, naast dat zij als 
mens en moeder in diverse hoedanigheden een vertrouwd 
persoon is, zich via haar tot God te wenden om de knopen 
in ons leven of in die van anderen te ontwarren? Het zou zo 
maar het geval kunnen zijn. 
Daarnaast stootte ik recent in het werk over het Bijbel-
boek Exodus van de voormalige opperrabbijn van Londen. 
Jonathan Sacks, nog op een mogelijk ander argument. Hij 
schrijft dat Mozes moest leren om niet alleen geloof in God 
te hebben maar ook om te geloven in het volk van God als 
gelovigen. Hij moest zich als een leider leren identificeren 
met het Joodse volk dat hij, namens God, naar het Beloof-
de land mocht leiden. Sacks citeert een brief van Maimo-
nides, een bekende Joodse rabbijn uit de twaalfde eeuw. 
Van Maria weten we dat zij alles in de stilte van haar hart 
overwoog of in gebed bij God bracht. Als moeder van de 
Kerk brengt zij vele mensen bij Jezus, de mens geworden 
zoon van God. Wellicht mogen we dit vertalen met dat ook 
zij gevraagd is om niet alleen te geloven in God maar om 
ook te geloven in het nieuwe volk van God als gelovigen. 
Door mensen bij Jezus te brengen ‘ontwart’ zij de knopen 
die er in een mensenleven kunnen ontstaan. 

Een bemoedigende gedachte. Overigens is ‘Maria van de 
knopen’ ook het favoriete beeld van Maria van onze paus 
Franciscus. 

Jacques Grubben, pastoor

Beperkte Verruiming voor grote Kerkgebouwen
Het kabinet heeft op dinsdag 20 april een aantal versoepe-
lingen aangekondigd op het gebied van coronamaatrege-
len. Sinds 28 april mogen er bij een uitvaart honderd men-
sen aanwezig zijn. Dat geldt dus ook voor de Rooms-Katho-
lieke Kerk, mits de ruimtecapaciteit van de kerk of de kapel 
dit aantal toelaat.
Verder hebben de Nederlandse Bisschoppen besloten een 
beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aan-
tal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen 
voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zit-
plaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang 
van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal 
zitplaatsen bezet zijn. In kerkgebouwen met minder dan 
300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een vie-
ring aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.
De bisschoppen benadrukken dat de huidige COVID-19-cij-
fers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughou-
dendheid. Daarom blijft het protocol Kerkelijke leven op 
anderhalve meter binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook 
voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over 
het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne en-
zovoort.
Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen 
gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. 
De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor 
hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote 
kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.
Voor onze kerken gelden de volgende aantallen:

Lourdeskerk 75 personen
Cenakelkerk 45 personen
Groenestraatkerk 75 personen
Kruispuntkerk 30 personen
O.L.V. vh H. Hartkerk 45 personen
Antoniuskerk Malden 75 personen
Ontmoetingskerk 30 personen

Denkt u er a.u.b. aan om – via de website of telefonisch via 
het secretariaat – te reserveren als u wilt komen?

namens het pastorale team Paul Menting, diaken

Een leuke knoop om zelf een 
rozenkrans te maken.

bron Pinterest
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Maria vertraagd
Wat wil dat nu weer zeggen, Maria vertraagd? Is Maria ver-
traagd, of zijn wij vertraagd? Het traditionele Marialof in 

de maand mei, dat gepland was voor 
9 mei, moest helaas worden uitgesteld. 
Niet vanwege Maria, maar vanwege 
corona. Onze lof aan de moeder Gods 
heeft hierdoor vertraging opgelopen. 
We zullen haar nu groeten en lof bren-
gen op zondag 30 mei om 15:00 uur in 
de Kruispuntkerk.
De dag daarop is het feest van Maria Vi-
sitatie, het bezoek dat Maria bracht aan 
haar nicht Elisabeth. Laten wij Maria 
bezoeken en eren op 30 mei. Al kunnen 
we haar dan niet letterlijk de lof toe-
zingen, we kunnen haar wel onze dank 
brengen en tegelijkertijd ook onze zor-

gen bij haar neerleggen. Tijdens dit lof zal er uitstelling en 
aanbidding van het Allerheiligste zijn. Ook zullen we samen 
een tientje van de rozenkrans bidden. Natuurlijk zullen er 
bekende en minder bekende Marialiederen klinken.
Laat van uitstel geen afstel komen en laten we elkaar ont-
moeten rondom Maria. We hopen na afloop samen, binnen 
of buiten, een kopje koffie of thee te kunnen drinken met 
iets lekkers erbij.
We hopen velen van u te ontmoeten op zondag 30 mei om 
15:00 uur in de Kruispuntkerk aan de van Hogendorpstraat 
126.

Namens het pastoraal team Henk Welling, diaken

Pinksteren

Kom o Geest, 

maak weer zacht wat is verstard,

koester het verkilde hart,

leid wie zelf de weg niet vond. 

Meer dan andere jaren verlangen we naar verzachting van 
ons hart. Opgesloten als we soms zijn, nu we niet zomaar 
de mensen ontmoeten die we zouden willen ontmoeten. 
Sommigen onder ons zijn meer in zichzelf gekeerd. In de 
media wordt wel gesproken over huidhonger, de behoefte 
even aangeraakt te worden. Misschien is het wel ‘harthon-
ger’, dat het hart behoefte heeft geraakt te worden. We 
hopen dat het beter wordt, maar we weten nog niet of we 
die weg naar God en elkaar weer terugvinden. 
De leerlingen van Jezus hebben zich opgesloten in een 
ruimte, verkild misschien uit angst voor de wereld om hen 
heen. Hoe kunnen ze verder nu hun Rabboeni lijkt verdwe-
nen? Ze hebben dringend behoefte aan een teken, om de 
weg van hun Heer weer terug te vinden. 
Een nudge is een bijzonder duwtje. Het is wat een olifant 
doet, als zij haar jong helpt opstaan of vooruit duwt om 
verder te lopen. Een vogel geeft de jonge vogels een nudge 
aan de rand van het nest, zodat de jonge vogel durft te 
vliegen. Dieren geven hun kinderen een nudge om te dur-
ven en te gaan. 
Die nudge ontvangen wij met Pinksteren van God. Het is 
onze Heilige Geest. We krijgen een liefdevol duwtje om op 
weg te gaan, de weg van God. Zodat we verzachten en 
elkaar helpen verzachten, zodat we koesteren en de weg 
van God vinden. 

Trees Versteegen, pastor

Met Pinksteren viert de Kerk de voltooiing van Pasen door 
de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. 
‘Pinksteren’ komt van het Griekse pentèkostè, dat 'vijftig-
ste' betekent. Het is de laatste dag van de Paastijd, die 
begint op Paaszondag. De Rooms-Katholieke Kerk nodigt 
u van harte uit om de Paastijd en Pinksteren te vieren. 
Ook al is in 2021 nog steeds alles anders door COVID-19. 
Ga naar de website van onze parochie om te kijken of u 
gedurende deze periode bij een van de vieringen kunt zijn 
en wat u daarvoor moet doen. Thuis meevieren kan ook, 
via de livestream van onze parochie, of via de televisie bij 
KRO-NCRV op NPO2. U vindt op de site 
www.vierpinksteren.nl handige links en downloads die u 
helpen om de Paastijd en Pinksteren ook thuis (mee) te 
kunnen vieren. Vier Pinksteren!

Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd 
voor de ander

Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2021?
Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missio-
nair werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare mede-
mens. Eén keer per jaar zetten wij hen zélf in het middel-
punt. Dat doen we tijdens de Pinksteractie van de Week 
Nederlandse Missionaris (WNM). Uw steun is daarbij on-
misbaar! Al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje 
in de rug kunnen zij heel goed gebruiken.
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en mis-
sionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd 
en overal ter wereld. Missionaris Peter Daalhuizen werkt 
bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in Brazilië, waar hij zich (sa-
men met zijn zus) inzet voor bejaarden en andere kwets-
bare groepen. Missionair werker Susanne Beentjes werkt 
in Tanzania met jonge meisjes die vaak al jong zwanger 
zijn geraakt en daardoor hun school niet konden afmaken. 
Dankzij Susanne leren de meisjes voor zichzelf en hun kind 
te zorgen, waarbij omgaan met geld erg belangrijk is. Sus-
anne, pater Peter en al die andere missionarissen en mis-
sionair werkers zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er 
– samen met u – voor hen.

“Je weet dat je er in Nederland nog bij hoort. Dat men-
sen aan je denken, ook al ben je ver weg. Dat is voor 
mij een enorme geruststelling. Het is erg fijn een ach-
terban te hebben.”
Pater Peter Daalhuizen

“De WNM ondersteunt mijn uitzending en als ik een spe-
cifieke hulpvraag heb, kan ik de WNM altijd benaderen. 
Zo kreeg ik coronanoodhulp die ik heb gebruikt voor 
het aanschaffen van twee wastafels, zeep en dispensers 
voor de parochie.” 
Susanne Beentjes
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Helpt u mee tijdens de Pinksteractie? 
Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de rug zijn 
voor mensen zoals pater Peter en Susanne. Mogen zij en 
vele anderen dit jaar weer op uw hulp rekenen en doet u 
mee met de WNM Pinksteractie? Dank u wel!
www.weeknederlandsemissionaris.nl
IBAN: NL30RABO 0171 21 1111 
In onze parochie is er een extra collecte in het weekend 
van Pinksteren. 

Opbrengst Vastenactie 2021
Aan het begin van de Veertigdagentijd schreef ik dat er, 
wereldwijd, 63 miljoen kinderen zijn die geen onderwijs 
volgen. Ik vroeg u mee te bouwen aan de toekomst van  
jongeren die geen onderwijs krijgen.
Om er een ‘behapbaar’ project van te maken hebben we 
gekozen om  ons bijzonder in te zetten voor de jongeren, 
in Zambia, zoals de 23-jarige Patrick Siluyele. U heeft over 
hem kunnen lezen in Triptiek nummer twee van dit jaar. 
Patrick heeft dankzij de scholing die hij kreeg bij de Zusters 
van de Heilige Harten van Jezus en Maria, een vak geleerd. 
Patrick zegt: “Dankzij hen weet ik hoe ik groente moet ver-
bouwen en heb ik een vak geleerd. Daar zal ik ze eeuwig 
dankbaar voor blijven.”
Zijn dank, en die van alle jongeren die dankzij de projec-
ten van Vastenactie een vak kunnen leren, geldt ook u die 
heeft bijgedragen aan ons vastenproject.
U heeft, tot nu toe, met ruim € 3.840,00 een mooi stuk 
scholing voor hen mogelijk gemaakt en hierdoor meege-
bouwd aan hun toekomst. Er komen nog steeds af en toe 
bijdragen binnen voor dit project.
Dank voor wat u aan de jongeren in Zambia gegeven heeft.

Henk Welling, diaken
 

Op weg naar 2030
Hoe ziet onze parochie er in de 
toekomst uit? Wat willen we als 
geloofsgemeenschap zijn in, la-
ten we zeggen, 2030? De tijd dat 
de kerk een vanzelfsprekende rol 
had in onze samenleving is voor-
bij. In een paar generaties is er 
veel veranderd. We moeten daar-
om realistisch zijn, onze krachten 
bundelen en bepalen wat we be-
langrijk vinden. 
Vorig jaar hebben we alle pa-
rochianen gevraagd om mee te 
denken over de toekomst van 
onze gemeenschap. Wat vinden 
we belangrijk? Hoe kunnen we de 
pijlers van onze geloofsgemeen-
schap versterken, of misschien 
vernieuwen? Op alle locaties is 
daarover gesproken. Soms in pa-

rochiezaaltjes, soms door corona noodgedwongen digitaal. 
Het leverde een stortvloed aan dromen, wensen en ideeën 
op. 
Samen met het pastoraal team en het parochiebestuur 
heeft een werkgroep deze reacties omgezet in een heldere 
visie voor de komende jaren. Ook Hanny Friesen, die on-
langs van ons is heengegaan, heeft hier nog een belangrij-
ke bijdrage aan geleverd.
In de bijlage bij deze Triptiek leest u wat wij als parochie 
belangrijk vinden en waar we in willen blijven investeren. 

De volgende stap is onderzoeken waar we nu staan, wat er 
nodig is om een vitale, eigentijdse kerk te zijn en hoe we 
een parochie kunnen zijn die één geheel vormt, maar waar 
ruimte is voor verscheidenheid.

Pastoraal team en parochiebestuur

Parochiespeld voor Ton Lucassen
Traditiegetrouw wordt de pa-
rochiespeld, áls deze aan ie-
mand wordt toegekend, uit-
gereikt tijdens de Mis met het 
parochiefeest.
Omdat er dit jaar geen paro-
chiefeest gevierd kan worden 
en omdat Ton ernstig ziek 
was, en inmiddels helaas is 
overleden zoals u elders in 
deze Triptiek kunt lezen, werd hem de parochiespeld op 
20 april opgespeld. Dit heb ik, helaas zonder dat er ande-
re mensen bij aanwezig mochten zijn, gedaan in hospice 
Bethlehem. Ton was daar een dag eerder naartoe gebracht. 
Hij was blij met de parochiespeld die hij kreeg voor zijn 
tientallen jaren trouw misdienen in de gemeenschap van 
Hatert. We zullen deze grote man missen in onze gemeen-
schap.

Henk Welling, diaken

Van de bestuurstafel
De herbestemming van het kerkcomplex in Malden is weer 
een stap verder. De belangrijkste conclusie van het verken-
nend- en haalbaarheidsonderzoek is dat de beoogde trans-
formatie en herontwikkeling van het kerkcomplex (met be-
houd van architectonische uitstraling) financieel haalbaar 
is en past binnen de uitgangspunten gesteld door de ge-
meente en het Bisdom.

Over de uitruil van de benodigde gronden is met de ge-
meente overeenstemming bereikt.
Inmiddels hebben zich 7 geïnteresseerde partijen gemeld 
die het complex willen kopen en herbestemmen. Het doel 
is een kerkruimte passend bij de huidige behoefte te reali-
seren, in de pastorie ca 30 appartementen en een commer-
ciële ruimte in het oostelijk deel. Met deze partijen voeren 
we nu gesprekken om de optimale fit voor de parochie te 
vinden.
Voor een uitgebreide update verwijzen wij u naar de web-
site waar het voortgangsbericht voor de parochianen van 
Malden is opgenomen.

Betty Essers, secretaris
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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 23 mei 11:30 uur Mis Pinksteren G. Peters & P. Menting Jokolo
zondag 30 mei 11:30 uur Mis Heilige Drie-eenheid J. Grubben & J. van der Meer Gemengd koor
zondag 6 juni 11:30 uur Mis Sacramentsdag  E. Awayevu & H. Welling Jokolo
zondag 13 juni 11:30 uur Mis 11e zondag door het jaar J. Grubben & P. Menting Gemengd koor
  15:00 uur Mis Eerste Heilige communie J. Grubben & H. Welling
   Vanwege de coronapandemie is dit een besloten viering.
zondag 20 juni 11:30 uur Mis 12e zondag door het jaar G. Peters 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 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
zaterdag 29 mei 17:00 uur Mis  H. Rikhof
zondag 30 mei 11:00 uur Mis Heilige Drie-eenheid H. Rikhof
zaterdag 5 juni 17:00 uur Mis  J. Grubben
zondag 6 juni 11:00 uur Mis Sacramentsdag J. Grubben
zaterdag 12 juni 17:00 uur Mis  H. Rikhof
zondag 13 juni 11:00 uur Mis 11e zondag door het jaar H. Rikhof
zaterdag 19 juni 17:00 uur Mis  H. Rikhof
zondag 20 juni 11:00 uur Mis 12e zondag door het jaar H. Rikhof
Op de Tweede Pinksterdag (24 mei) zal mgr. R. Mutsaerts om 14:00 uur aan negen jongeren het sacrament van het 
Vormsel toedienen. Op 6 juni vindt ’s middags de feestelijke Eerste Communie plaats. In beide gevallen gaat het om extra 
diensten waarvoor alleen ouders, broers zussen en ander familieleden zijn uitgenodigd.
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.

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 23 mei 10:00 uur Mis Pinksteren E. Awayevu & H. Welling Gemengd koor
zondag 30 mei 10:00 uur Mis Heilige Drie-eenheid E. Awayevu & P. Menting Gemengd koor
zondag 6 juni 10:00 uur Mis Sacramentsdag G. Peters Ernst & Van Heumen
zondag 13 juni 10:00 uur Mis 11e zondag door het jaar E. Awayevu Gemengd koor
zondag 20 juni 10:00 uur Mis 12e zondag door het jaar E. Awayevu & P. Menting Gemengd koor
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.

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 22 mei 17:30 uur Mis Pinksteren E. Awayevu & H. Welling
zaterdag 29 mei 17:30 uur Mis Heilige Drie-eenheid J. Grubben & J. van der Meer
zondag 30 mei 15:00 uur Marialof H. Welling
zaterdag 5 juni 17:30 uur Mis Sacramentsdag F. Kuster
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zaterdag 12 juni 17:30 uur Mis 11e zondag door het jaar J. Grubben & P. Menting
zaterdag 19 juni 17:30 uur Mis 12e zondag door het jaar E. Awayevu
Elke dinsdag is er om 09:00 uur een Eucharistieviering.

In Memoriam Ton Lucassen
Op 1 mei overleed op 55-jarige leeftijd onze misdienaar Ton Lucassen. Hij heeft het Sacrament van de 
Zieken nog ontvangen. Ton was een korte tijd ernstig ziek.
Ton is als jongeman in de functie van misdienaar in onze kerk actief geworden. Hij wist waar hij voor 
stond en verrichtte zijn werk met nauwgezetheid. En hield ook anderen in de gaten, corrigeerde des-
noods. Zelfs de pastoor als hij dat nodig vond! Hij genoot van de waardering en het contact voor en na 
de h. Mis. En van een frietje na afloop.
Veel plezier beleefde hij met zijn band Juke-
box waar hij als slagwerker optrad. Helaas 
kon ook deze band het afgelopen jaar niet 

meer optreden en moest Ton door zijn ziekte afscheid nemen.
Op een gegeven moment kwam er een mooie, lieve vrouw in 
zijn leven: Marilyn. Haar leerde hij de fijne kneepjes van het 
misdienen. Ontroerend was het om te zien hoe zij samen de 
h. Mis dienden. Zij, letterlijk en figuurlijk naar hem opkijkend 
en hij met een goedkeurend knikje als het weer goed verlopen 
was.
Ton heeft de laatste twee weken van zijn leven doorgebracht 
in Hospice Betlehem waar hij nog de parochiespeld heeft ge-
kregen vanwege zijn jarenlange inzet voor de parochie.
Wij wensen Marilyn en de familie veel sterkte toe voor de ko-
mende tijd.

Laura de Schepper, namens de Parochie Heilige Drie-eenheid

Muziekspeld voor Henk van Kouwen
Na vele jaren trouwe dienst voor onze kerk willen wij Henk eren en dankzeggen voor al dat-
gene wat hij op muzikaal gebied voor onze kerkgemeenschap heeft betekend. Henk was er 
gewoon altijd, een persoon waar je op kon vertrouwen en bij wie ‘Het er zijn voor anderen’ 
hoog in het vaandel stond. Vanuit Brakkenstein kwam hij altijd op de fiets, weer of geen weer, 
naar Hatert toe. Als het nodig was gehuld in een regenpak met de muts over de oren. 
Vele jaren heeft hij als organist, het Gemengd koor, het Dameskoor en de laatste 10 jaar het 
Gezinskoor  muzikaal begeleid. Henk hield niet van verrassingen of onverwachte aanpassin-
gen in de dienst. Hij vond het fijn dat hij een overzicht kreeg waar alles op volgorde stond 
van de de nummers die gezongen moesten worden. Dat gaf hem rust. 
Het Gemengd koor wisselde nogal eens van dirigent. Iedere dirigent had zijn eigen manier 
van werken. En steeds probeerde Henk zich aan te passen. Achteraf gezien was het voor hem 
best zwaar. Ook al liet hij dat niet merken. 
Henk was nog een organist van de oude stempel: hij kende alle liturgische gezangen en mu-
ziekstukken. Dat kwam speciaal naar voren als hij onverwacht, bijvoorbeeld onder de com-
munie een aangepast intermezzo in de tijd van het jaar moest spelen.

Dat hij soms echt letterlijk met de Liturgie bezig was, kwam wel eens tot uitdrukking bij de vredeswens.  Dan verliet hij 
het orgel om de koorleden, persoonlijk een hand te geven. Zo voelde hij zich daadwerkelijk verbonden, als een deel van 
de keten. Een keten, die wij als parochiegemeenschap samen vormen. 
Het is en blijft heel moeilijk om over iemand iets op papier te zetten die zoveel voor onze parochie gedaan heeft. 
Henk bedankt voor alles, het was fijn om met je mogen samenwerken.

Gerrit Vos & Jacques Grubben

O.L.V. van het H. Hartkerk
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 23 mei 10:30 uur Mis Pinksteren J. Grubben & T. Versteegen
zondag 30 mei 10:30 uur W & C Heilige Drie-eenheid H. Welling
zondag 6 juni 10:30 uur Mis Sacramentsdag G. Scholten
zondag 13 juni 10:30 uur W & C 11e zondag door het jaar H. Welling
zondag 20 juni 10:30 uur Mis 12e zondag door het jaar J. Grubben & T Versteegen
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
Elke donderdag is er om 09:30 uur een Eucharistieviering.
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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 17 juni 
2021. Kopij inleveren vóór vrijdag 4 juni 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:

09-04-’21 Jos Engelen, 92 jaar  Waalstede
20-04-’21 Anja Bloemendal-Perenboom, 78 jaar H. A. Abtkerk
22-04-’21 Carl van de Loo, 89 jaar O.L.V. vh H. Hartkerk
24-04-’21 Toos van Meijgaarden-van Breemen, 86 jaar
   Sacramentskerk
02-05-’21 Ton Lucassen, 55 jaar  Kruispuntkerk
08-05-’21 Paul Schoenmakers, 41 jaar  Lourdeskerk
12-05-’21 Nini Basile, 72 jaar  H. Antonius Abtkerk
14-05-’21 Toos Schuld-Wiering, 85 jaar  H. Antonius Abtkerk

Hatertseweg 825 Nijmegen
024-350 2814

www.vandenberghopticiens.nl

Tarweweg 15 Nijmegen
024-377 4776

www.gvanleeuwe-natuursteen.nl

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 22 mei 19:00 uur Mis Pinksteren J. Grubben & T. Versteegen
zaterdag 29 mei 19:00 uur Mis Heilige Drie-eenheid J. v. Banning
zaterdag 5 juni  19:00 uur Mis Sacramentsdag E. Awayevu
zaterdag 12 juni 19:00 uur Mis 11e zondag door het jaar J. v. Banning
zaterdag 19 juni 19:00 uur Mis 12e zondag door het jaar 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.

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 22 mei 18:30 uur Mis Pinksteren G. van Hoof & J. van der Meer Jongerenkoor
zondag 23 mei 10:30 uur Ontmoetingsviering Pinksteren J. van der Meer & dominee
zaterdag 29 mei 18:30 uur W & C  W. Koopmans & E. Gerritsen
zaterdag 5 juni 18:30 uur W & C Sacramentsdag J. van der Meer Aubadegroep
zondag 6 juni 10:30 uur Mis Eerste Heilige Communie G. van Hoof & J. van der Meer Kinderkoor
zaterdag 12 juni 18:30 uur Mis 11e zondag door het jaar E. Awayevu & T. Versteegen Gemengd koor
zaterdag 19 juni 18:30 uur W & C 12e zondag door het jaar J. van der Meer & R. Brans Jongerenkoor
zondag 20 juni 10:30 uur W & C 12e zondag door het jaar J. van der Meer & R. Brans Mediorenkoor
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
Het Vormsel van 22 mei kan dit jaar helaas niet plaatsvinden. Dat is verschoven naar 10 juli.

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 over-
leg. 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.


