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Samen onderweg
Gisteren zag ik het geloofsgesprek van 17 oktober met de 
priorin van de zusters Norbertinessen van Sint Catharinadal 
in Oosterhout. Zij gedenken dit jaar hun 750-jarig bestaan. 
Zij hebben in 2015 een veelkleurige bloementuin aange-
legd die openstaat voor het publiek. Daarnaast hebben 
zij ook een 44 ha grote wijngaard laten aanleggen op de 
reeds aanwezige landerijen. Zij hebben vertrouwen in de 
toekomst. Zij zijn iets nieuws begonnen, maar zij doen het 
niet alleen maar samen. De woorden van de profeet Jesa-
ja (30,15) inspireerde de priorin en haar medezusters om 
deze stappen te zetten. "In stille berusting ligt uw redding, 
in rustig vertrouwen uw kracht." Ik heb deze boodschap of 
aansporing zelf eens mogen ontvangen tijdens een bezin-
nende retraite. Deze woorden kwamen stevig bij mij binnen 
en hebben mij geraakt. Sindsdien probeer ik ze – met val-
len en opstaan – eigen te maken en 'vlees' te laten worden 
in mij. Zij vragen om een intens en voortdurend luisteren 
naar de heilige Geest.

Op 19 oktober vond een eerste gespreksavond met vijftig 
parochianen uit al onze gemeenschappen plaats in Brak-
kenstein in een zaal van de paters Sacramentijnen. Het 
heeft mij echt goed gedaan dat zo veel parochianen hun 
betrokkenheid hebben getoond. Achtereenvolgens pas-
seerden op deze avond de pastorale visie in ontwikkeling 
en de financiële stand van zaken. Na een korte koffie- en 
theepauze werd er per tafel met elkaar in gesprek gegaan. 
Vele onderwerpen en reacties werden ingebracht. Ik denk 
aan meer aandacht voor jeugd en jongeren, hoe gemeen-
schap van gemeenschappen te zijn en de inzet van leken 
en vrijwilligers. Er werd echter ook een gezonde dosis rea-
lisme aan de dag gelegd. De structureel slechte gang van 
zaken kan en mag niet zonder gevolgen blijven. Tijdens de 
volgende bijeenkomst van 7 december staan de vitalise-
ring en de implicaties van de financiële kerncijfers op de 
agenda. Beide presentaties van de genoemde avond zijn 
beschikbaar op onze parochiewebsite.  
Wij staan als parochie Heilige Drie-eenheid voor een aan-
tal belangrijke en moeilijke beslissingen met het oog op 
onze gezamenlijke toekomst. En ik denk te mogen zeggen 
dat we dit alleen maar samen kunnen volbrengen door een 

luisterende houding aan te nemen en onder de inspireren-
de leiding van Gods Heilige Geest. De door priorin van Sint 
Catharinadal geciteerde woorden van de profeet Jesaja 
kunnen ook voor ons richting- en hoopgevend zijn. Ik zie 
er naar uit u opnieuw te ontmoeten…

Jacques Grubben, pastoor

Onze bijdrage aan het synodale proces

Paus Franciscus heeft tot verrassing van velen opgeroe-
pen tot een wereldwijd proces van bezinning over geloof en 
kerk ter voorbereiding van een algemene bisschoppensy-
node die over twee jaar zal plaatsvinden. Een paar jaar ge-
leden heeft de paus ook al zoiets gedaan: toen ging het om 
de synode over huwelijk en gezin. Op bepaalde plekken van 
onze parochie hebben we toen zo goed en zo kwaad als het 
ging een vragenlijst ingevuld. Ook aan deze oproep van de 
paus willen we binnen onze parochie aandacht besteden. 
De paus heeft drie kernwoorden aangegeven die ons kun-
nen helpen bij ons nadenken en praten over de toekomst 
van onze kerk en ons geloof: communio (gemeenschap),  
participatio (deelname) en missio (zending). Woorden die 
misschien abstract zijn, maar die wel heel concreet bedoeld 
zijn. Dat wordt duidelijker als we die drie woorden laten 
klinken in de corona-crisis die nog niet voorbij is en die ons 
doen en laten hoe dan ook bepaalt.
We hebben in die crisis gemerkt hoe belangrijk gemeen-
schap is; hoe belangrijk het is samen met andere mensen 
iets te doen; hoe belangrijk het is voor onze kerk dat we 
samenkomen; samen bidden en zingen, samen vieren. We 
hebben ook – vooral in de periode van de lockdown – ge-
merkt hoe belangrijk het is dat je aan iets kunt deelnemen, 
hoe lastig het is als je geïsoleerd bent en je je afzijdig moet 
houden. We hebben gevoeld dat je als kerk- en geloofsge-
meenschap iets te bieden hebt. Hoe belangrijk gezondheid 
en zorg voor zieken ook is, we hebben gaandeweg gemerkt 
dat dat niet het enige is. Naast de lichamelijke gezondheid 
hebben mensen ook geestelijke gezondheid nodig: een 
mens leeft niet van brood alleen. 
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komst over de toekomst van de parochie gekomen. Een 
van hen is Erik van der Voort, die vooral uit nieuwsgie-
righeid naar de avond is gekomen. “Ik was wel benieuwd 
waar we staan. Ik vind een informatie-update wel fijn.”

Maar die update is geen vrolijke boodschap. Het aantal vrij-
willigers neemt af, er wordt minder gedoopt en getrouwd in 
de kerk en het aantal kerkelijke uitvaarten neemt eveneens 
af. Penningmeester Jos Verstegen toont aan de hand van 
cijfers, die ook in de vorige Triptiek stonden, dat de paro-
chie flink inteert op haar eigen vermogen. Die boodschap 
komt hard aan bij veel parochianen. “Zoals het nu gaat, 
gaan we ten onder,” zegt parochiaan Hans Berkelaar. “Als 
je niks doet, dan kun je uitrekenen wanneer het fout gaat.” 
Hij is niet de enige die de situatie zorgelijk vindt. Er wordt 
openlijk gesproken over de mogelijkheid om een of meer 
kerken aan de eredienst te onttrekken. 
“Ik vrees dat we wel wat kerken moeten sluiten,” zegt ook 
Erik van der Voort na afloop van de bijeenkomst. Maar dat 
is volgens hem niet genoeg. Er moet meer energie worden 
gestoken in het enthousiasmeren van mensen. “Zoek als 
parochie thema's waar je mensen mee kunt bereiken, zoals 
nu de vluchtelingen op Heumensoord. Maar het vereist wel 
creativiteit om iets met die thema's te doen.”
Op deze avond klinkt ook meerdere keren de roep om jon-
geren meer bij de parochie te betrekken. Dat is makkelij-
ker gezegd dan gedaan, vindt Miranda Berkelaar. De maat-
schappij is immers wel veranderd. “Jongeren gaan vaak 
niet meer op zondagochtend naar de kerk, maar dat wil 
niet zeggen dat ze niet geïnteresseerd zijn. Alleen moet 
je dan andere activiteiten bedenken, een andere weg in-
slaan.”
Het parochiebestuur heeft tal van ideeën van parochianen 
verzameld, die nu worden bekeken. Ondertussen werkt een 
werkgroep met leden van het pastoraal team en het paro-
chiebestuur al sinds een paar maanden aan plannen om de 
parochie vitaler te maken. Zo komt er voor elk van de vijf 
pijlers een speciale werkgroep.
Op de volgende bijeenkomst wordt daar meer over verteld. 
Die bijeenkomst staat gepland voor 
 
 dinsdag 7 december, om 19:30 uur 
 in de Tuinzaal van Klooster Brakkenstein
 Heijendaalseweg 300.

Martin Lange, lid parochie bestuur

Afscheid van kapelaan Hans van der Donk
De Heilige Antonius Abtkerk in Malden vormde op 23 okto-
ber het decor voor het afscheid van kapelaan Hans van der 
Donk van de parochie Heilige Drie-eenheid. Een afscheid 
dat door corona een jaar werd uitgesteld. Velen waren ge-
komen om deel te nemen aan de viering van de Eucharis-
tie, waarin Hans van der Donk – samen met pastoor Jac-
ques Grubben en de diakens Henk Welling en Paul Menting  
– voorging. Een gelegenheidskoor ondersteunde de viering 
muzikaal op een wijze zoals lang niet meer in de kerk was 
gehoord. Jacques Pouwels – lid van de locatieraad van de 
Heilige Antonius Abtkerk – verwoordde hoe Hans door de 
persoonlijke invulling van zijn priesterschap veel betekend 
heeft voor de Maldense parochielocatie. Hans legde con-
tacten met scholen, organiseerde onder andere de Eerste 
Communie en wist altijd nieuwe misdienaars te vinden. 
Vele parochianen gaven door hun aanwezigheid blijk van 
hun waardering voor het werk dat Hans in de verschillende 
locaties verzet heeft. 

Op drie middagen/avonden zullen we telkens één van de 
drie kernwoorden aan de orde stellen en ook proberen naar 
elkaar te luisteren, met elkaar daarover in gesprek te gaan 
aan de hand van een aantal vragen. Wat we zo verzamelen, 
kunnen we vervolgens doorgeven aan de bisschop. Die kan 
dat dan weer gebruiken voor zijn rapport aan de andere 
bisschoppen en aan het Vaticaan in Rome. 

 De data zijn: woensdag 1, 8 en 15 december 
 ’s middag van 14:00 tot 16:00
 ’s avonds van 20:00 tot 22:00
 Taborkapel van de Cenakelkerk

We kiezen voor zowel de middag als de avond, omdat we 
weten dat niet iedereen ’s avonds kan of wil komen en 
omdat een wat kleinere groep beter is voor een gesprek 
waarin we echt naar elkaar willen luisteren.

het Pastoraal Team

Wij staan voor U, heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw Naam.

U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;

leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.

Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.

Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid

en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U,

die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,

in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Parochiebijeenkomst 19 oktober jl.
Een paar belangstellenden zoeken nog snel een stoel, vlak 
voordat de bijeenkomst begint. Er zijn niet veel plaatsen 
meer vrij, het is druk in de Tuinzaal van Klooster Brakken-
stein. Zo'n 50 parochianen zijn naar de informatiebijeen-
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Hans, die een groot Maria-fan is, kreeg van de locatie Mal-
den een fraai boek met afbeeldingen van de Madonna. 
Daarna was er koffie met gebak, een hapje en een drankje 
en iedereen kreeg de gelegenheid persoonlijk afscheid te 
nemen. De vele parochianen deden dit en droegen bij aan 
een muziekinstallatie, het afscheidscadeau dat Hans zich 
gewenst had.

Locatieraad van de Antonius Abtkerk

Afscheid van Ria Vos 
Bijna een jaar geleden trad Ria Vos af als lid van het pa-
rochiebestuur.Vanwege de Corona-beperkingen werd er in 
die tijd alleen digitaal vergaderd. Pas in de bestuursverga-
dering van 12 oktober namen we daarom afscheid van Ria.
Als bestuurslid heeft Ria zich met name ingezet voor de 
nieuwe digitalisering van de financiële administratie in de 
parochie. In zijn dankwoordje refereerde pastoor Jacques 
Grubben ook aan haar belangstelling voor álle parochielo-
caties en -activiteiten.
Terecht hebben we Ria alsnog, zij het op bescheiden wijze, 
in de bloemetjes kunnen zetten.
In de parochie nemen we geen afscheid van haar. Zij blijft 
als vrijwilliger actief in de Ontmoetingskerk, maar staat 
open om mee te werken aan activiteiten op andere paro-
chielocaties.

het Parochiebestuur

Venite adoremus, komt laten wij aanbidden
Met Kerstmis hopen we het met z’n allen weer te zingen 
(als de omstandigheden het toelaten!): Wij komen teza-
men onder ‘t sterrenblinken… met als refrein Venite adore-
mus, Venite adoremus, Venite adoremus Dominum.
Met het aanbidden van onze God hoeven we niet te wach-
ten of het is toegestaan of tot het Kerstmis is. Dat kan 
altijd! Op weg naar het Kerstfeest willen we samen Hem 
aanbidden wiens geboorte we met Kerstmis vieren.
Net als voorheen zal er gelegenheid zijn om in de Kruis-
puntkerk te bidden bij het uitgestelde Allerheiligste; God 
zelf. Ook zó kunnen we ons voorbereiden op het  grote 
feest van Gods geboorte hier onder ons mensen.
U bent van harte uitgenodigd om op de vier dinsdagen in 
de Advent 

 30 november, 7, 14 en 21 december 
 van 17:00 tot 17:30 uur
 in de Kruispuntkerk, Van Hogendorpstraat 126

Hem te aanbidden die ons het leven heeft gegeven.
Er zal gebeden en gezongen worden en de aanbidding zal 
telkens worden afgesloten met het ontvangen van Gods 
zegen door de zegen met het Allerheiligst Sacrament.
Venite adoremus, komt laten wij aanbidden.

Henk Welling, diaken

De digitale adventsretraite 2021 van de jezuïeten
Hoop bedriegt niet is de titel van de adventsretraite 2021. 
De retraite gaat op zondag 28 november van start en loopt 
tot zaterdag 25 december. Het is de vijftiende digitale re-
traite van de jezuïeten. De retraite is geschreven door jezu-
iet Jan Stuyt, voormalig deken van het dekenaat Nijmegen.
Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een 
gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten 
en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke 
reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven.
Jan Stuyt zegt over de retraite die hij schreef: “De decem-

bermaand is voor veel mensen een drukke periode. Een 
echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet overval-
len door Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans om 
je voor te bereiden op dit feest. Een kwartier per dag is ge-
noeg. Laat je vier weken inspireren door Bijbelse woorden: 
hoop, verwachting, licht, Vredevorst, dageraad. God komt 
bij mensen op bezoek als zij zich daarvoor open stellen.”
U kunt zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven via 
www.ignatiaansbidden.org.

Advent – een tijd van hoop en verwachting
We staan voor het begin van de Advent; een hoopvolle tijd 
waarin we de komst van het Kind verwachten.
Overal in de wereld zijn veel aanstaande moeders in hoop-
volle verwachting. Maar voor velen – met name in de ont-
wikkelingslanden – is de kans reëel dat hun kind of zijzelf 
sterven rondom de geboorte of vlak daarna. 
Gelukkig is in 2019 de kindersterfte gedaald tot het laag-
ste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen 
met meer dan een derde ten opzichte van 1990. Hoopvolle 
gegevens, maar jaarlijks halen ongeveer 5,2 miljoen kin-
deren hun vijfde verjaardag niet door bijvoorbeeld longont-
steking, malaria of diarree. En overlijdt er nog altijd iedere 
twee minuten een moeder. Daar kunnen en moeten we met 
z’n allen iets aan doen! En dat kan gelukkig ook. Vrouwen 
die zorg krijgen van professionele verloskundigen, hebben 
volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 16 procent min-
der kans om hun baby te verliezen en 24 procent minder 
kans op een vroeggeboorte. 
Dit jaar steunt Adventsactie vier projecten die zich richten 
op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom 
de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Laten 
wij samen het verschil maken voor deze moeders en hun 
kinderen. Dan zal ook voor deze moeders de zwangerschap 
een tijd van hoop en verwachting zijn. Alle steun is wel-
kom: uw bijdrage maakt hoe dan ook verschil.
Geef ook: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie Den 
Haag of op NL 62 INGB 0002 863 023 t.n.v. H. Drie-eenheid 
onder vermelding van Adventsactie 2021.
Zie voor meer informatie: www.adventsactie.nl

Henk Welling, diaken

Samen koffiedrinken
Onder het motto deel je kopje koffie met iemand anders 
houdt de Voedselbank Nijmegen gedurende de hele maand 
december weer een Douwe Egberts waardepunten inzame-
lingsactie. Voor elke 500 waardepunten ontvangt de Voed-
selbank een pak koffie. Koffie is (net als kaas en vlees) 
een luxeproduct voor de mensen die gebruik maken van 
de Voedselbank. Dit product is dus zeer welkom om eens 
als extraatje in een van de wekelijkse voedselpakketten te 
kunnen doen.
Spaart u mee?
Lever de punten dan in en lever ze in bij de koster of stop ze 
in de speciale D.E.-punten-verzameldoos. Deze doos staat 
in de kerk. U kunt de punten inleveren tot 1 januari 2022.

Voedselinzameling september 2021
Onze parochiële voedselinzameling zoals we die elk jaar in 
september voor de cliënten van de Voedselbank houden 
heeft in totaal 13 kratten gevuld met voedsel opgeleverd. 
Daarnaast ook nog eens € 230,00. Een mooi resultaat! 
Namens allen die hiermee geholpen werden heel veel dank!

Henk Welling, diaken
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Rondom de ToRens

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

zondag 14 november 11:30 uur Mis 33e zondag door het jaar J. Grubben Gemengd koor
zondag 21 november 11:30 uur Mis Christus Koning J. Grubben Kinderkoor
zondag 28 november 11:30 uur W & C 1e Advent T. Versteegen Jokolo
zondag 5 december 11:30 uur Mis 2e Advent E. Y. Awayevu Ceciliakoor
zondag 12 december 11:30 uur Mis 3e Advent G. Peters & P. Menting Gemengd koor
W & C is ‘Viering van Woord en 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 13 november 17:00 uur W & C  M. de Groot
zondag 14 november 11:00 uur W & C 33e zondag door het jaar M. de Groot Basta
zaterdag 20 november 17:00 uur Mis  H. Rikhof
zondag 21 november 11:00 uur Mis Christus Koning H. Rikhof Gemengd koor
zaterdag 27 november 17:00 uur Mis  J. Grubben
zondag 28 november 11:00 uur Mis 1e Advent J. Grubben Taborkoor
zaterdag 4 december 17:00 uur Mis  H. Rikhof
zondag 5 december 11:00 uur Mis 2e Advent H. Rikhof Basta
zaterdag 11 december 17:00 uur W & C M. de Groot
zondag 12 december 11:00 uur W & C 3e Advent M. de Groot Gemengd koor
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.

Bezoek 
Ik ben op bezoek bij een oude dame, die al 25 jaar weduwe is. Ze zit op haar stoel achter prachtig bloeiende orchideeën, 
die ze niet meer kan zien. Ze is blind. We hebben het over de orchideeën en over allerlei andere dingen. Mijn bezoek zit er 
op en ik sta al achter haar om weg te gaan. En dan komt er een vraag op de valreep: “Geloof jij in het aardse bestaan in 
de hemel?” Ik wacht. Ze zegt; ”Iedere avond als ik ga slapen zeg ik tegen mijn man: “En nu ga ik alweer alleen slapen.”   
Ik begrijp opeens wat ze zegt. “Ja, je zegt dat tegen je man in de geest en als je doodgaat kan je je man ontmoeten in de 
geest.” Haar gezicht gaat open. “Ja, ik wil graag mijn man en mijn vader en moeder zien.”   
Kent u iemand die ook graag een bezoekje wil? Of wilt u zelf bezoek van een van de leden van onze werkgroep ouderen 
en ziekenzorg? (Cenakelkerk) Neem dan telefonisch contact op met: 
Monique Jurgens 024-323 2341             Dymph Spanhof 024-323 3639 

Vormselvoorbereiding 
Kom je praten met leeftijdsgenoten over geloof en kerk?
Zit je in groep 8 of in de brugklas? Dan kun je het sacrament 
van het Vormsel ontvangen (ook wel hernieuwing van de 
doopbeloften genoemd). Pas tijdens de voorbereiding be-
paal je of je ook echt gevormd wilt worden. We gaan eerst 
in gesprek over wat geloof en kerk voor jou persoonlijk 
betekenen en vertellen je over de bijbel, Jezus, de kracht 
van de Heilige Geest en wat gevormd worden betekent. We 
komen hiervoor zeven keer bij elkaar op vrijdagavond van 
19:00-20:30 uur. In een jongerenviering presenteer je je 
als vormelingen. We maken ook een uitstapje. De Vorm-
selviering is op of rond Pinksteren in de Ontmoetingskerk. 
Pastor Joska van der Meer en kapelaan Eugene Awayevu 
begeleiden de avonden.  Kosten zijn € 50,–.
Vooraf is er een informatieavond voor ouders en vormelin-
gen. Deze is in donderdag 2 december 2021 om 19:00 uur 
in de Ontmoetingskerk. Aanmelden kan via een aanmeld-
formulier verkrijgbaar op de informatieavond of vraag hem 
aan via secretariaat@ontmoetingskerk.net

Uiteraard is het voor iedereen die ouder is ook mogelijk om 
het Vormsel te doen. We zoeken dan een passend persoon-
lijk voorbereidingstraject, individueel of met een groepje 
volwassenen. Neem hiervoor contact op met joska.van.der.
meer@ontmoetingskerk.net.

Joska van der Meer, pastoraal werkster
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Een tentoonstelling over architect Jan Stuyt in Heerlen
Onze Cenakelkerk, een koepelkerk met oosterse invloeden, wordt beschouwd als een van de mooiste kerken in Nederland. 
De kerk is in 1913 ontworpen door architect Jan Stuyt. Hij heeft in totaal 54 kerken ontworpen. In Heerlen wordt op 29 
oktober 2021 een tentoonstelling geopend over het leven en werk van deze architect. Deze informatieve tentoonstelling 
van de historische vereniging Het Land van Herle zal t/m januari 2022 te zien zijn in de (voormalige) Stadsgalerij-De 
Vondst aan het Raadhuisplein in Heerlen. De tentoonstelling kan elke vrijdag, zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00 uur 
bezocht worden. Kijk voor de zekerheid eind oktober op de site www.landvanherle.nl voor de definitieve openingstijden.
Bij de tentoonstelling verschijnt het boek Jan Stuyt 1868-1934 architect en stedenbouwer in Parkstad. Het boek is ge-
schreven door Emile Hollman (184 pp., ISBN 9789079226870). De prijs bedraagt € 34,50. Het boek kan vanaf 29 oktober 
besteld worden via de website van  Leon van Dorp Uitgeverij of via de eigen boekhandel.
Stadshistoricus Roelof Braad verzorgt rondleidingen langs panden van Jan Stuyt in Heerlen en in de regio Parkstad Lim-
burg: zijn telefoonnummer is 045-763 05 20 of mail Roelof Braad (bibliotheekkerkrade.nl).of info@bibliotheekkerkrade.nl.
Belangstellenden kunnen een uitgebreid artikel over Jan Stuyt aanvragen bij Jan Willemsen, archivaris van de Heilig Land 
Stichting: j.willemsen@kpnplanet.nl. Het artikel wordt hen dan gratis per mail toegezonden.

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 14 november 10:00 uur Mis 33e zondag door het jaar E. Y. Awayevu & P. Menting Gemengd koor
zondag 21 november 10:00 uur Mis Christus Koning G. Peters & P. Menting Klein Verband
zondag 28 november 10:00 uur Mis 1e Advent E. Y. Awayevu & P. Menting Gemengd koor
zondag 5 december 10:00 uur Mis 2e Advent J. Grubben & P. Menting Ernst & van Heumen
zondag 12 december 10:00 uur Mis 3e Advent E. Y. Awayevu Gemengd koor
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 13 november 17:30 uur Mis 33e zondag door het jaar F. Kuster
zaterdag 20 november 17:30 uur Mis Christus Koning E. Y. Awayevu
zaterdag 27 november 17:30 uur W & C 1e Advent T. Versteegen
zaterdag 4 december 17:30 uur Mis 2e Advent J. Grubben Kruispuntkoor
zaterdag 11 december 17:30 uur Mis 3e Advent J. Grubben
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
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 14 november 10:30 uur Mis 33e zondag door het jaar G. Peters
zondag 21 november 10:30 uur Mis Christus Koning E. Y. Awayevu Cantate
zondag 28 november 10:30 uur Mis 1e Advent F. Bomers
zondag 5 december 10:30 uur Mis 2e Advent G. Scholten Gemengd koor
zondag 12 december 10:30 uur Mis 3e Advent J. Grubben
Elke donderdag is er om 09:30 uur een Eucharistieviering.

Gastvrouw / -heer voor versterking van ons ‘koffiegroepje’ gezocht
Al jarenlang is het traditie dat men onder het genot van een kopje koffie, na de zondagsviering, even kan bijpraten. Dat 
wordt door iedereen erg gewaardeerd. De koffie wordt verzorgd door een groepje trouwe vrijwilligers, in deze tijd uiter-
aard met inachtneming van de nodige afstand i.v.m. corona. Ons groepje is de laatste tijd – door leeftijd en corona – flink 
uitgedund. We zijn nu op zoek naar een aantal mensen die ons wil helpen.
Heb je interesse? Bel of mail naar Jean van den Broek   06-20864371   
of   j-vandenbroek@hotmail.com
Als gevolg van de corona-pandemie wordt er op dit moment geen koffie geschonken. Met 
z'n allen hopen we natuurlijk dat deze situatie snel voorbij is en we het gebruik van de 
'koffiedrinkerij' snel weer op kunnen pakken.
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Op Weg gegaan

Overleden in onze parochie:

01-10-’21 Riek Arts, 91 jaar  Sacramentskerk
03-10-’21 Tinie Hooghof-Kester, 93 jaar  O.L.V. vh H.Hartkerk
12-10-’21 Mimi Hommersom-Bronkorst, 92 Groenestraatkerk
20-10-’21 Olivie Pijnenburg-Rouppe van der Voort, 82 jaar 
   Cenakelkerk
21-10-’21 Ben Tilman, 99 jaar  Cenakelkerk
22-10-’21 Mies van Driel, 95 jaar  Sacramentskerk
22-10-’21 Riet van Erp, 85 jaar  Cenakelkerk
31-10-’21 Peter Schamp, 62 jaar  Groenestraat
02-11-’21 Nettie Roelofs-Vos, 81 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 13 november 19:00 uur Mis 33e zondag door het jaar J. van Banning L. Quaijtaal/MGK
zaterdag 20 november 19:00 uur W & C Christus Koning H. Welling       leden Gemengd koor Groenestraatkerk
zaterdag 27 november 19:00 uur Mis 1e Advent J. van Banning                      muzikale ondersteuning
zaterdag 4 december 19:00 uur Mis 2e Advent E. Y. Awayevu & P. Menting L. Quaijtaal/MGK
zaterdag 11 december 19:00 uur Mis 3e Advent J. van Banning L. Quaijtaal/MGK
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
MGK staat voor 'leden van het Maldens Gemengd koor'
Elke woensdag is er om 9:00 uur een Eucharistieviering.
De Mariakapel in Malden is elke dag tussen 09:00 en 17:00 uur geopend voor gebed en het opsteken 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 13 november 18:30 uur W & C 33e zondag door het jaar T. Versteegen & J. vd Meer Aubadegroep
zondag 14 november 11:00 uur W & C 33e zondag door het jaar T. Versteegen & J. vd Meer Kinderkoor
zaterdag 20 november 18:30 uur Mis Christus Koning J. Grubben Jongerenkoor
zondag 21 november 11:00 uur Mis Christus Koning A. de Jong Mediorenkoor
zaterdag 27 november 18:30 uur W & C 1e Advent R. Brans & E. Gerritsen Encore
zondag 28 november 11:00 uur W & C 1e Advent R. Brans & E. Gerritsen Gregoriaanskoor
zaterdag 4 december 18:30 uur W & C 2e Advent T. Versteegen & C. Voskuilen Aubadegroep
zondag 5 december 11:00 uur W & C 2e Advent T. Versteegen & C. Voskuilen Joy
zaterdag 11 december 18:30 uur Mis 3e Advent E. Y. Awayevu & J. vd Meer Encore
zondag 12 december 11:00 uur Mis 3e Advent G. van Hoof & J. vd Meer Kinderkoor
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
 

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 recto-
raatskerk 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.

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 decem-
ber 2021. Kopij inleveren vóór vrijdag 26 november 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.


