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Diaconie
Kortgeleden bracht ik een bezoek aan de 
Hof van Heden naast de OLV van Lour-
deskerk aan de Hatertseweg. Na een har-
telijke ontvangst en een goed gesprek 
met koffie en koek, kreeg ik een infor-
matieve rondleiding. Het toetje was een 
doosje vers geplukte aardbeien. Mij werd 
verteld dat mensen met een kleine beurs 
er zondags na de heilige Mis en op twee 
vaste dagen door de week, verse groen-
ten en fruit kunnen kopen. Rond die tijd was ik getuige van 
het voorbereiden van een gezonde en smakelijke maaltijd 
voor derden met ingrediënten uit de genoemde tuin. 
Het gebeuren van de Hof van Heden, zo mogen we dat 
wel zeggen, heeft een diaconale inslag met een duurzame 
kleur. Duurzaam omdat het met het idee van een groene 
kerk, dat steeds meer opgeld doet in ons land, te maken 
heeft. En diaconaal om dat het oog heeft voor de mede-
mens. En tot slot heeft het te maken met het opbouwen en 
onderhouden van een gemeenschap al dan niet verbonden 
met de parochie. En raakt het opbouwen van gemeenschap 
en het oog hebben voor elkaar niet aan de essentie van het 
Kerk zijn? 
In de Handelingen van de Apostelen – de geschiedenis van 
de jonge Kerk – lezen we immers dat op een gegeven mo-
ment de apostelen een belangrijke keuze moeten maken. 
Er moet naar mensen worden uitgekeken die een deel van 
hun pastorale  taak kunnen overnemen. De knoop wordt 
na gebed doorgehakt. De eerstgenoemden zullen de Blij-
de boodschap van God blijven uitdragen, daartoe zijn ze 
immers door Jezus gezonden. Anderen zullen zich bekom-
meren om de naastenliefde voor de wezen en weduwen. 
Deze mensen zijn bekend geworden onder de naam diaken 
waarvan de heilige Stephanus in de jonge kerk wel de be-
kendste is. Echter het beoefenen van de naastenliefde, het 
zorg hebben voor elkaar, is niet alleen een taak voor de 
diakens. Zij zijn officieel door de bisschop gewijd en aan-
gesteld. Het beoefenen zelf is echter geen officiële aanstel-
ling maar een menselijke plicht voor iedereen, christen of 
niet. Het creëert een duurzame verbondenheid die mensen 
dichter bij elkaar en ook bij God brengt. Immers Hij is ook 
gemeenschap als Vader, Zoon en Heilige Geest. En de Hei-
lige Drie-eenheid, zoals wij hen samen noemen, is ook nog 
eens de patroon van onze parochie. Dus…
Aan de hand van het voorbeeld van de Hof van Heden zijn 
wij genodigd om elkaar de hand te reiken. Het gaat hierbij 
niet om de grote dingen maar om het kleine en duurza-
me gebaar want ‘wie het kleine niet eert is het grote niet 
weerd’, luidt een bekend spreekwoord! 
Namens het pastorale team en het parochiebestuur, wens 
ik u allen een fijne, ontspannende en duurzame vakantie-
tijd toe. 

Jacques Grubben, pastoor

Van de bestuurstafel
Aan het einde van dit werkjaar hebben 
de leden van het pastoraal team en pa-
rochiebestuur gezamenlijk teruggekeken 
op de achterliggende periode.
Allen zijn het erover eens dat de coro-
na-pandemie veel invloed heeft gehad op 
de contacten in de geloofsgemeenschap 
en vertragend heeft gewerkt op de voort-
gang van de visieontwikkeling in onze pa-
rochie. De resultaten van de visiebijeen-

komsten op de verschillende locaties zijn verwoord in de 
folder Dit zijn wij… die in juni werd verspreid. 
We zijn druk bezig met de plannen voor de verbouwing van 
de kerk in Malden, zodat die beter aansluit bij het huidige 
aantal kerkgangers en klaar is voor de toekomst.
Ook in onze parochie is het van belang aandacht te schen-
ken aan de preventie van ongewenst gedrag en seksueel 
misbruik. Om daar in voorkomende gevallen goed en res-
pectvol mee om te kunnen gaan zijn stappen gezet naar 
beleid. Naar verwachting is dit preventiebeleid in de eerste 
maanden na de vakantie op orde en wordt er meer over 
bekend gemaakt. 
De nodige tijd is er stilgestaan bij de voorbereiding van 
de slotvraag uit de folder ‘Hoe nu verder?’. In het nieu-
we werkjaar is het aan bestuur en pastoraal team om in 
verbondenheid met parochianen van alle locaties het ant-
woord te vinden: een vitale geloofsgemeenschap Heilige 
Drie-eenheid, waarin plaats is voor jong en oud, waarin 
vrijwilligers – ieder met eigen kwaliteiten – meer dan wel-
kom zijn en waar creativiteit en initiatieven omarmd wor-
den.
Het parochiebestuur dankt alle vrijwilligers en medewer-
kers die zich in het afgelopen werkjaar zijn blijven inzetten 
voor de parochie en wenst iedereen van harte een mooie 
vakantieperiode toe.

Parochiebestuur

MIVA-aktie
Traditiegetrouw is het laatste weekend van augustus ge-
reserveerd voor de MIVA-collecte. U weet wel: MIVA zorgt 
voor vervoersmiddelen in ontwikkelingslanden. Dit jaar wil-
len we helpen om de zorg in Kenia voor meer mensen be-
reikbaar te maken en voeren we actie voor Duncan. Pionier 
Duncan is 41 jaar. Hij is directeur van een gezondheidscen-
trum in Kajiado. Oorspronkelijk opgezet in 1979 om kinde-
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bij ik bijna alle vragen goed had.  
Na een picknick op de Parade werd 
de bedevaart afgesloten met een 
viering in de prachtige Sint Jans-
kathedraal. Ik mocht 1 van de 6 
misdienaars zijn. Dat vond ik heel 
leuk en bijzonder, ook omdat onze 
bisschop erbij was.  
Na de viering zijn we met de bus 
weer terug naar Nijmegen gegaan. 
Ik vond het heel leuk om de ver-
schillende activiteiten te doen maar 
vooral om andere kinderen uit onze 
parochie te leren kennen en samen 
deze dag door te brengen. 

Niek van Oursouw, 
misdienaar Groenestraatskerk

Jongerencollecte
Eenmaal per jaar vindt in Nederland de jaarlijkse landelij-
ke Jongerencollecte plaats. De opbrengst van deze collecte 
wordt gebruikt voor de organisatie van landelijke jongeren-
projecten én voor het jongerenwerk in ons eigen bisdom. 
Naast de activiteiten die er georganiseerd worden, bege-
leiden de medewerkers van de afdeling Jeugd en Jongeren 
parochies bij het opzetten en continueren van tiener- en 
jongerenwerk in de parochie. Een ‘eigen thuis’ voor jonge-
ren in de parochie is van wezenlijk belang. We vinden het 
belangrijk dat jongeren elkaar ook in een groter verband 
kunnen ontmoeten dan alleen in hun eigen parochie en bis-
dom.
Uiteraard is er geld nodig om alle tiener- en jongerenactivi-
teiten te kunnen organiseren. Uw financiële steun is daar-
voor noodzakelijk, maar is voor ons ook een belangrijke 
morele steun in de rug. Wij vinden het van grote waarde 
om tijdens de jongerenactiviteiten de continuïteit van de 
Kerk te laten zien. Dankzij uw gift en inzet voor de jonge-
rencollecte zijn we in staat het geloof door te geven aan 
een volgende generatie.
Uw gave kunt u overmaken naar rekeningnummer
NL08 ABNA 0264 0095 84
t.n.v. Bisdom van 's-Hertogenbosch o.v.v. Jongerencollecte.
Van harte hoop ik dat de jongerencollecte in uw parochie 
op positieve reacties mag rekenen. Bij voorbaat dank voor 
uw inzet.

Mgr. drs. R. Mutsaerts, hulpbisschop
In parochie Heilige Drie-eenheid zal de jongerencollecte 
gehouden worden op zondag 18 juli in de Lourdeskerk.

ren met een handicap te helpen. Inmiddels uitgegroeid tot 
een centrum met een kliniek en een school.
Kajiado County is een ruig gebied dat 22.000 vierkante ki-
lometer groot is, ruim de helft van Nederland. Veel wegen 
zijn slecht en soms nauwelijks begaanbaar. Een goede auto 
is onmisbaar voor Duncan, want zo zegt hij: “Het liefst wil 
ik nog veel meer mensen helpen dan we nu al doen, maar 
dan hebben we wel een goede auto nodig. Met een goede 
auto kunnen we tijdens de corona-pandemie ook eten en 
beschermingsmiddelen brengen naar plaatsen waar het an-
ders niet komt.”
Helpt u Duncan weer op weg?
Samen kunnen we, als parochie, bijdragen aan de kosten 
voor een auto voor Duncan. Een auto die geschikt is voor 
het ruige gebied. En voor het grote aantal kilometers dat 
hij elke dag opnieuw aflegt. Met uw steun kan Duncan snel 
weer op weg om nog meer mensen te helpen. Kan hij op 
onze hulp rekenen voor zijn missie? U kunt dit doen door 
bij te dragen aan de speciale collecte die we voor de MIVA 
houden tijdens de laatste twee weekenden van augustus, 
afhankelijk van de locatie waar u naar de kerk gaat. Ook 
kunt u uw gift rechtstreeks overmaken naar 
Stichting Missie Verkeersmiddelen Actie 
IBAN: NL42 INGB 0000 0029 50
Namens Duncan en de mensen voor wie hij wil zorgen: 
hartelijk dank voor uw bijdrage!

Henk Welling, diaken

Mariabedevaart
Zaterdag 3 juli zijn wij op ge-
zinsbedevaart Er was eens… 
in Den Bosch geweest. Tij-
dens deze bedevaart gingen 
we op pad om door de stad 
overal sporen van Maria te 
vinden. 
’s Ochtends zijn we – samen 
met andere gezinnen uit 
onze parochie en met diaken 
Henk Welling – met de bus 
vertrokken naar Den Bosch. 
Daar verzamelden alle pel-
grims zich in de tuin van het 
Sint Janscentrum waar we 
een boekje met plattegrond, 
uitleg over de activiteiten en een pelgrimszegen kregen. 
Om half elf startte onze wandeling. We liepen van straat-
workshop naar straatworkshop en onderweg zagen we 
veel Mariabeelden en -afbeeldingen. Ik heb een ‘tientje' 
gemaakt, gehinkeld, goede raad ontvangen en een bloem 
met persoonlijke boodschap aangeboden aan Maria. Ook 
heb ik een stukje van een grote stoepkrijttekening inge-
kleurd. 
Om twaalf uur gingen we naar onze hoofdworkshop Maria 
verschijnt. Hier werd het verhaal over Maria, Bernadette en 
Lourdes verteld. Er was een leuke quiz over Lourdes waar-
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Eerste communie 2020 2021 Lourdeskerk
Het was anders dan anders. Sowieso was het een jaar later 
dan oorspronkelijk gepland, de voorbereiding liep daardoor 
ook anders en ook de viering was anders dan andere jaren.
Op zondag 13 juni jongstleden mochten Luca, Dylaira, Lu-
cenzo, Thomas, Lennon en Tymo (eindelijk) hun Eerste 

Heilige Communie 
ontvangen; helaas 
zonder Alicio want 
hij was ziek. Vanwe-
ge de geldende coro-
narichtlijnen was het 
een besloten viering 
en ook de kinderen 
mochten maar een 
beperkt aantal men-
sen uitnodigen. Ge-
lukkig was er wel het 

Kinderkoor Emmaus! 
Voorafgaand aan de viering heeft de fotograaf mooie foto’s 
gemaakt van de kinderen in Hof van Heden. Ze zagen er 
immers allemaal op hun mooist uit. De viering zelf was 
intiem te noemen. Er hing een goede sfeer. Na de viering 
werd Thomas door een heuse limo opgehaald en ging Tymo 
in de zijspan naar huis. Bij iedereen volgde er nog een 
feestje thuis.
Bij deze wil ik namens de ouders de pastoor Jacques Grub-
ben en diaken Henk Welling van harte bedanken, Katinka 
voor de last minute begeleiding tijdens de viering, maar 
vooral Jolanda en Marieke voor hun begeleiding van deze 
communicanten en hun – inmiddels jarenlange – inzet in de 
communiewerkgroep.

Monique Peters

In memoriam Leo Dekkers
Leo Dekkers, sinds 1 maart 1992 
lid van het College van Collectanten 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, is 
op 18 juni 2021 overleden. Met zijn 
heengaan verliezen we een zeer ge-
waardeerd lid van ons College.
Wanneer Leo collectebeurt had, zat 
hij al vroeg op de eerste bank, op 
de collectantenplek. De tweede col-
lectant werd door hem hartelijk be-
groet waarna hij belangstellend vroeg naar zijn wel en wee. 
Uit eigen ervaring weet ik dat Leo, wanneer het maar even 
kon, bereid was om een collectebeurt over te nemen.

We missen Leo als collectant, maar zeker ook zijn bijdragen 
aan onze Paas- en Kerstvergaderingen. Aan de pauzege-
sprekken over o.a. voetbal droeg hij zijn steentje bij. Het 
College maakt eens in de twee jaar een driedaagse trip. 
Leo ging graag mee op reis. Vanuit zijn vaste plek in de bus 
– de laatste reizen op de tweede stoel achter de chauffeur 
– kwam hij geregeld langs om ons op snoep te trakteren. 
Tijdens de laatste reizen naar Texel en Friesland maakte 
Leo foto’s met zijn tablet. Foto’s die vol trots getoond wer-
den op de eerste collectantenvergadering na terugkeer van 
de reis.
Leo, bedankt voor betrokkenheid en vriendschap. Rust in 
vrede.

Namens het College van Collectanten Kees Meijer

De Hof van Heden Nijmegen in 2021
Sinds het najaar van 2017 wordt de buurtmoestuin, De Hof 
van Heden Nijmegen, door een groep enthousiaste vrijwilli-
gers tot bloei en groei gebracht op een perceel dat beschik-
baar is gesteld door de Lourdeskerk. De Hof van Heden ligt 
tussen de kerk en de Lourdesgrot. De Gemeente Nijmegen 
heeft dit project ook gesteund met een ruime kweekkas.
Sinds 2019 is een fruit- en notenbomenbos dat mogelijk 
gemaakt is door sponsoring van buurtbewoners, parochia-
nen en andere geïnteresseerden.
Verkoop
Het afgelopen jaar 
was moeilijk om ie-
dere belangstellen-
de te bereiken. Nu 
– in 2021 – bieden 
wij onze oogst van 
groente en fruit weer 
te koop aan tegen 
een kleine prijs – op 
de zondagen, na de 
Mis om 12:30 uur en 
op de dagen dat de Hof open is voor bezoekers: woensdag 
en donderdag van 10-13 uur en als het hek openstaat.
Hofkeuken
Met een deel van de tuinoogst kookt de Hofkeuken 2 x 
per maand een maaltijd in de pastorie voor iedereen die 
van gezelligheid en lekker en gezond eten houdt. Er wordt 
gekookt door een professionele kok (ook lid van Joko-
lo) bijgestaan door enkele vrijwilligers uit de Hof. Wilt u 
ook een keer mee-eten kunt u mailen naar Paul Menting  
(p.menting@h3eenheid.nl); bellen naar het secretariaat 
en/of een van de tuinvrijwilligers aanspreken.

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 juli 11:30 uur W & C 16e zondag door het jaar P. Menting Jokolo
zondag  25 juli  Vervalt
zondag 1 augustus 11:30 uur Mis 18e zondag door het jaar J. Grubben Gelegenheidskoor
zondag 8 augustus  Vervalt
zondag 15 augustus 11:30 uur Mis Maria ten Hemelopneming J. Grubben & J. van der Meer Gelegenheidskoor
zondag 22 augustus  Vervalt
zondag 29 augustus 11:30 uur Mis 22 zondag door het jaar G. Peters & J. van der Meer Gelegenheidskoor
zondag 5 september 11:30 uur Mis 23e zondag door het jaar J. Geelen
zondag 12 september 11:30 uur Mis 24e zondag door het jaar E. Y. Awayevu & P. Menting
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
In verband met de coronapandemie zingen de koren niet voltallig, maar vaardigen een aantal leden af.
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Burendag
Zaterdag 25 september aanstaande is er ook een Burendag in de Hof van Heden. Iedereen is dan van harte welkom voor 
een kopje koffie/thee met lekkers en/of een kopje soep met broodjes of om zomaar te komen kijken in de tuin.
De Hof van Heden is ook een succes geworden door u als kerkbezoeker.
Wij, de vrijwilligers zijn u daar dankbaar voor.

De vrijwilligers van de Hof van Heden Nijmegen

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 juli 17:00 uur W & C M. de Groot
zondag 18 juli 11:00 uur W & C 16e zondag door het jaar M. de Groot Taborkoor
zaterdag 24 juli 17:00 uur Mis  H. Rikhof
zondag  25 juli 11:00 uur Mis 17e zondag door het jaar H. Rikhof 
zaterdag 31 juli 17:00 uur Mis  H. Rikhof
zondag 1 augustus 11:00 uur Mis 18e zondag door het jaar H. Rikhof 
zaterdag 7 augustus 17:00 uur W & C  M. de Groot
zondag 8 augustus 11:00 uur W & C 19e zondag door het jaar M. de Groot 
zaterdag 14 augustus 17:00 uur Mis  H. Rikhof
zondag 15 augustus 11:00 uur Mis Maria ten Hemelopneming H. Rikhof Gemengd koor
zaterdag 21 augustus 17:00 uur Mis  H. Rikhof
zondag 22 augustus 11:00 uur Mis 21e zondag door het jaar H. Rikhof 
zaterdag 28 augustus 17:00 uur Mis  H. Rikhof
zondag 29 augustus 11:00 uur Mis 22e zondag door het jaar H. Rikhof Taborkoor
zaterdag 4 september 17:00 uur Mis  J. Grubben
zondag 5 september 11:00 uur Mis 23e zondag door het jaar J. Grubben Basta
zaterdag 11 september 17:00 uur W & C M. de Groot
zondag 12 september 11:00 uur W & C 24e zondag door het jaar M. de Groot Gemengd koor
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
In verband met de coronapandemie zingen de koren niet voltallig, maar vaardigen een aantal leden af.
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. 
De Cenakelkerk – als onderdeel van het Grootste Museum van Nederland – is open van donderdag t/m zondag van 14:00 
tot 16:30 uur.

Eerste Heilige Communie 2021 locatie Berg en Dal – Heilig Landstichting 
De communievoorbereidingen van 2021 op de locatie Berg en 
Dal – Heilig Landstichting zijn weer afgerond. Dit jaar hebben 
zeventien kinderen de Eerste Communie kunnen doen: SZae-
yan, Joséphine, Samuël, Veronique, Nic, Annemijn, Janne, Stacy, 
Kyra, Luna, Skye, Elise, Stella, Joep, Tom, Anna, Anouk.
Dit jaar liep door corona alles een beetje anders. Maar toch kon-
den de kinderen een paar bijeenkomsten samenkomen om zich 
voor te bereiden op de Eerste Communie. De ouders hebben ook 
enkele bijeenkomsten online gehad. 

Als aandenken aan deze bijzondere dag kregen ze een bronzen plaatje met daarop een afbeelding van het Laatste Avond-
maal. De afsluiting van alle voorbereidingen was de Feestcommunie in de Cenakelkerk, die dit jaar op zondag 6 juni viel. 
Tijdens de – weliswaar aangepaste, maar feestelijke – viering hebben de zeventien communicanten het brood en de wijn 
ontvangen in het bijzijn van een aantal familieleden. Andere familieleden en vrienden konden de dienst online bijwonen. 
Die dag was zowel voor de communicanten en hun familie als voor ons als werkgroep een feestelijke afsluiting van een 
toch nog mooie en bijzondere periode. 

Werkgroep Eerste Communie locatie Berg en Dal – Heilig Landstichting

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 juli  Vervalt
zondag  25 juli 10:00 uur Mis 17e zondag door het jaar E. Y. Awayevu Klein Verband
zondag 1 augustus  Vervalt
zondag 8 augustus 10:00 uur W & C 19e zondag door het jaar H. Welling Gemengd koor
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zondag 15 augustus  Vervalt
zondag 22 augustus 10:00 uur Mis 21e zondag door het jaar J. Geelen & H. Welling Gemengd koor
zondag 29 augustus  Vervalt
zondag 5 september 10:00 uur Mis 23e zondag door het jaar E. Y. Awayevu & H. Welling Gemengd koor
zondag 12 september 10:00 uur Mis 24e zondag door het jaar J. Geelen Gemengd koor
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
In verband met de coronapandemie zingen de koren niet voltallig, maar vaardigen een aantal 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.

Samen koffiedrinken
Onze eerste ontmoeting na de heilige Mis op de laatste zondag van 
juni is in goede aarde gevallen. Nagenoeg alle aanwezigen bij de 
viering hadden de stap in de tuin gezet waar zij werden verwend met 
koffie/thee en gebak. Er was ruime zitgelegenheid geregeld en mede 
door het warme zomerweer heerste er een prettige sfeer (door en-
kelen als een intieme sfeer beschreven). Ook prettig is dat de oproep 
voor tuinbankjes al een reactie heeft opgeleverd, maar er kunnen 
nog wel een paar bij, ook al zijn ze wat beschadigd. U doet er velen 
een plezier mee!

Bedankt mede namens Jacques Grubben Obe Hobma

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 juli  Vervalt
zaterdag 24 juli 17:30 uur Mis 17e zondag door het jaar E. Y. Awayevu
zaterdag 31 juli  Vervalt
zaterdag 7 augustus 17:30 uur Mis 19e zondag door het jaar F. Kuster & H. Welling
zaterdag 14 augustus  Vervalt
zaterdag 21 augustus 17:30 uur Mis 21e zondag door het jaar J. Geelen & H. Welling
zaterdag 28 augustus  Vervalt
zaterdag 4 september 17:30 uur Mis 23e zondag door het jaar F. Kuster & H. Welling
zaterdag 11 september 17:30 uur Mis 24e zondag door het jaar J. Grubben & T. Versteegen
Elke dinsdag is er om 09:00 uur een Eucharistieviering.

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 18 juli 10:30 uur Mis 16e zondag door het jaar E. Awayevu                          orgel D. Jonker-Termont
zondag  25 juli 10:30 uur W & C 17e zondag door het jaar P. Menting
zondag 1 augustus 10:30 uur Mis 18e zondag door het jaar G. Scholten Gemengd koor
zondag 8 augustus 10:30 uur Mis 19e zondag door het jaar J. Grubben & T. Versteegen
zondag 15 augustus 10:30 uur Mis Maria ten Hemelopneming G. Peters Cantate
zondag 22 augustus 10:30 uur Mis 21e zondag door het jaar F. Bomers orgel G. Donkers
zondag 29 augustus 10:30 uur Mis 22e zondag door het jaar J. Grubben
zondag 5 september 10:30 uur Mis 23e zondag door het jaar G. Scholten Gemengd koor
zondag 12 september 10:30 uur Mis 24e zondag door het jaar G. Peters
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
In verband met de coronapandemie zingen de koren niet voltallig, maar vaardigen een aantal leden af.
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 juli 19:00 uur Mis 16e zondag door het jaar E. Awayevu                          Hoksbergen & Borghans
zaterdag 24 juli  Vervalt
zaterdag 31 juli 19:00 uur Mis 18e zondag door het jaar J. van Banning orgel J. Hoksbergen
zaterdag 7 augustus  Vervalt
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Op Weg gegaan

Overleden in onze parochie:

07-04-’21 Mirjam Zegers-Maree, 59 jaar  Ontmoetingskerk
02-05-’21 Riet Krol-van Urk, 93 jaar  Ontmoetingskerk
02-06-’21 Ans de Jager-van der Heijden, 79j Ontmoetingskerk
14-06-’21 Ank Oostendorp-van Gaal, 79 j. Beg. Berg en Dal
15-06-’21 Lot Wigmans-de Mots, 81 jaar  Cenakelkerk
18-06-’21 Leo Dekkers, 78 jaar  Lourdeskerk
22-06-’21 Mieke van Megen-Sustrunck, 77 j. Sacramentskerk
25-06-’21 Canisia van de Graaf-de Bruijn 96 Groenestraatkerk
25-06-’21 Diny van Leeuwen-Peters, 88 jaar Ontmoetingskerk
03-07-’21 Rieki van de Logt-Gerrits, 81 j. H. Antonius Abtkerk
05-07-’21 Lies Bergerie, 46 jaar   H. Antonius Abtkerk

Hatertseweg 825 Nijmegen
024-350 2814

www.vandenberghopticiens.nl

Tarweweg 15 Nijmegen
024-377 4776

www.gvanleeuwe-natuursteen.nl

zaterdag 14 augustus 19:00 uur Mis Maria ten Hemelopneming J. Grubben & J. van der Meer Gemengd koor Gr.
zaterdag 21 augustus  Vervalt
zaterdag 28 augustus 19:00 uur Mis 22e zondag door het jaar J. van Banning orgel. J. Hoksbergen
zaterdag 4 september 19:00 uur Mis 23e zondag door het jaar J. Geelen
zaterdag 11 september 19:00 uur Mis 24e zondag door het jaar E. Y. Awayevu & P. Menting
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 17 juli 18:30 uur Mis 16e zondag door het jaar A. de Jong & C. Voskuilen Aubade
zondag 18 juli 10:30 uur Mis 16e zondag door het jaar A. de Jong & C. Voskuilen Gregoriaans koor
zaterdag 24 juli 18:30 uur W & C 17e zondag door het jaar W. Koopmans & R. Brans Encore
zaterdag 31 juli 18:30 uur W & C 18e zondag door het jaar T. Versteegen & W. Koopmans Aubade
zondag 1 augustus 10:30 uur W & C 18e zondag door het jaar T. Versteegen & W. Koopmans Aubade
zaterdag 7 augustus 18:30 uur Mis 19e zondag door het jaar J. Grubben Mediorenkoor
zaterdag 14 augustus 18:30 uur W & C Maria Tenhemelopneming T. Versteegen Aubade
zondag 15 augustus 10:30 uur W & C Maria Tenhemelopneming T. Versteegen Gregoriaans koor
zaterdag 21 augustus 18:30 uur W & C 21e zondag door het jaar J. van der Meer Encore
zaterdag 28 augustus 18:30 uur W & C 22e zondag door het jaar J. van der Meer Mediorenkoor
zondag 29 augustus 10:30 uur Mis 22e zondag door het jaar M. Lemmers Gregoriaans koor
zaterdag 4 september 18:30 uur Mis 23e zondag door het jaar A. de Jong & T. Versteegen Jongerenkoor, 
     & J. van der Meer Joy, Mediorenkoor
zondag 5 september 10:30 uur Ontmoetingsviering M. Soethout & T. Versteegen kinderkoor, Cantorij,
     & J. van der Meer Gregoriaans koor
zaterdag 11 september 18:30 uur Mis 24e zondag door het jaar A. de Jong & T. Versteegen Aubadegroep
zondag 12 september 11:30 uur Mis 24e zondag door het jaar G. van Hoof & T. Versteegen Encore
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
In verband met de coronapandemie zingen de koren niet voltallig, maar vaardigen een aantal leden af.

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.

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 9 septem-
ber 2021. Kopij inleveren vóór vrijdag 27 augustus 2021 
12:00 uur. Kopij op papier ontvangen we graag op het 
Parochie Centrum 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.


