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Hoe vitaal is onze parochie? De stand van zaken
In het voorjaar is de visie van onze parochie gepresenteerd. In een speciale folder die als bijlage bij de Triptiek
zat was te lezen dat we in 2030 'een vitale, eigentijdse
kerk' willen zijn, 'die dichtbij de mensen staat'. Maar hoe
staan we er nu eigenlijk voor? Hoe vitaal is onze parochie?

schommelt de afgelopen jaren tussen de 8 en 25 kinderen
per jaar. Jaarlijks treden zo'n 10 stellen met elkaar in het
huwelijk voor de kerk.
Het aantal uitvaarten was in 2017 nog 124, vorig jaar waren er 85 kerkelijke uitvaarten.
Rode cijfers
De financiële situatie van onze parochie is ook niet zo florissant. Al enkele jaren leidt de parochie structureel verlies.
De afgelopen 5 jaar maakten we gemiddeld € 304.000 verlies per jaar. Dit betekent dat we elk jaar het eigen vermogen moeten aanspreken. Als we niets doen, zijn we dan
over enkele jaren door ons vermogen heen.

Niet erg hoopgevend
Laten we daarom eens kijken naar de meest recente cijfers. Die zijn, op z'n zachts gezegd, niet erg hoopgevend.
Of het nu gaat om het aantal parochianen, kerkgangers of
vrijwilligers: de aantallen lopen terug en er is sprake van
vergrijzing. Zo is meer dan de helft van alle vrijwilligers in
onze parochie ouder dan 70 jaar.
Gelukkig zijn er nog steeds 876 vrijwilligers (inclusief koorleden) die zich met hart en ziel inzetten voor onze parochie, maar de verwachting is wel dat dit aantal zal dalen. In
ons bisdom nam het aantal vrijwilligers de afgelopen jaren
met bijna een kwart af.
Ook het kerkbezoek neemt af. Volgens het Centraal Bureau
voor de Statistiek gaat nog slechts 1 op de 7 katholieken
vaker dan een keer per maand naar de kerk. Door de coronamaatregelen ontbreken actuele cijfers, maar drie jaar
geleden zijn in onze parochie nog tellingen gehouden. Toen
gingen gemiddeld 64 mensen per kerklocatie naar een
weekendviering. Als je het van de positieve kant bekijkt,
kun je zeggen dat er altijd plek genoeg is. In alle kerken
kun je zitten waar je wilt.
Om een goed beeld te krijgen van de vitaliteit van onze
parochie kijken we ook naar het aantal sacramentenbedieningen. Ook hier nemen de cijfers af. Kinderen worden
minder vaak gedoopt. Ze doen minder vaak de Eerste Heilige Communie. Het aantal kinderen dat het Vormsel krijgt
toegediend, is min of meer stabiel, evenals het aantal kerkelijke huwelijken (voor corona). Het aantal uitvaarten
daalt wel.
In 2017 zijn in
onze parochie
73 kinderen gedoopt. In 2020 en
2021 waren er in
totaal nog maar
24 doopsels.
Misschien dat
corona hier een
rol speelt, maar
in 2019 was het
aantal ook al gedaald tot 40.
In 2017 ontvingen 65 kinderen hun eerste communie. Dit
jaar waren dat 34 kinderen. Hier lijkt sprake te zijn van
een stijging, maar dit is vertekenend. Vorig jaar kon de
viering niet doorgaan door corona.
Het aantal kinderen dat het vormsel krijgt toegediend

De uitgaven van onze parochie liggen al jaren rond 1 miljoen euro per jaar. Daar staan de volgende inkomsten tegenover:
- ongeveer € 200.000 aan kerkbijdragen
- ongeveer € 100.00 door collectes (buiten de coronaperiode)
- gemiddeld € 171.000 aan giften en overige kerkelijke
bijdragen (bijv. uitvaarten).
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We houden dus een exploitatieverlies over van ruim een
half miljoen euro per jaar. Door opbrengsten uit bezittingen, die variëren van beleggen tot verhuur, liggen gemiddeld rond de € 250.000 per jaar. Hierdoor is het verlies
beperkt tot ruim 3 ton per jaar.
Wat betreft kerncijfers en financiën kunnen we niet op de
oude voet verder. Er moet wat gebeuren om onze parochie
vitaler te maken en voor te bereiden op de toekomst. Het
parochiebestuur wil graag met alle parochianen in gesprek
over welke stappen we moeten zetten. We nodigen u daarom uit voor een speciale informatieavond op:

•

De Heilige Communie wordt met de hand uitgereikt, na
een reiniging van de handen door de celebrant (en),
(dus zonder pincet) maar vooralsnog alleen op de hand
en niet op de tong. Parochianen die de Communie op
de tong wensen te ontvangen kunnen hiervoor een eigen doosje, schaaltje of doekje meenemen. Het hoestscherm blijft voorlopig, ook vanwege de naderende
herfst en winter, nog even staan.
Namens het pastoraal team,
Jacques Grubben, pastoor

Allerheiligen en Allerzielen
We hebben heiligen die als het ware het ‘gemaakt hebben’
of beter gezegd die zich door God heilig of heel hebben ‘laten maken’. Door hun onvoorwaardelijke jawoord aan God,
dat zich heeft uitgedrukt in hun levenswijze, hebben zij
met de liefde en genade van God meegewerkt. Dit hebben
ze overigens niet alleen voor hun eigen en eeuwig geluk
gedaan maar ook voor dat van anderen, wie dat dan ook
moge zijn. En de rest van de gelovigen of de zogenaamde
niet-officieel verklaarde heiligen dan? Komen zij er bekaaid
vanaf? We hebben het dan bijvoorbeeld over onze (groot)
ouders die ons het geloof hebben meegegeven of onze pastoor die ons heeft begeleid op de weg van onze roeping tot
priester of kloosterling.
Mensen die door de Kerk heilig verklaard zijn, kunnen we
beschouwen als voorlopers of voorbeelden voor ons ‘gewone mensen’. Zij maken het voor ieder van ons helder wat
ons als ‘kinderen van God’ of erfgenamen te goeder trouw
wacht. Door het lijden, sterven en de verrijzenis van de
Heer valt ons in geloof deze prachtige erfenis ten deel. We
zijn immers allen geroepen tot heiligheid of met de woorden uit het boek Leviticus ‘Weest heilig want ik, de Heer,
ben heilig.’ Op Allerheiligen staan we echter op de eerste
plaats stil bij al diegenen die een voorbeeld voor ons zijn
door hun heilige levenswijze en die door de Kerk daarin als
zodanig zijn erkend.
Vroeger hielden onze (groot)ouders en / of de Kerk ons
voor om te bidden voor de overleden gelovigen in het vagevuur, het ‘voorstation’ van de hemel. Het is nog steeds
goed om dit te doen want de kerk leert ons dat immers
niet iedereen door zijn of haar levensstijl direct in de hemel
komt. God is dan wel eindeloos barmhartig en liefdevol, Hij
veegt niet alles onder het spreekwoordelijke tapijt. In het
woord vagevuur zit het woord vegen, te verstaan als zuiveren van dagelijkse fouten en gehechtheden door het vuur
van de liefde die God zelf is. Het is niet zo zeer een ‘straf’
maar veeleer een loutering of heiliging met het oog op de
aanstaande plek in de hemel die al gereed gemaakt is door
Jezus Christus, de Zoon van God. De overleden gelovigen
die hierin terecht gekomen zijn, verlangen vurig om God te
zien in het hemelse domein en onze gebeden helpen hun
een handje om dit in vervulling te zien gaan. En omdat
wij niet weten of onze dierbaren die van ons zijn heengegaan in de hemel of het vagevuur terecht zijn gekomen,
is het goed om voor hen te bidden. Dit doen we ieder jaar
heel bijzonder op Allerzielen, de dag waarop ook de graven
veelal worden gezegend.
Ook dit jaar vieren wij Allerheiligen en Allerzielen en wel
in het weekend van 30 en 31 oktober. Voor de vieringen
en de zegening van de graven verwijzen wij u naar de afzonderlijke overzichten van de verschillende torens in onze
parochie.
Jacques Grubben, pastoor

dinsdag 19 oktober, 19:30 uur
Tuinzaal van de Sacramentskerk
Heijendaalseweg 300, Nijmegen
Aanmelden is verplicht en kan tot en met 15 oktober. Mail
naar parochiecentrum@h3eenheid.nl of bel 024 – 355 3630
(alleen 's ochtends bereikbaar).

Het parochiebestuur

Nieuw parochieblad
Vanaf begin volgend jaar verschijnt er een nieuw parochieblad. De Triptiek en Ontmoeten (het blad van de Ontmoetingskerk) zullen samen opgaan in één blad. Achter
de schermen wordt al hard gewerkt om dit blad vorm te
geven. De redactie is nog op zoek naar fotografen en redacteuren die hieraan willen meewerken. Heb jij interesse?
Neem contact op via communicatie@h3eenheid.nl.
We willen een blad maken dat aansluit bij de nieuwe visie: open, toegankelijk en dicht bij de mensen. Voor het
parochieblad zoeken we nog een nieuwe naam, liefst een
naam die verwijst naar de naam van onze parochie: Heilige
Drie-Eenheid. Heb jij een goed idee? Mail naar communicatie@h3eenheid.nl. Onder de inzenders verloten we een
boekenbon.

Het parochiebestuur

Er is weer meer mogelijk!
We mogen gelukkig weer meer in en rondom onze kerk!
Vanaf het weekend van 25 – 26 september gelden de volgende milde regels. Wij volgen hiermee in grote lijnen het
beleid van de bisschoppen.
• U hoeft zich vooraf niet meer aan te melden voor de
viering. U wordt wel verzocht om vóór de dienst een
presentielijst in te vullen;
• Het tonen van een corona vaccinatiebewijs of QR code is
niet nodig;
• U wordt verzocht bij binnenkomst uw handen te desinfecteren
• Er hoeft geen 1,5 meter afstand meer te worden gehouden in de kerk. Wij doen een beroep op u om respectvol
met elkaar om te gaan. Immers de herfst/winter en dus
de griep komen er weer aan;
• Bij klachten, verkoudheid en / of ziekte verzoeken wij u
om echt thuis te blijven;
• Tijdens de viering wordt er voldoende geventileerd in
het kerkgebouw;
• Er gelden geen maximale aantallen bezoekers meer per
viering, bijzondere omstandigheden daargelaten;
• Kerkgangers mogen weer meezingen;
• Met de koren maken we een aparte afspraak om stap
voor stap tot een volledige bezetting te komen tijdens
de viering. Hetzelfde geldt voor de repetities. De regels
van RIVM blijven echter van toepassing;
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Viering van Allerheiligen en Allerzielen in Ghana
Elk jaar viert de moederkerk over de hele wereld het hoogfeest van Allerheiligen en de herdenking van Allerzielen op
respectievelijk 1 en 2 november.
We vieren deze belangrijke feesten om de heiligen te eren
en de overleden gelovigen te gedenken die ons zijn voorgegaan, gemarkeerd met het teken van geloof. Op 1 november wordt de heilige mis op een zeer plechtige manier
gevierd. Parochianen zingen en dansen normaal gesproken
op deze speciale dag omdat die hen eraan herinnert dat
ze ook deel uitmaken van Gods heiligen en uitverkorenen.
Op deze dag kan de kinderdoop of de eerste communie
plaatsvinden.
Omdat het een feestdag is, gaan de jongeren van huis tot
huis om voornamelijk frisdrank te drinken, om te eten en
zich te amuseren. Op de tweede dag van november vindt
de heilige mis plaats op de begraafplaats. Het altaar wordt
in het midden of op een open plek van de begraafplaats
opgericht. De viering begint rond vier uur. Mensen kleden
zich normaal gesproken in zwarte of rode kleding om te laten zien dat ze rouwen en de doden herdenken. Er worden
christelijke klaagliederen gezongen en deze liederen laten
niet alleen zien dat we de doden gedenken, maar tonen ook
de overwinning van Christus op de dood, zijn verrijzenis en
vooral zijn wederkomst wanneer we met hem de eeuwige
gelukzaligheid zullen genieten.
Het kinderkoor zingt soms voor overleden kinderen om
hun verbintenis met hun overleden leeftijdsgenootjes aan
te geven. Na de viering worden de graven met wijwater
besprenkeld en de niet al te grote begraafplaatsen bewierookt. Na de mis worden degenen die bloemen hebben
meegebracht voor hun overleden familieleden uitgenodigd
en worden de bloemen gezegend waarna ze die op de graven leggen. In sommige parochies kunnen twee missen
worden gevierd. Na de mis gaan de mensen stilletjes naar
buiten en lopen terug naar huis. Zo worden deze feesten in
Ghana gevierd. Ik wens u een heel mooi feest van Allerheiligen en Allerzielen toe.
Eugene Y. Awayevu, kapelaan

Lezen met Lucas
In het nieuwe kerkelijk jaar van 2021-2022 lezen we het
evangelie van Lucas.
Pastor Herwi Rikhof, pastor in de Cenakelkerk, zal in vier
avonden met ons teksten uit dit evangelie lezen. We beginnen met het passieverhaal en eindigen met het kerstverhaal. Daartussen lezen we parabels. De bijeenkomsten zijn
donderdag van 19.30 - 21.30 uur, op 7 en 21 oktober en op
4 en 18 november. Plaats: Ontmoetingskerk. De avonden
staan open voor mensen uit de hele parochie.
Groene meditaties geïnspireerd door Thomas Merton

Thomas Merton (1915-1968) was een Trappistenmonnik
die zich zijn hele leven liet inspireren door de natuur, die
hem ten diepste raakte en in verbinding bracht met God.
Velen van ons ontdekten in de afgelopen tijd de natuur als
inspiratiebron. Die kan je zo ineens raken en je aandacht
vergroten voor wat leeft om je heen en diep in jezelf. Wandelend of fietsend door de natuur kun je je ook verbonden
voelen met de schepping en de Schepper.
Jacqueline Pompe en Moniek Steggerda volgden een cursus
bij ds. Kick Bras, die een boek schreef over de groene spiritualiteit van Merton. Nu geven zij meditaties in de traditie
van Merton. Steeds op donderdag van 10:00 tot 11:00 uur
in de stiltezaal van de Ontmoetingskerk. Data: 14 oktober
en 11 november. Advent meditaties: 25 november, 2, 9 en
16 december. U kunt zich aanmelden per keer.
Kappers- en herstelcafé
Voor het maandelijkse kappers- en herstelcafé dat plaatsvindt in de Ontmoetingskerk voor cliënten van de Voedselbank hebben we graag naaimaterialen. Met name elastiek,
ritsen en machinegaren in de kleuren zwart, bruin, blauw
of wit. Heeft u nog restjes thuis over, geef ze dan af in de
kerk .
Ruimte voor rouw
Bent u een dierbare verloren aan de dood en wilt u hierover met anderen in gesprek gaan? Wees dan welkom bij
de groep Ruimte voor rouw. Deze bestaat uit maximaal
acht vaste deelnemers. We komen om de week samen op
donderdag van 11:00 tot 12:30 uur en hebben zes bijeenkomsten. Aan de hand van verschillende thema’s delen we
ervaringen en zoeken we bemoediging, bijvoorbeeld met
muziek en gedichten. Begeleiding: pastores Trees Versteegen en Marije Klijnsma. De groep is oecumenisch en staat
open voor mensen van de hele PGN-Nijmegen en de parochie Heilige Drie-eenheid. Ook mensen van buiten de kerk
zijn welkom. Data: 21 okt, 4 nov, 18 nov, 2 dec, 16 dec, 13
jan. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat:
secretariaat@ontmoetingskerk.net of 024-344 14 46.

Afscheid oud kapelaan
Op zaterdagavond 23 oktober neemt
onze voormalige kapelaan Hans van
der Donk gedurende een heilige Mis
afscheid van onze parochie. Deze
vindt op zijn verzoek plaats in de
Sint Antonius Abtkerk in Malden om
19:00 uur. Na afloop van de heilige
Mis kunt u hem persoonlijk de hand
drukken en gelukwensen.
Jacques Grubben, pastoor

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 betalingen (misintenties, facturen): NL82 INGB 0008 9554 27 t.n.v. Heilige Drie-eenheid te Nijmegen
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
W & C is

10 oktober
11:30 uur Mis 28e zondag door het jaar
17 oktober
11:30 uur Mis 29e zondag door het jaar
24 oktober
11:30 uur Mis 30e zondag door het jaar
31 oktober
11:30 uur W & C Allerheiligen / Allerzielen
7 november 11:30 uur Mis Willibrord zondag
‘Viering van Woord en Communie’
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G. Peters
E. Y. Awayevu
J. Geelen
P. Menting
G. Peters

Gemengd koor
Kinderkoor
Gelegenheidskoor
Ceciliakoor
Jokolo

Eerste Heilige Communie 2022
In de Lourdeskerk (Hatertseweg 113) vindt de viering van de Eerste Heilige Communie plaats op zondag 29 mei 2022 om
11:30 uur. (de datum is onder voorbehoud!)
Van harte nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst waarbij het traject van de voorbereiding zal worden besproken. De informatieavond is bedoeld voor de ouders, dus de kinderen zijn hier niet bij. De informatiebijeenkomst vindt
plaats op woensdag 20 oktober a.s. in het Parochiecentrum aan de Hatertseweg 111 te Nijmegen. Aanvang is om 19:30
uur, de bijeenkomst duurt tot ongeveer 21:00 uur. Het eerste gedeelte van de avond krijgt u praktische informatie, kunt u
vragen stellen en uw kind aanmelden. De kosten voor de voorbereiding bedragen € 50,– per kind, graag bij de aanmelding
te voldoen. Het tweede deel van de avond wordt besteed aan inhoudelijke verdieping.
In verband met de organisatie van deze avond is het fijn als u zich van tevoren opgeeft. Dit kan per email via parochiecentrum@h3eenheid.nl U kunt zich ook telefonisch opgeven, via telefoonnummer 024-355 3630.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben; ook dit kan per email of telefoon.
We hopen u op deze informatieavond te mogen begroeten.

Werkgroep Eerste H. Communie

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 9 oktober
17:00 uur Mis		
H. Rikhof
zondag 10 oktober
11:00 uur Mis 28e zondag door het jaar
H. Rikhof
samenzang
zaterdag 16 oktober
17:00 uur Mis		
H. Rikhof
zondag 17 oktober
11:00 uur Mis 29e zondag door het jaar
H. Rikhof
Taborkoor
zaterdag 23 oktober
17:00 uur W & C
M. de Groot
zondag 24 oktober
11:00 uur W & C 30e zondag door het jaar M. de Groot
Basta
zaterdag 30 oktober
17:00 uur Mis		
H. Rikhof
zondag 31 oktober
11:00 uur Mis Allerheiligen / Allerzielen
H. Rikhof
Gemengd koor
zaterdag 6 november 17:00 uur Mis		
H. Rikhof
zondag
7 november 11:00 uur Mis Willibrord zondag
H. Rikhof
samenzang
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er 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.
Vormselviering Cenakel kerk 2e Pinksterdag
Afgelopen 2 jaar mochten we 10 jongeren begeleiden in de voorbereiding naar het
Vormsel. Ondanks de coronapandemie vonden we steeds een weg om elkaar (vrijwel) maandelijks te zien: in de kerk, in de tuin achter de pastorie of via Zoom “als
het echt niet anders kon”. Meestal met chips en cola, af en toe met een maaltijd en
eenmaal een heerlijke barbeque in de tuin van Pastor Herwi.
Enerzijds vergaarden de jongeren kennis over de kerk, de opbouw van de mis, de
sacramenten en de verhalen en feesten van onze kerk. Anderzijds spraken ze met
elkaar over 'levensvragen', de vragen die je niet snel stelt aan je vrienden op school: vragen over wie je bent, of je gelooft
of bidt en wat dit voor je betekent. Heel bijzonder waren de geloofsgesprekken die alle jongeren hadden met een gelovig
persoon uit hun eigen omgeving die ze mochten interviewen.
Waren wij, als begeleiding, in aanvang nodig om het gesprek in gang te zetten en leiden, in de loop van de bijeenkomsten
zagen we dat vaak veranderen in hele open discussies waarbij de jongeren volop aan het woord kwamen en geen enkel
antwoord 'goed of fout was'.
In hun eigen woorden: ‘De mooiste herinneringen die ik hier van heb is van de zomer van 2020. De huiswerkopdracht
was dat je een plek moest omschrijven waar je de aanwezigheid van het geloof voelde. In dit verhaal heb ik veel van mijn
leven kunnen verwerken’.
'Soms had ik geen zin op de vrijdagavond weer ergens naar toe, maar ik ging toch iedere keer met een glimlach naar huis;
het was gezellig samen. Ik kon goed mijn eigen verhaal kwijt en vond het ook interessant om naar anderen te luisteren.’
‘Het was als proces zo anders dan allerlei andere dingen, waarmee we op school bezig zijn; het was fijn om met geloven
als thema bezig te zijn.’
‘We zijn ondanks grote persoonlijke verschillen echt een groep geworden.’
Na 2 jaar hebben 9 jongeren bewust gekozen om deel te nemen aan het Heilig Vormsel. Dankbaar zaten we in de kerk tijdens de mooie Vormselviering op 2e Pinksterdag, geheel verzorgd door de jongeren zelf, met prachtig gebeden en teksten.
Tegelijk een afscheid van deze groep die we inmiddels zo goed kenden en die we gaan missen.
In oktober/november starten we met een nieuwe groep. Jongeren vanaf 12-13 jaar ( brugklas / 2e klas) mogen zich aanmelden.

De vormselwerkgroep
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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 10 oktober
10:00 uur Mis 28e zondag door het jaar
E. Y. Awayevu
Gemengd koor
zondag 17 oktober
10:00 uur Mis 29e zondag door het jaar
J. Grubben & J. van der Meer Klein Verband
zondag 24 oktober
10:00 uur Mis 30e zondag door het jaar
G. Peters
Gemengd koor
zondag 31 oktober
10:00 uur Mis Allerheiligen / Allerzielen
E. Y. Awayevu & H. Welling
Cantodoro
			
aansluitend aan de viering worden de graven op het kerkhof gezegend
zondag
7 november 10:00 uur Mis Willibrord zondag
J. Grubben & T. Versteegen
Ernst & Van Heumen
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 Drieeenheid, Hatert te Nijmegen
zaterdag 9 oktober
17:30 uur Mis 28e zondag door het jaar
J. Grubben
zaterdag 16 oktober
17:30 uur Mis 29e zondag door het jaar
E. Y. Awayevu & J. van der Meer
zondag 17 oktober
15:00 uur Marialof
H. Welling
			
na afloop koffie, thee en gezelligheid
zaterdag 23 oktober
17:30 uur Mis 30e zondag door het jaar
J. Geelen
zaterdag 30 oktober
17:30 uur Mis Allerheiligen / Allerzielen
F. Kuster
zondag 31 oktober
15:00 uur zegening van de graven op het kerkhof aan de Angerensteinstraat
zaterdag 6 november 17:30 uur Mis Willibrord zondag
E. Y. Awayevu
Kruispuntkoor
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 10 oktober
10:30 uur Mis 28e zondag door het jaar
J. Grubben
zondag 17 oktober
10:30 uur Mis 29e zondag door het jaar
G. Peters
Cantate
zondag 24 oktober
10:30 uur Mis 30e zondag door het jaar
F. Bomers
orgelspel
zondag 31 oktober
10:30 uur Mis Allerheiligen / Allerzielen
J. Grubben
			
aansluitend zegening van de graven op de begraafplaats aan de Kerstendalseweg
zondag
7 november 10:30 uur Mis Willibrord zondag
G. Scholten
Gemengd koor
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 9 oktober
19:00 uur Mis 28e zondag door het jaar
E. Y. Awayevu
zaterdag 16 oktober
19:00 uur Mis 29e zondag door het jaar
J. van Banning
zaterdag 23 oktober
19:00 uur Mis 30e zondag door het jaar
H. van der Donk
Gelegenheidskoor
					
en leden van het pastoraal team
zaterdag 30 oktober
19:00 uur Mis Allerheiligen / Allerzielen
J. van Banning
zondag 31 oktober
15:00 uur zegening van de graven op het parochiële kerkhof
zaterdag 6 november 19:00 uur Mis Willibrord zondag
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 opsteken van een kaarsje.
Oecumenisch Winterwerk Malden Seizoen 2021-2022
Het Oecumenisch Winterwerk Malden start in oktober weer met een aantal thema-avonden. De avonden zijn gratis toegankelijk en vinden plaats in de kerk van de locatie Malden, Kerkplein 4a, toegankelijk via de zij-ingang. Aanvang: 20:00;
aanmelding en coronapas zijn niet nodig. Voor informatie over de 6 avonden
zie: https://parochie-heiligedrie-eenheid.nl/activiteit/lezingavonden-oecumenisch-winterwerk-2021-2022/
We beginnen op dinsdag 19 oktober met het thema Alles anders, alles hetzelfde. Hermen en Johanneke Kroesbergen laten
foto’s zien en vertellen over hun ervaringen met de geloofsbeleving van mensen uit Zambia. Hermen, de nieuwe predikant
in Heumen, heeft in Zambia gewerkt als universitair docent en Johanneke heeft de foto’s gemaakt. Op het eerste gezicht
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lijkt alles anders in Zambia, maar uiteindelijk zijn er toch veel overeenkomsten.
In november is de volgende avond: Woensdag 10 november: De (moeizame) integratie van moslim-migranten; nadenken
over mogelijke oorzaken. Bijna iedereen vindt daar iets van: ligt het aan de inhoud van de islam of aan de andere cultuur?
Dr.M.J.M. de Koning, verbonden aan de Radboud Universiteit, gaat in op deze vragen.

Nico Schreurs

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 Ontmoetingskerk te Nijmegen; voor meer informatie zie www.ontmoetingskerk.net
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
Samenzangkoor
zaterdag 16 oktober
18:30 uur W & C 29e zondag door het jaar T. Versteegen & C. Voskuilen Joy
zondag 17 oktober
11:00 uur W & C 29e zondag door het jaar T. Versteegen & C. Voskuilen Mediorenkoor
zaterdag 23 oktober
18:30 uur Mis 30e zondag door het jaar
A. de Jong & E. Gerritsen
Encore
zondag 24 oktober
11:00 uur Mis 30e zondag door het jaar
A. de Jong & E. Gerritsen
Gregoriaans koor
zaterdag 30 oktober
18:30 uur Mis 31e zondag door het jaar
E. Y. Awayevu & T. Versteegen Jongerenkoor
zondag 31 oktober
11:00 uur Mis 31e zondag door het jaar
E. Y. Awayevu & T. Versteegen gastkoor
dinsdag 2 november 19:00 uur W & C Allerzielen
J. van der Meer & C. Voskuilen & T. Versteegen
zaterdag 6 november 18:30 uur Mis Willibrord zondag
A. de Jong & J. van der Meer Samenzangkoor
zondag
7 november 11:00 uur Mis Willibrord zondag
A. de Jong & J. van der Meer Gregoriaans 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.
Ontmoetingsgroep
Vanuit een Bijbelverhaal praten dertigers en veertigers over het leven nu. En ontstaat er vaak een levendige uitwisseling
van ervaringen. Onder leiding van pastors Joska van der Meer en Marije Klijnsma. Woensdag 13 okt, 17 nov, 8 dec, van
20:00 – 22:00 uur.
We zijn er: Bemoedigingsmomenten
De Ontmoetingskerk is open voor een kort gesprek en/of het aansteken van een kaarsje in de kapel op maandag, dinsdag
en donderdag van 10:00 – 11:30 uur. Er is dan iemand aanwezig die u vanaf gepaste afstand een luisterend oor biedt. U
kunt ons dan ook bellen: 024-345 34 71.
De Aanloop – Pleisterplaats van de Ontmoetingskerk
In De Aanloop is iedereen die daar behoefte aan heeft, welkom voor een praatje en contact. Dat gebeurt bij een kopje
koffie of thee. De gastvrouwen zorgen daarvoor en hebben daarnaast een luisterend oor voor de bezoekers. De Aanloop is
open van 10:00 – 11:30 uur op woensdag en vrijdag. Er mag een beperkt aantal mensen tegelijk naar binnen.
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. De St.Maartenviering is op 12 november van 18 tot 19 uur, alle kinderen zijn welkom.
Op Weg gegaan
Colofon
Overleden in onze parochie:
De redactie bestaat uit pastoor
Jacques Grubben, diaken Paul
22-08-’21 Nelly van der Velden-Heilker, 87 j.Ontmoetingskerk
Menting, Judith Evers, Gerard
31-08-’21 pater Piet van Breemen SJ, 94 jaar Sacramentskerk
Jansen, Laura de Schepper en
06-09-’21 Feliciana Koeiman, 82 jaar 		
Ontmoetingskerk
Theo van Steen.
10-09-’21 Frits Litmaath, 75 jaar 		
Cenakelkerk
Het eerstvolgende reguliere blad verschijnt op 11 novem11-09-’21 Otto Waterreus, 90 jaar		
Cenakelkerk
ber 2021. Kopij inleveren vóór vrijdag 29 oktober 2021
15-09-’21 Alexander Wennekes, 89 jaar 		
Lourdeskerk
12:00 uur. Kopij op papier ontvangen we graag op het
15-09-’21 Louis Toussiant, 86 jaar		
Kruispuntkerk
Parochie Centrum Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen en
17-09-’21 André Kaspers, 73 jaar		
Sacramentskerk
kopij per e-mail op het adres:
18-09-’21 Geert Arts, 86 jaar		
Lourdeskerk
17-09-’21 pater Frans Weerink s.s.s., 89 jaar Sacramentskerk
20-09-’21 Annemarie Hendriks-Janssen, 76 j.Sacramentskerk

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 internet genomen.
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren of in te korten.

Tarweweg 15 Nijmegen
024-377 4776

Hatertseweg 825 Nijmegen
024-350 2814
www.gvanleeuwe-natuursteen.nl www.vandenberghopticiens.nl
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