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Anders dan anders
Voor het tweede jaar op rij hebben we in de aanloop naar 
en mogelijk ook met Kerstmis, te maken met beperkingen 
in de omgang met elkaar. Het is ‘anders dan anders’. We 
kunnen er niet aan wennen. En zeg nou zelf, dat is ook 
best wel moeilijk. Het is zo gewoon om deze tijd feestelijk 
te vieren. Op verschillende plaatsen in onze parochie is er 
door brandende lampjes toch al iets van die feestelijkheid 
te merken. Wellicht heeft de coronapandemie ons toch iets 
te vertellen! We worden immers in meerdere of mindere 
mate op onszelf teruggeworpen. Kunnen en of willen wij 
dat? Voor de een voorzichtig ja maar voor de ander een 
duidelijk, nee. Het geeft ons echter ook de gelegenheid om 
ons, tegen de achtergrond van het geloof, op de bestaande 
situatie en de huidige wijze van leven te bezinnen. 
De tijd waarin wij ons op het moment van schrijven be-
vinden, wordt Advent genoemd. We bereiden ons stapje 
voor stapje voor op de geboorte van het kindje Jezus, Gods 
zoon, op 25 december. De vraag die wij ons kunnen en vol-
gens mij moeten stellen, is of wij los van alle commercie en 
gezelligheid, echt klaar of bereid zijn om Hem in ons hart 
en bij ons thuis te ontvangen? Laten we daarom eens een 
pas op de plaats maken en laten wij op de kalender twee-
duizend jaar teruggaan. Ook toen was er in de aanloop naar 
de geboorte van het kindje Jezus, onze Heer en Verlosser, 
sprake van een drukte van jewelste. Vele mensen waren in 
de toenmalige wereld op reis vanwege de volkstelling van 
de Romeinse keizer Augustus. Overnachting en een verblijf 
buitenshuis waren ook toen eerder regel dan uitzondering. 
En er was sprake van het zogenaamde Messiaanse tijdperk 
waarin het Joodse volk haar beloofde Redder verwachtte. 
Hij zou geboren worden in Bethlehem, de stad van koning 
David maar wanneer of waar precies, dat wist niemand te 
vertellen. Wij weten het inmiddels wel. Echter zijn wij nog 
in de blijde afwachting van de geboorte van het kindje Je-
zus? En of ontvangen wij Hem, net zoals Maria en Jozef, de 
herders en de Wijzen, met open armen en met vreugde? 
Of nemen de bijzaken zoals het kerstdiner, de cadeautjes 
en of het boeken van de wintersportvakantie een belang-
rijkere plaats in?
Tegen de achtergrond 
van dit alles geef ik u 
serieus ter overweging 
om u dit jaar eens te 
verplaatsen in Maria en 
Jozef. Ik nodig u uit om 
de winterkou alsmede 
de mogelijke kou in de 
relatie met God en de 
Kerk achter ons te laten om op weg te gaan, onze Heer en 
Verlosser tegemoet. Laten we dit samen met Maria en Jozef 
in eenvoud van hart en met vertrouwen in God doen. Moge 
Gods Geest, de geest van liefde en trouw, ons op deze reis 
verlichten en verwarmen. Hij kijkt samen met Maria, Jozef 

en alle andere hemelingen reikhalzend naar ons uit. Dan 
wordt het opnieuw ‘anders dan anders’, maar dan wel an-
ders dan aan het begin van deze bijdrage.
Namens het pastoraal team en het parochiebestuur, wens 
ik u een goede Advent en een gezegend Kerstmis!

Jacques Grubben, pastoor

Stapje voor Stapje 
In de liturgie van de Kerk is de kersttijd een tijd waarin we 
stapje voor stapje ingevoerd worden in wat wel de kern 
van ons geloof genoemd wordt: dat God mens geworden is. 
We zijn gewend in onze geloofsbelijdenis dat te zeggen en 
vaak zeggen we het zonder daar verder over na te denken. 
De liturgie van de kersttijd vraagt ons het verrassende en 
ongewone van de menswording Gods op ons te laten in-
werken. Ze doet dit doordat in de teksten die we lezen in de 
vieringen telkens een bepaald aspect van die menswording 
Gods wordt aangestipt. Dat gebeurt door de verschillende 
benamingen die gebruikt worden; dat gebeurt ook doordat 
telkens andere mensen reageren op wat er gebeurt. 
Doordat dit jaar Kerstmis en nieuwjaar op zaterdag vallen, 
is de kersttijd wat gedrongen en daardoor liggen die stap-
pen van de liturgie als het ware dichter bij elkaar.
Voor de meeste mensen is het feest van Kerstmis vooral de 
nachtmis: het verhaal van de geboorte, bezongen in ‘stille 
nacht heilige nacht’. Maar dat verhaal van de geboorte is 
geen knus, gezellig verhaal. Er was voor hen geen plaats 
in de herberg. Het ongemakkelijke verhaal van de geboor-
te klinkt op kerstmorgen nog een keer, maar dan anders 
en haast scherper: weliswaar Licht in duisternis, maar de 
duisternis wil het Licht niet, kan het Licht niet aan. Het be-
zoek van de herders in de nachtmis, is niet het bezoek van 
belangrijke hooggeplaatsten uit de samenleving, maar van 
mensen aan de rand van de samenleving. Maar de herders 
zijn wel de mensen die komen en belangstelling en betrok-
kenheid tonen. Op kerstmorgen wordt ook dat verscherpt 
tot alle mensen die het Licht wel willen aanvaarden. 
Op de Tweede Kerstdag maken we een sprong in de tijd. 
Op het feest van de Heilige Familie lezen we dit jaar uit 
Lucas, de evangelist die we ook op al die gewone zondagen 
zullen lezen. We lezen over Jezus die als twaalfjarige jon-
gen voor het eerst mee mag naar Jeruzalem en dan in de 
Tempel achterblijft. We kunnen het verhaal lezen als een 
al te herkenbaar verhaal over een puber die zijn eigen weg 
gaat en over ouders die hem niet begrijpen. Maar dan lezen 
we te oppervlakkig. Ook degenen die geloven, die het Licht 
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tie, 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

Verder na 19 oktober!
In de gesprekken tijdens de parochievergadering van 19 
oktober spraken de deelnemers hun aandachtspunten, vra-
gen en zorgen uit. We noteerden die op post-its.
In parochiebestuur en het pas-
toraal team hebben we gekeken 
hoe we met de genoemde punten 
aan het werk gaan. Al eerder pu-
bliceerden wij de folder Eenheid 
in verscheidenheid waarin de 
pastorale visie van de parochie 
werd verwoord in vijf pijlers. In-
middels heeft het pastoraal team de bijbehorende taakvel-
den verdeeld. Er worden werkgroepen gevormd met paro-
chianen uit de verschillende gemeenschappen die samen 
met de pastores aan de slag gaan. Onderstaand brengen 
wij de genoemde aandachtspunten onder bij de vijf pijlers. 
Wij geven deze mee aan de werkgroepen. Daarnaast zijn er 
punten waar het parochiebestuur mee aan de slag gaat. Er 
werd een grote zorg geuit over de financiële situatie. Is het 
niet vijf over twaalf, zo zei iemand. En hoe kan het bestuur 
zorgen voor meer (collecte)inkomsten?

Het geloof vieren
Men constateert: kerksluitingen zijn niet te voorkomen. 
Dat vraagt om tijd en aandacht. Het is een rouwproces.
Er zijn veel opmerkingen gemaakt over de koren en de 
kosten ervan. Men vraagt om een bewustwording van de 
kosten van diverse koren. Een onderlinge vergelijking van 
deze kosten wordt gemaakt. Kunnen de koren rouleren 
tussen de locaties? Al deze vragen worden opgepakt door 
het parochiebestuur. De werkgroep ‘het geloof vieren’ gaat 
nadenken over hoe het rouleren en het samenwerken op 
termijn tussen de koren vorm te geven.

Vorming
Er is een vraag naar meer thema-avonden om zo het ge-
loof te verdiepen. Daarnaast pleit men om meer bekend-
heid te geven aan elkaars activiteiten en ze open te stellen 
voor mensen van de verschillende gemeenschappen. Wat 
betreft de jongeren is er de wens voor een goede (bijbel) 
catechese.

Gemeenschap van gemeenschappen
De samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen krijgt 
veel aandacht. Er wordt voorgesteld om gebruik te maken 
van de ervaringen en deskundigheid per ‘toren’. Veel meer 
dan voorheen moet het netwerk van de ‘torens’ uitwisselen 
wat er gedaan wordt.

Dienstbaar zijn
Waarom spring je niet in op inspiratiebehoefte in de sa-

wel aanvaarden, zoals Maria en Jozef, zullen ontdekken dat 
de menswording van God altijd ongrijpbaar, verrassend en 
onverwacht is. 
Op het octaaf van Kerstmis (nieuwjaarsdag) zijn we weer 
terug bij de herders in de stal en krijgt het kind – na acht 
dagen – zijn naam: Jezus. De herders hadden wel gehoord 
dat er een redder geboren was in Bethlehem, maar die red-
der heeft nog geen naam: die klinkt vandaag. In die naam 
‘Jezus’ klinkt dat ‘redder’ door, want ‘Jezus’ betekent ‘God 
redt’. Die naam levert dus niet echt nieuwe informatie, 
maar richt onze aandacht wel op iets dat in het verhaal van 
de kerstnacht door de engelen, die hemelse boodschap-
pers, aan de herders is meegedeeld. Redder? Wat voor 
soort redder?
Op 2 januari horen we een andere term: ‘pasgeboren ko-
ning der Joden’. Een term die gebruikt wordt door buiten-
landers. Daarmee wordt de kring van eigen mensen en 
eigen volk (herders) verbroken en wordt de opening van 
kerstmorgen (‘allen die wel geloven’) concreet in de wijzen 
die de ster, het Licht zoeken. En zoals die term ‘pasge-
boren koning der Joden’ doorverwijst naar het spottende 
opschrift op het kruis, verwijzen die vreemdelingen naar 
de leerlingen uit alle volkeren waarmee het evangelie van 
Mattheus sluit. Naar ons dus. 
Een week later horen we weer een andere term. Bij de 
doop van Jezus klinkt uit de hemel: ‘Jij bent mijn Zoon’. 
Daarin klinkt door wat de jonge Jezus tegen zijn verontrus-
te ouders zegt over de tempel als het huis van zijn Vader 
(Tweede Kerstdag) en dat krijgt nu zijn volle betekenis. 
Maar in het verhaal van de doop wordt ook nog een andere 
term die de engelen in de kerstnacht gebruiken opgepakt 
en heel kort uitgelegd: Christus, de Messias: dat is degene 
die met de Geest van God gezalfd is. Bij de doop wordt uit-
eindelijk duidelijk wie in de kerstnacht geboren is. Hoewel, 
duidelijk? Redder, koning, Christus, Zoon: het blijven ter-
men en benamingen waarvan we telkens opnieuw moeten 
ontdekken wat ze voor ons betekenen. 

Herwi Rikhof, pastor

Advent – een tijd van hoop en verwachting
We zijn ongeveer op de helft van de Advent. Als deze Trip-
tiek bij u in de bus valt is het bijna zondag Gaudete. In de 
tweede lezing van deze zondag (Fil.,4,4-7) horen we Paulus 
de oproep doen ons te verheugen. En verder zegt hij: “De 
Heer is nabij.” Advent is een hoopvolle tijd waarin we de 
komst van het Kind verwachten.
Maar niet alle aanstaande moeders zien de toekomst van 
hun nog ongeboren kind tegemoet. De kans is reëel dat hun 
kind of zij zelf sterven rondom de geboorte of vlak daarna. 
U heeft daarover kunnen lezen in de vorige Triptiek.
Graag doe ik – zo vlak voor de Kerstmis wanneer wij de 
geboorte van het goddelijk Kind vieren – een dringende 
oproep bij te dragen aan de Adventsactie als u kunt. Elk 
kind is door God gewild en verdient een kans op een goe-
de toekomst, óók in de landen waar het materieel minder 
goed gaat dan bij ons. Laten wij samen het verschil maken 
voor deze moeders en hun kinderen. 
Geef ook: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsac-
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menleving? Wat is de binding met de wijk waarin je samen 
Kerk bent? Kan er niet meer gedaan worden met de Voed-
selbank?

Kom, zie en doe mee
De meeste zorg en ideeën zijn er rondom jongeren en jong 
volwassenen. Is er een actief jongerenbeleid? Spreken wij 
ze aan? Hoe betrek je jongeren? Meer samenwerken met 
(basis) scholen. Waarom nodigen we de dertigers niet uit? 
Voor het parochiebestuur ligt er de vraag voor de werving 
van nieuwe vrijwilligers. Zij krijgen een eigen (kleine) taak 
die erkend wordt.

Aan het eind van de bijeenkomst bleek dat vele aanwezi-
gen het zeer belangrijk vinden om elkaar te ontmoeten. 
Daarom is er het voornemen dat er halfjaarlijkse parochie-
bijeenkomsten komen waarin het pastoraal team en het 
parochiebestuur de belangrijkste punten van het afgelopen 
half jaar naar voren brengen. En er zal tijd genomen wor-
den om met elkaar uit te wisselen wat ons ter harte gaat.

Trees Versteegen & Jacques Grubben

Parochie opgelicht
De parochie Heilige Drie-eenheid in Nijmegen is het slacht-
offer geworden van bank-aan-huis-oplichting. De parochie 
is voor tienduizenden euro's benadeeld. Ook een vrijwilli-
ger van de parochie is opgelicht.
Op 4 november belde een onbekende vrouw met een vrij-
williger, die gemachtigd is om bankbetalingen voor de pa-
rochie te verrichten. De beller deed zich voor als bankme-
dewerker en zei dat er problemen waren met de bankreke-
ning. Op gewiekste wijze werd deze vrijwilliger om de tuin 
geleid en kon de oplichtster het geld stelen.

De parochie heeft aangifte gedaan. De politie en de banken 
zijn meteen een onderzoek gestart. Ook is slachtofferhulp 
ingeschakeld.
Omdat het onderzoek nog in volle gang is, en uit respect 
voor de privacy van de vrijwilliger, doet de parochie geen 
verdere mededelingen. Als er meer bekend is, zal het paro-
chiebestuur dit actief naar buiten brengen.

het Parochiebestuur

Van de Redactie
Deze Triptiek is het elfde parochieblad van dit jaar. De 9e 
jaargang is met deze uitgave voltooid. In alle achter ons 
liggende jaren heeft de redactie naar beste vermogen zich 
voor u ingezet om van het parochieblad een up to date 
parochieblad te maken. Het eerste exemplaar verscheen 
op 1 december 2012, dus opgeteld zijn er rond de 100 
Triptieken gedrukt. Kijken we naar de onderwerpen die aan 
de orde zijn gekomen dan is er aandacht geweest voor zo’n 
beetje alle pastorale, bestuurlijke en parochiële aangele-
genheden. Wij – leden van de redactie – willen u danken 
voor alle ingezonden artikelen, de foto’s en de bezorging 
van het blad niet te vergeten. Zoals u in de november uit-
gave al kon lezen is dit de laatste Triptiek. Vanaf janua-
ri start onze parochie met een parochieblad nieuwe stijl. 
Met een nieuwe naam en een nieuwe redactie. De huidige 
redactie wenst de collega’s die het stokje overnemen van 
harte alle succes en gaan er van uit dat ook zij vanuit alle 
kerklocaties en door u met vreugde zullen worden begroet 
in de verwachting dat ook zij vele jaren gestalte zullen kun-
nen geven aan het nieuwe parochieblad. 

Namens de ‘oude’ redactie, 
Gerard Jansen, voorzitter ter vergadering.

Rondom de ToRens

De Nederlandse regering en de Nederlandse bisschoppen 
hebben maatregelen getroffen om de coronapandemie in te 
dammen. Wij als parochie volgen de uitgevaardigde maatre-
gelen loyaal op. Dit betekent dat er de hele maand december 
geen vieringen in de avond zullen zijn. De weekendvierin-
gen die anders op zaterdagavond zouden plaatsvingen, zijn 
verplaatst naar zaterdag 16:00 uur. Over de vieringen met 
Kerstmis wordt nog een besluit genomen. Kijk voor details 
op onze website.

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 december 11:30 uur Mis 3e Advent G. Peters & P. Menting 
zondag 19 december 11:30 uur Mis 4e Advent J. Grubben & H. Welling 
   Kerstmis zie website en mededelingen
zaterdag 1 januari 2022 11:00 uur Mis Nieuwjaar E. Y. Awayevu & H. Welling
zondag 2 januari 11:30 uur Mis Openbaring van de Heer J. Geelen
zondag 9 januari 11:30 uur Mis Doop van de Heer G. Peters



4

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 december 16:00 uur W & C M. de Groot
zondag 12 december 11:00 uur W & C 3e Advent M. de Groot 
zaterdag 18 december 16:00 uur Mis  H. Rikhof
zondag 19 december 11:00 uur Mis 4e Advent H. Rikhof
   Kerstmis zie website en mededelingen
vrijdag 31 december 16:00 uur Mis Oudjaar H. Rikhof
zaterdag 1 januari 2022 11:00 uur Mis Nieuwjaar H. Rikhof
zondag 2 januari 11:00 uur Mis Openbaring van de Heer H. Rikhof
zaterdag 8 januari 16:00 uur W & C M. de Groot
zondag 9 januari 11:00 uur W & C Doop van de Heer M. de Groot
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.

Aanmelding Eerste Heilige Communie 2022
Locatie Berg en Dal – Heilig Landstichting (Cenakelkerk)
Voor de locatie Berg en Dal – Heilig Landstichting start begin februari de voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie 
voor kinderen uit groep 4 en groep 5 en hun ouders. Ouders die hun kind de Eerste Communie in de Cenakelkerk willen 
laten doen in 2022 kunnen hem of haar nu opgeven, natuurlijk onder het voorbehoud van de ontwikkelingen van Covid-19. 
Tijdens 8 bijeenkomsten (2 op zaterdagochtend en 6 op zaterdagmiddag) praten de kinderen onder begeleiding samen 
over bepaalde thema’s uit de Bijbel, leren zij de communieliedjes en maken zij o.a. hun eigen communiekaars. Ook voor 
de ouders zijn er een paar bijeenkomsten, steeds op de woensdagavond.
Alle bijeenkomsten worden gehouden in het parochiecentrum van de Cenakelkerk in de Heilig Landstichting. De eerste 
bijeenkomst – de eerste keer voor ouders en kinderen samen – is op 12 februari 2022. De feestelijke Eerste Heilige Com-
munie vindt plaats op zondag 22 mei 2022 in de Cenakelkerk. Meer informatie over onze communievoorbereidingen kunt 
u vinden op https://parochie-heiligedrie-eenheid.nl/gemeenschappen/cenakelkerk/
U kunt ook contact opnemen met Corinne Spanhoff via het locatiesecretariaat. Bij haar is tevens digitaal een inschrijffor-
mulier te verkrijgen. Ook ligt er informatie achter in de Cenakelkerk (en Taborkapel) van de Heilig Landstichting.
Gelieve uw kind aan te melden vóór 31 december 2021.
Kinderen van andere locaties zijn ook van harte welkom!

Werkgroep Eerste Communie parochie Heilige Drie-eenheid, 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 12 december 10:00 uur Mis 3e Advent E. Y. Awayevu
zondag 19 december 10:00 uur Mis 4e Advent E. Y. Awayevu & T.Versteegen
   Kerstmis zie website en mededelingen
zondag 2 januari 10:00 uur Mis Openbaring van de Heer G. Peters & T. Versteegen
zondag 9 januari 10:00 uur Mis Doop van de Heer E. Y. Awayevu
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 11 december 16:00 uur Mis 3e Advent J. Grubben
zaterdag 18 december 16:00 uur Mis 4e Advent J. Grubben
   Kerstmis zie website en mededelingen
vrijdag 31 december 16:00 uur Mis Oudjaar E. Y. Awayevu
zaterdag 8 januari 2022 16:00 uur Mis Doop van de Heer E. Y. Awayevu & H. Welling
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W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
Elke dinsdag is er om 09:00 uur een Eucharistieviering.
Op 20 en 21 december tussen 10:00 en 12:00 uur zijn er kerstboekjes te koop op het locatiesecretariaat. Ze kosten €1,– 
per stuk. In verband met het beschikbaar aantal plaatsen is het aantal zeer beperkt. Op is op…

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 december 10:30 uur Mis 3e Advent J. Grubben
zondag 19 december 10:30 uur Mis 4e Advent G. Peters & P. Menting
   Kerstmis zie website en mededelingen
zaterdag 1 januari 2022 10:30 uur W & C Nieuwjaar T. Versteegen
zondag 2 januari 10:30 uur Mis Openbaring van de Heer G. Scholten
zondag 9 januari 10:30 uur Mis Doop van de Heer J. Grubben & H. Welling
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
Elke donderdag is er om 09:30 uur een Eucharistieviering.

Op 22 november jongstleden – de dag van Sint Cecilia – zijn twee 
jubilaressen van het gemengd koor uit Berg en Dal in heel kleine 
kring gehuldigd. Leida Simons 99 jaar is 50 jaar lid en organiste 
Ans Rademaker 40 jaar lid van ons koor. Zo gauw als het mag zal 
dit feestelijk gevierd worden met het hele koor.

H. Antonius Abtkerk
Kerkplein 4a, 6581 AC Malden, email locatiemalden@h3eenheid.nl
secretariaat: (woensdag 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 december 16:00 uur W & C 3e Advent P. Menting
zaterdag  18 december 16:00 uur Mis 4e Advent E. Y. Awayevu & T. Versteegen
   Kerstmis zie website en mededelingen
zaterdag 1 januari 2022  vervalt
zaterdag 8 januari 16:00 uur Mis Doop van de Heer J. van Banning
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
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 11 december 16:00 uur Mis 3e Advent E. Y. Awayevu & J. van der Meer
zondag 12 december 11:00 uur Mis 3e Advent G. van Hoof & J. van der Meer
zaterdag 18 december 16:00 uur W & C 4e Advent J. van der Meer
zondag 19 december 11:00 uur W & C 4e Advent J. van der Meer & W. Koopman
  15:00 uur Samenzang 
dinsdag 21 december 16:00 uur Boeteviering T. Versteegen & C. Voskuilen
   Kerstmis zie website en mededelingen
zaterdag 1 januari 2022 16:00 uur Mis Nieuwjaar A. de Jong
zondag 2 januari 11:00 uur Mis Openbaring van de Heer G. van Hoof
zaterdag 8 januari 16:00 uur W & C Doop van de Heer T. van Kraaij & I. Keizers
zondag 9 januari 10:30 uur Oecumenische ontmoetingsviering J. van der Meer & ds. W. Slob
   aansluitend Nieuwjaarsreceptie
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 rectoraatskerk is regelmatig overleg. 
De rectoraatskerk van de Sacramentijnen is dagelijks geopend 9:00-12:00 en 15:00-16:00 uur. Kijk voor de vieringen op 
de website van het klooster. 
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Op Weg gegaan

Overleden in onze parochie:

05-11-’21 pater Jan Vossen, 92 jaar  Sacramentskerk
07-11-’21 Andja Mirkovic, 75 jaar  Groenestraatkerk
08-11-’21 Gerard de Laak, 83 jaar  Sacramentskerk
09-11-’21 Ernst Merks, 82 jaar  Cenakelkerk
10-11-’21 Willy Kimenai-Hessels, 89 jaar Ontmoetingskerk
12-11-’21 Ron Lecluijze, 70 jaar  Lourdeskerk
12-11-’21 Jo Hooghof, 88 jaar  O.L.V. vh H.Hartkerk
14-11-’21 Luus Tilman-van der Werf, 88 jaar Cenakelkerk
15-11-’21 Mimi Meijerink-Meijerink, 88 jaar Groenestraatkerk
18-11-’21 Ben Traa, 75 jaar  Cenakelkerk
19-11-’21 Alex Poelman, 84 jaar  Cenakelkerk
25-11-’21 Gerda Croes-Gerrits, 89 jaar  BG Hatert
26-11-’21 Tonny Schraven-Weustink, 66 jaar Sacramentskerk
28-11-’21 Jan Habraken, 81 jaar  Ontmoetingskerk
29-11-’21 Lydia Riep, 54 jaar  Groenestraatkerk

Hatertseweg 825 Nijmegen
024-350 2814

www.vandenberghopticiens.nl

Tarweweg 15 Nijmegen
024-377 4776

www.gvanleeuwe-natuursteen.nl

Op bezoek bij het kerstkindje: 24 december
Speciaal voor de kinderen en hun familie wordt het kerstverhaal verteld met veel muziek en een mooi beeldverhaal. Ie-
dereen is welkom op 24 december om 15:00 – 16:00 uur in de kloosterkerk van Brakkenstein, Heijendaalseweg 300. We 
beginnen in de kerk met het kerstverhaal en daarna gaan we het Kerstkindje bezoeken. De viering is  m.m.v. van o.a. 
leerlingen van Pieter en van Monique Stienstra. Ook zijn er muzikanten van harmonie Tarcisius. Voor groot en klein de 
moeite waard! Graag allemaal tot ziens.

Aloys van Velthoven en Pieter Geijsberts

Colofon
De redactie bestaat uit pastoor 
Jacques Grubben, diaken Paul 
Menting, Judith Evers, Gerard 
Jansen, Laura de Schepper en 
Theo van Steen. 
Dit is het laatste nummer van de Triptiek. Het blad zal 
worden opgevolgd door een ander parochieblad.  Voor het 
nieuwe parochieblad ontvangen we ook graag bijdragen.
Kopij op papier ontvangen we graag op het Parochie Cen-
trum Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen en kopij per 
e-mail op het adres: 

parochieblad@h3eenheid.nl 

Bij de kopij (maximaal 250 woorden per artikel) ontvangen 
wij graag foto’s of ander beeldmateriaal; liefst als aparte, 
digitale bestanden in hoge kwaliteit. De foto’s dienen vrij 
van auteursrechten te zijn. Dus niet zomaar van het inter-
net genomen.
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weige-
ren of in te korten.

29-11-’21 Gerard Prudon, 83 jaar  Cenakelkerk
29-11-’21 Robèrt van der Heijden, 58 jaar Ontmoetingskerk
01-12-’21 Louis Kollée, 78 jaar  Cenakelkerk

Welkom bij ons
"Zal ik een lichtje in de vensterbank 
zetten, mam?" roept Irina, "dan 
kunnen opa en oma ons makkelijk 
vinden!" Het is kerstavond en alles 
is versierd. Zelfs Borneo, de hond, 
draagt een lichtkrans om zijn nek. Na 
wat krabben en schudden heeft hij 
zich verzoend met de batterij onder 
zijn halsband. Afleiding genoeg. Alles 
in huis is anders. Want na maanden 
komen opa en oma logeren. In plaats 
van met z'n vieren zullen ze vanavond 
en morgen met zessen zijn. Het past 
precies in de huiskamer met die ex-
tra bijgeschoven tafel onder een me-
terslang papieren kleed. Geen Skype 
meer, geen Zoom, nog geen zoen, 
maar wel samen. Het mooiste vindt 
Irina de logeeroplossing. Opa en oma 
mogen in het kraakhelder opgemaakte bed van pap en 
mam, die zelf in de schuur gaan slapen. De hele week zijn 
ze bezig geweest om de schuur op te ruimen. Ze hebben er 
met kleden en luchtbedden een redelijke slaapplaats van 
gemaakt. Verwarming is er niet, wel een stopcontact. Maar 
het komt goed. Ze hebben straks kerstlampjes, dekbedden 
en elkaar. Eerder vanavond heeft Irina een hete kruik on-
der hun dekbed verstopt. Elkaar verrassen, een lichtje zijn, 
daar gaat het om, vindt ze.
"Ja, zet maar neer, hoe meer hoe mooier!" antwoordt 
mama. Met interesse volgt Borneo hoe Irina de jampot- 

lichtjes voor het raam zet. "Welkom 
bij ons" schrijft ze in fraaie letters op 
een groot vel papier en plakt dit tegen 
het raam. Het duurt niet lang of opa 
en oma staan in de gang tussen volle 
tassen en een rondspringende hond. 
Er komen glazen op tafel, koekjes en 
hapjes, schotels en schalen. En ver-
halen, veel verhalen. Het is fijn elkaar 
weer te zien, een spelletje te doen bij 
kerstmuziek, alle zorgen te vergeten. 
Borneo ligt tevreden in zijn mand. 
Dan spitst hij zijn oren en jankt even. 
Het janken gaat over in geblaf. Hij 
staat op en duwt zijn neus tegen het 
raam, gromt. "Af, Born!" roept Irina. 
"Het is Kerstmis. Niks aan de hand." 
Maar na een tijdje gegrom en gekwis-
pel stuift Borneo naar de keuken en 

moet Irina erachteraan. Hij wil naar buiten. Er is iets aan 
de hand in de schuur. En als ze de deur opendoet, krijgt 
Irina de schrik van haar leven. Twee onbekende mensen 
glimlachen naar haar vanuit het schemerdonker. De liggen-
de vrouw koestert een pasgeboren baby, de man spreekt 
onverstaanbare woorden en maakt verontschuldigende ge-
baren. Irina begrijpt hem niet, en toch wel. Ze knielt neer 
bij de baby. "Oh, wat lief. Welkom bij ons!" fluistert ze. En 
dan roept de kwispelende Borneo alle anderen erbij. Het is 
Kerstmis.

Marjet de jong, Auteur & Marcel Jurriëns, illustratie


