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Vakantiemijmeringen
Velen zijn, als zij op vakantie zijn, 
minder met het geloof en Kerk bezig 
alhoewel we dat ook weer niet moeten 
onderschatten. Het viel mij bijvoor-
beeld op hoeveel toeristen op zater-
dagavond de heilige Mis bijwoonden 
in de Stephansdom in Wenen. Ook het 
aantal mensen dat neerknielde en een 
moment in gebed bleef bij het uitge-
stelde Allerheiligste, hetgeen heel ge-
woon is in Oostenrijkse kerken. 
Daarentegen is het missionair zijn 
toch nog even iets anders, terwijl dit ook weer niet zo heel 
moeilijk is. Zo vertelde een jonge religieuze zuster mij re-
cent over de verschillende soorten bemoedigende reacties 
die zij kreeg toen zij in haar kloosterhabijt van het station 
naar de Sint Jan in Den Bosch wandelde. Laten zien dat je 
gelooft kan echter al door het bewust en eerbiedig maken 
van een kruisteken als je op vakantie een kerk binnengaat 
en door niet te fotograferen tijdens een heilige Mis. Wij 
mogen fier zijn op ons prachtige geloof.
Maria, de moeder van Jezus Christus is ook trots op haar 
geloof zo bleek recent tijdens het vieren van haar opname 
in de hemel op 15 augustus. Zwanger van de zoon van God 
gaat zij, vervuld van de Heilige Geest, op weg om haar 
nicht Elisabeth te helpen bij haar vergevorderde zwanger-
schap. 
Ook dat is missionair zijn want zij brengt het blijde nieuws, 
Jezus die in haar groeit, bij de familie en hun omgeving. 
Maria doet alles uit zorg of liefde voor de naaste, een van 
de twee kerngeboden naast de liefde tot God.
Het zorg hebben voor de naaste kwam eveneens naar vo-
ren in een recente missiebrief over ‘Verbondenheid’ van 
het Beraad Missionarissen in Nederland. We hebben als 
mensheid de zorg voor elkaar en de schepping als ons ‘ge-
meenschappelijk huis’. We zijn immers gevraagd om het 
leven door te geven. En hoe kan dit beter dan dit te doen 
in een verbondenheid met het ‘Leven’ zelf, Jezus Christus, 
en met elkaar. Dat is de uitdaging of missie waarvoor we 
staan. 
Wij leven in een verdeelde wereld en dan niet alleen door 
geopolitieke maar ook kerkelijke veranderingen. In het 
eerste geval is het accent verschoven naar Azië en in het 
tweede naar het zuidelijke halfrond. Daarnaast ervaren wij 
meer en meer, mede door het internet, dat alles met elkaar 
samenhangt. En op het religieuze vlak zijn de secularise-
ring, de nieuwe vormen van gelovig-zijn en de migranten-
gemeenschappen niet meer weg te denken. En toch zijn 
wij, te midden hiervan, geroepen om één gemeenschap van 
broeders en zusters te vormen. De wereldwijde Kerk heeft 
hierin een rol te vervullen, aldus de emeritus paus Benedic-
tus XVI: Zij dient mensen ‘aan te trekken’. En dat kan zij 
mede doen met behulp van het ‘zesde missiecontinent’, het 

internet. De Kerk trekt echter alleen 
maar mensen aan als zij een plaats is 
van ‘belangeloze barmhartigheid, een 
plek waar iedereen zich welkom voelt 
en bemind, vergeven en bemoedigd 
om te leven’. Het is deze evangelische 
boodschap van de heilige paus Johan-
nes Paulus II die ons mag inspireren 
bij onze missie. De buitenlandse ge-
lovigen, priesters, religieuzen en de 
leden van de internationale gemeen-
schappen vervullen hierin steeds va-
ker een rol van betekenis.

Jacques Grubben, pastoor

Vacatures
Het parochiebestuur is op zoek naar twee nieuwe bestuurs-
leden.
 Secretaris
Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor het beheer 
en beleid binnen de parochie. Voor dit bestuur zoeken we 
een secretaris.
Wat doe je?
- Je houdt de agenda bij van het parochiebestuur.
- Je houdt het bestuur bij de les, zodat er niets over het 

hoofd wordt gezien
- Je notuleert tijdens vergaderingen en zorgt ervoor dat 

alle besluiten goed worden vast-gelegd
- Je bent verantwoordelijk voor alle correspondentie. Je 

bent dus erg secuur en je ziet het meteen als er een 
komma verkeerd staat,

 Bestuurslid vrijwilligerszaken
Onze parochie kan niet zonder vrijwilligers. Als bestuurslid 
Vrijwilligerszaken zorg jij dat de vrijwilligers het werk met 
veel plezier blijven doen. Het is dus belangrijk dat je goed 
met mensen kunt omgaan.
Wat doe je?
- Jij bent het aanspreekpunt voor vrijwilligers. Ook als za-

ken niet helemaal lekker lopen.
- Je werft nieuwe vrijwilligers en voert kennismakingsge-

sprekken met ze.
- Je bepaalt in samenspraak met de rest van het bestuur 

het vrijwilligersbeleid.
- Je vergadert een keer per maand met de rest van het 

parochiebestuur



2

krat gevuld met goed, gezond voedsel aangereikt. Bij eer-
dere voedselinzamelingsacties heeft u laten blijken dat 
u om uw naaste geeft en hebben we als Parochie Heili-
ge Drie-eenheid flink bijgedragen. We hopen dat u ook nu 
weer mee doet. 
In het weekeinde van 4-5 september kreeg u een foldertje 
aangereikt, waarop precies staat om welke producten het 
gaat. Let u alstublieft ook goed op de houdbaarheidsda-
tum! Tijdens de weekeinden 11-12, 18-19 en 25-26 sep-
tember kunt u het voedsel in de kerk inleveren. 
Mocht u liever een geldelijke bijdrage leveren; dat kan op 
NL 13 RABO 0304 8421 09 ten name van Parochie Heilige 
Drie-eenheid onder vermelding van Voedselinzameling. 
Of u maakt, eenvoudig en gemak-
kelijk, via nevenstaande QR-code 
uw gift over.
Hopelijk doet u allemaal enthousi-
ast mee aan de inzameling! Uw hulp 
wordt door de cliënten van de Voed-
selbank zeer op prijs gesteld.
Alvast hartelijk bedankt.

Henk Welling, diaken

Viering met Handoplegging
Op vrijdag 17 september zal er zowel in de Kruispuntkerk 
(om 13:30 uur) als in de Groenestraatkerk (om 16:00 uur) 
een viering met handoplegging zijn. Vanwege coronapan-
demie en de groepsgrootte zullen het twee vieringen zijn.
Aansluitend zal er na elke viering gelegenheid zijn om el-
kaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee met 
iets lekkers erbij en eventueel nog een ‘glaasje’.
De handoplegging zoals we die zullen doen tijdens de vie-
ringen op vrijdag 17 september is geen sacrament (het 
is dus geen ziekenzalving) maar we vragen aan God om 
kracht en sterkte voor de betrokkenen.
Door handoplegging en gebed hopen we dat diegene bij 
wie de handen worden opgelegd, kracht en sterkte mag 
ontvangen van God om verder te kunnen gaan op de weg 
door het leven. Het is dus niet zo dat men ziek moet zijn 
of in ernstige moeilijkheden moet verkeren om de handen 
opgelegd te krijgen. Kunnen de meesten van ons niet wat 
extra kracht en sterkte gebruiken op zijn tijd?
U bent daarom allen van harte welkom. Wel is het van be-
lang dat u zich vooraf opgeeft. Dit kan via het parochiecen-
trum. Opgave mogelijk tot uiterlijk 15 september.
Mocht het voor u onmogelijk naar de viering te komen van-
wege vervoersproblemen laat dit dan weten bij uw aan-
melding. We zullen proberen daar een oplossing voor te 
vinden.
Wij hopen velen van u te mogen begroeten tijdens één van 
deze vieringen en daarna.

Henk Welling & Paul Menting, diakens

'Wat doe jij in vredesnaam?' 
Dat is dit jaar het thema van de Vredesweek (18 t/m 26 
september 2021). Mensen die – in naam van de vrede – el-
kaar proberen de hand te reiken zijn als vredebrengers. Zij 
bieden hoop aan elkaar op weg naar een vreedzame wereld. 
Die weg is nog lang, maar laten we – in vredesnaam – met 
elkaar die weg proberen te gaan. Samen willen we bidden 
vóór en nadenken òver de vrede. We doen dat tijdens een 
Vredesviering op vrijdagavond 24 september. Het Kinder-
koor Emmaus zal de viering met zang begeleiden. Het zou 
fijn zijn als we met elkaar deze viering kunnen beleven. We 
mogen, en moeten, sámen werken aan die vrede.

Voor beide functies geldt: 
- Het is dankbaar (vrijwilligers)werk, je krijgt veel waar-

dering.
- Het is een leuke manier om veel mensen te leren ken-

nen
- Het is een bestuursfunctie in een leuk team

Wil je meer informatie over deze vacatures, neem dan con-
tact op met:
pastoor Jacques Grubben (j.grubben@h3eenheid.nl of 024-

355 3630), 
Ruud de Quay (vicevoorzitter@h3eenheid.nl  of 06-1030 

0690) of 
Betty Essers (bestuur@h3eenheid.nl of 024-355 6903)

We horen het ook graag als je iemand kent die voor een 
van deze functies geschikt zou zijn. Wil je meteen sollici-
teren, stuur dan een mailtje met een korte motivatie en cv 
naar: vicevoorzitter@h3eenheid.nl

Je bent een engel
We zeggen wel eens tegen iemand die iets goeds voor ons 
heeft gedaan of die ons heeft behoed voor een ongeluk: "Je 
bent een engel!" 
Maar wat zijn engelen eigenlijk in gelovige zin? Het zijn 
zuivere geesten zonder lichaam, zo las ik ergens. Het zijn 
wezens van de eeuwigheid en ze hebben met het oog op 
ons mensen een eeuwige taak als boodschapper, bescher-
mer en dienaar van God. Er zijn aartsengelen zoals Micha-
el, Gabriël en Rafaël die we op een aantal plaatsen in de 
Bijbel tegenkomen. Maar er zijn ook serafijnen en cherubij-
nen die ik in de barokke kerken in Oostenrijk veelvuldig 
afgebeeld zag. En er zijn engelbewaarders waarover ik het 
kort wil hebben. 

De engelbewaarders staan dicht bij de 
mens. Ze hebben van God de taak gekre-
gen om te waken over ons welzijn, een 
raadgever of voorspreker te zijn en om 
ons veilig thuis te brengen in de hemel. We 
kennen allemaal wel het gedicht 's Avonds 
als ik slapen ga, volgen veertien engelen 
mij na. Met een beetje goede wil mogen 
we zeggen dat dit over de engelbewaar-
ders gaat. Ze hebben ook een naam maar 
die is slechts bij enkelen bekend.
Sinds de negende eeuw worden zij vereerd 
en vanaf de zestiende eeuw is er een li-
turgische gedachtenis op de jaarkalender 

van de Kerk. Paus Clemens V bepaalde in 1670 dat dit op 2 
oktober zou zijn, een paar dagen na het feest van de aarts-
engelen op 29 september.
In de iconografie worden ze vaak afgebeeld als een engel 
die een kind bij de hand neemt, die het leert bidden of naar 
hemel wijst en die het beschermt tegen de aanvallen van 
het Kwaad.

Jacques Grubben, pastoor

Voedselinzameling september 2021
Ook dit jaar, zamelen we in sep-
tember voedsel in voor cliënten 
van de Voedselbank Nijmegen – 
Overbetuwe. Wekelijks krijgen, 
als aanvulling op hun dagelijkse 
maaltijden, inmiddels ruim 750 
gezinnen en alleenstaanden een 
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Na afloop is er gelegenheid om samen verder te praten on-
der het genot van een kopje koffie of thee. Plaats: Lourdes-
kerk of bij de Lourdesgrot. Tijd: 19:00 tot ongeveer 19:45 
uur met aansluitend ontmoeting. 
We hopen dat velen van u aanwezig zijn tijdens en na deze 
viering.

Henk Welling & Paul Menting, diakens

Oktober maand van de Rozenkrans
Oktober is in de RK-Kerk de maand van de Rozenkrans. Het 
gebruik om jaarlijks de hele maand oktober in het teken 
van de rozenkrans te stellen, dateert uit de 19e eeuw. Het 
was paus Leo XIII (1878-1903) die een intensere Maria-de-
votie in deze maand bevorderde door zijn oproep om juist 
dan extra vaak de rozenkrans te bidden.

Het is een uitbreiding van het 
liturgische feest van Maria Ko-
ningin van de Rozenkrans op 7 
oktober. 
De viering van dit liturgisch 
feest werd ingesteld door de 
heilige paus Pius V in 1571. Hij 
had de christelijke overwinning 
van de slag bij Lepanto (7 ok-
tober 1571) toegeschreven aan 
het bidden van de rozenkrans. 
Bij deze slag versloegen chris-
telijke zeemachten de Turkse 
Ottomanen.

Van oudsher zijn er Vijf Blijde Geheimen, Vijf Droevige Ge-
heimen en Vijf Glorievolle Geheimen. Al deze geloofsge-
heimen betreffen gebeurtenissen uit het leven van Jezus 
en Maria. Paus Johannes Paulus II voegde op 16 oktober 
2002 – bij het begin van het ‘Jaar van de Rozenkrans’ dat 
hij instelde in het zicht van zijn 25-jarig pontificaat op 16 
oktober 2003 – in de apostolische brief Rosarium Virginis 
Mariae vijf zogenaamde Geheimen van het Licht toe aan 
de traditionele vijftien geheimen van het rozenkransgebed.
Het volledige rozenkransgebed biedt ruimte om alle twin-
tig geheimen te overwegen. In onze parochie willen we dit 
jaar op de feestdag van Maria Koningin van de Rozenkrans, 
op donderdag 7 oktober, samen met zij die dat willen de 
geheimen van het Licht overwegen tijdens het bidden van 
het Rozenhoedje.
Daarna zal er gelegenheid zijn om samen een kopje koffie 
te drinken en elkaar verder te ontmoeten.
Plaats: OLV van het heilig Hart kerk in Berg en Dal
Tijd: aansluitend aan de H. Mis van 9:30 uur (rond 10:00 
uur)
Datum: 7 oktober 2021 
Ik hoop van harte dat we op deze dag met velen samen 
zullen bidden tot Maria.

Henk Welling, diaken

Opnieuw een iconensessie
Ook in dit najaar en het komende voorjaar wordt er op 
vijf verschillende momenten meditatief stilgestaan bij een 
aantal iconen van Geert Hüsstege uit Eindhoven. Deze keer 
overwegen we de zaligsprekingen van Jezus uit het evan-
gelie volgens Mattheüs. De data zijn:
zaterdag 2 oktober 2021
zaterdag 4 december 2021 
zaterdag 5 februari 2022
zaterdag 2 april 2022
zaterdag 4 juni 2022. 

Afhankelijk van de grootte van de groep komen we bijeen 
in het parochiecentrum (Hatertseweg 111) of de Lourdes-
kerk (Hatertseweg 113).
Vanaf 10:00 uur is iedereen welkom – we starten om 11:00 
uur – en we eindigen om 
15:00 uur met een tien-
tje van de rozenkrans in 
de kerk of de Lourdes-
grot naast de kerk aan 
de Hatertseweg 113 in 
Nijmegen.
Aanmelding vooraf bij 
het parochiecentrum is 
noodzakelijk. De kosten 
bedragen € 15,–. Een-
ieder zorgt zelf voor de 
lunch en wij zorgen voor 
de koffie/thee en soep. 
Wees welkom!
Jacques Grubben, pastoor

Oktobermaand – Missiemaand
Traditiegetrouw is oktober de maand waarin de katholieke 
Kerk denkt aan de mensen ‘in de missie’. Op de eerste zon-
dag van oktober vieren we in de katholieke kerk Wereld-
missiedag van de kinderen. Overal ter wereld wordt dan in 
de Kerk gecollecteerd voor de kinderen in de missie. Ook 
bij ons in de parochie doen we dat tijdens dát weekeinde 
door een extra collecte. Dit jaar speciaal voor de kinderen 
in weeshuizen in Guinee. Guinee is een land in West-Afrika 
dat ongeveer zes keer zo groot is als Nederland. De Gui-
neeërs zijn niet gehaast en vinden familie erg belangrijk. 
Het geloof speelt een grote rol.
Meer dan de helft van de mensen kan niet lezen en schrij-
ven. Kinderen leven vaak in opvanghuizen of weeshuizen, 
die veelal worden geleid door religieuzen, omdat hun  ou-
ders ver weg aan het werk zijn. Juist voor deze kinderen, 
die deels moeten opgroeien zonder de nabijheid van hun 
ouders, is de collecte bestemd. Hiermee ondersteunen we 
de weeshuizen die deze kinderen belangeloos opvangen. 
Gunt ook u zo’n kind een warm en veilig thuis? Geef dan 
in de extra collecte op 2-3 oktober of maak een bijdrage 
over naar de diaconierekening: NL 13 RABO 0304 8421 09 
t.n.v. Parochie Heilige Drie-eenheid onder vermelding van 
‘Missiemaand’.
Namens de kinderen: hartelijk dank.

Henk Welling, diaken
bron: www.missiokids.nl

Lezen met Lucas
Een van de zaken die ik van verschillende mensen naar 
aanleiding van de corona-crisis heb gehoord is dat ze in-
houdelijk ‘voeding’ hebben gemist. Al eerder had ik de op-
merking gehoord dat het mooi zou zijn als in wat kleinere 
groep gepraat zou kunnen worden over zaken van het ge-
loof al dan niet naar aanleiding van een boek. Dit heeft me 
gebracht tot het volgende aanbod.
Elke woensdag in de maanden oktober en november is er 
in de middag (14:00-16:00) en in de avond (20:00-22:00) 
de gelegenheid tot een geloofsgesprek naar aanleiding van 
een gedeelte uit het evangelie van Lucas. Dat evangelie 
staat in het komend kerkelijk jaar centraal. 
Het zou voor de hand liggen te beginnen bij het eerste 
hoofdstuk, maar omdat dat begin veel teksten bevat die 
we in de advent en met kerstmis lezen, lijkt het beter die 
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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 12 september 11:30 uur Mis 24e zondag door het jaar E. Y. Awayevu & P. Menting
zondag 19 september 11:30 uur W & C 25e zondag door het jaar T. Versteegen
vrijdag 24 september 19:00 uur Vredesviering P. Menting Kinderkoor Emmaus
zondag 26 september 11:30 uur Mis 26e zondag door het jaar E. Y. Awayevu
zondag 3 oktober 11:30 uur Mis 27e zondag door het jaar E. Y. Awayevu
zondag 10 oktober 11:30 uur Mis 28e 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.

Burendag
In verband met de landelijke Burendag is de Hof van Heden op 
zaterdag 25 september geopend tussen 11:00 en 16:00 uur. 

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 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 
zaterdag 18 september 17:00 uur Mis  J. Grubben
zondag 19 september 11:00 uur Mis 25e zondag door het jaar J. Grubben
zaterdag 25 september 17:00 uur Mis  H. Rikhof
zondag 26 september 11:00 uur Mis 26e zondag door het jaar H. Rikhof
zaterdag 2 oktober 17:00 uur Mis  H. Rikhof
zondag 3 oktober 11:00 uur Mis 27e zondag door het jaar H. Rikhof
zaterdag 9 oktober 17:00 uur Mis  H. Rikhof
zondag 10 oktober 11:00 uur Mis 28e zondag door het jaar H. Rikhof
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
In verband met de coronapandemie zingen de koren niet voltallig, maar vaardigen een aantal leden af.
Met ingang van 21 september zijn er weer doordeweekse Missen op dinsdagmorgen en vrijdagmorgen om 9:00 uur. 
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.

aan het eind van november te lezen en te beginnen met het 
lijdensverhaal en Pasen en daartussen in een paar hoofd-
stukken die typisch zijn voor Lucas.
 6 oktober: hoofdstuk 22
 13 oktober: hoofdstuk 23 
 20 oktober: hoofdstuk 24 
 27 oktober: hoofdstuk 3 en 4 
 3 november: hoofdstuk 10
 10 november: hoofdstuk 15
 17 november: hoofdstuk 1
 24 november: hoofdstuk 2

In verband met de organisatie 
is het van belang dat u zich op 
geeft bij het secretariaat, of-
wel bij het secretariaat van de 
parochie, ofwel van de locatie 
Landstichting. U kunt zich op-
geven voor alle of voor afzon-
derlijke bijeenkomsten. 
Willen we goed met elkaar 
kunnen praten, dan moet de 
groep niet te groot zijn: max 

20 personen. Wij komen bij elkaar in de Taborkapel. 
Herwi Rikhof, pastor

Afscheid oud kapelaan
Op zaterdagavond 23 oktober neemt, als de omstandighe-
den het toelaten, onze voormalige kapelaan Hans van der 
Donk gedurende een heilige Mis afscheid van onze paro-
chie. Deze vindt op zijn verzoek plaats in de Sint Antonius 
Abtkerk in Malden om 19.00 uur. U dient zich vooraf, zo-
als we inmiddels gewoon zijn, telefonisch of digitaal aan te 
melden voor deze Mis (vooralsnog tot een maximum van 
100). Daarna kunt u hem persoonlijk de hand drukken en 
gelukwensen. Hij spaart voor een nieuwe muziekinstallatie. 
Een financiële bijdrage hiervoor zal hij zeker op prijsstellen.

Jacques Grubben, pastoor
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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 12 september 10:00 uur Mis 24e zondag door het jaar J. Geelen Gemengd koor
vrijdag 17 september 16:00 uur Viering van handoplegging P. Menting & H. Welling
zondag 19 september 10:00 uur Mis 25e zondag door het jaar E. Y. Awayevu Greg. koor Dukenburg
zondag 26 september 10:00 uur Mis 26e zondag door het jaar J. Grubben Gemengd koor
  aansluitend aan de viering is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en elkaar te ontmoeten
zondag 3 oktober 10:00 uur Mis 27e zondag door het jaar J. Grubben Ernst & Van Heumen
zondag 10 oktober 10:00 uur Mis 28e zondag door het jaar E. Y. Awayevu 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.

Open Monumentendag
Op 11 september a.s. is het weer Open Monumentendag. 
Dan zal de Groenestraatskerk weer geopend zijn ter be-
zichtiging van 11.00 tot 17.00 uur. Afgelopen jaar is mo-
numentendag geannuleerd vanwege de coronamaatrege-
len, maar dit jaar mag het weer. U hoeft niet van tevoren 
te reserveren.
U kunt op uw gemak alle interessante zaken, zoals de 
biechtstoelen, de preekstoel, de iconen, de sacristiezaal 
etc. Overal zijn beschrijvingen van aanwezig. Ook de 
kerktoren zal geopend zijn. Vanuit de toren heeft men een 
prachtig uitzicht over de omgeving.
Kortom, ik kan een bezoek van harte aanbevelen. Graag 
tot ziens op 11 september.

Hans Penninx, locatiecoördinator

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 11 september 17:30 uur Mis 24e zondag door het jaar J. Grubben
vrijdag 17 september 13:30 uur Viering van handoplegging P. Menting & H. Welling
zaterdag 18 september 17:30 uur Mis 25e zondag door het jaar E. Y. Awayevu
zaterdag 25 september 17:30 uur Mis 26e zondag door het jaar J. Geelen & H. Welling
zaterdag 2 oktober 17:30 uur Mis 27e zondag door het jaar F. Kuster
zaterdag 9 oktober 17:30 uur Mis 28e zondag door het jaar J. Grubben
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 12 september 10:30 uur Mis 24e zondag door het jaar G. Peters
zondag 19 september 10:30 uur W & C 25e zondag door het jaar P. Menting Cantate
zondag 26 september 10:30 uur Mis 26e zondag door het jaar F. Bomers
zondag 3 oktober 10:30 uur Mis 27e zondag door het jaar G. Scholten Gemengd koor
donderdag 7 oktober 9:30 uur Mis met aansluitend Rozenhoedje J. Grubben & H. Welling
zondag 10 oktober 10:30 uur Mis 28e zondag door het jaar J. Grubben
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.
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Op Weg gegaan

Overleden in onze parochie:

13-07-’21 Huub van Veghel, 69 jaar  Cenakelkerk
22-07-’21 Grada Jilesen-Kesseler, 83 jaar H. Antonius Abtkerk
22-07-’21 Bertha Dibbets-Otten, 91 jaar  Sacramentskerk
25-07-’21 Frans Gerhartl, 82 jaar  Sacramentskerk
30-07-’21 Truus van Hout-Coops, 91 jaar Lourdeskerk
31-07-’21 Ger Pelser, 81 jaar  BG Berg en Dal
02-08-’21 Mia van den Berg, 86 jaar  O.L.V. vh H.Hartkerk
04-08-’21 Casper van Maanen, 81 jaar  Groenestraatkerk
07-08-’21 André Kersten, 76 jaar  Sacramentskerk
13-08-’21 Bets Geertsen-van der Zanden, 87 j. Cenakelkerk
19-08-’21 Marie Fuchten-Peters, 92 jaar  Lourdeskerk
22-08-’21 Gerrie Delmee-Lubbers, 89 jaar Kruispuntkerk
22-08-’21 Nellie Jansen-Toonen, 91 jaar  Sacramentskerk

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 11 september 19:00 uur Mis 24e zondag door het jaar E. Y. Awayevu & P. Menting
zaterdag 18 september 19:00 uur W & C 25e zondag door het jaar P. Menting
zondag 26 september 10:30 uur W & C 26e zondag door het jaar P. Menting
zaterdag 2 oktober 19:00 uur Mis 27e zondag door het jaar J. van Banning
zaterdag 9 oktober 19:00 uur Mis 28e zondag door het jaar E. Y. Awayevu
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 11 september 18:30 uur Mis 24e zondag door het jaar A. de Jong & T. Versteegen Aubadegroep
zondag 12 september 11:00 uur Mis 24e zondag door het jaar G. van Hoof & T. Versteegen Encore
zaterdag 18 september 18:30 uur W & C 25e zondag door het jaar W. Koopmans & J. van der Meer Jongerenkoor
zaterdag 25 september 18:30 uur Mis 26e zondag door het jaar E. Y. Awayevu & R. Brans samenzangkoor
zondag 26 september 11:00 uur W & C 26e zondag door het jaar W. Koopmans & R. Brans Joy
zaterdag 2 oktober 18:30 uur Mis 27e zondag door het jaar J. Grubben & J. van der Meer Aubadegroep
zondag 3 oktober 11:00 uur Gezinsviering G. van Hoof & J. van der Meer Kinderkoor
zaterdag 9 oktober 18:30 uur W & C 28e zondag door het jaar J. van der Meer Jongerenkoor
zondag 10 oktober 11:00 uur W & C 28e zondag door het jaar J. van der Meer Gregoriaans koor
dinsdag 12 oktober 15:00 uur Mariaviering T. Versteegen
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. Op zondag 5 oktober zal gevierd wor-
den dat de nieuwe kloosterkerk 10 jaar geleden in gebruik genomen werd.

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 7 oktober 
2021. Kopij inleveren vóór vrijdag 24 september 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.


