
 

Het secretariaat is bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, tel. 024 - 344 14 46. 

secretariaat@ontmoetingskerk.net     -     www.ontmoetingskerk.net 

 

Vieringen 
 

1/2 okt. 

         Lezingen: Hab. 1,2-3; 2,2-4 en Luc. 17,5-10 

za. 18.30 uur Woord- en Communieviering 

  Vg. Joska van der Meer en Cobi Voskuilen 

   m.m.v. Aubadegroep 

zo. 11.00 uur Familieviering, Eucharistieviering 

  Vg. Joska van der Meer, Els Geelen 

   en Gerard van Hoof 

   m.m.v. Kinderkoor 

 

5 okt.   Eucharistieviering 

wo. 9.00 uur Gal. 2,1-2.7-14 en Lc. 11,1-4 

  Vg. Macair Wegman 

 

8/9 okt. 

         Lezingen: 2Kon. 5,14-17 en Luc. 17,11-19 

za. 18.30 uur Woord- en Communieviering 

  Vg. Wim Koopmans en Cobi Voskuilen 

   m.m.v. Jongerenkoor 

zo. 11.00 uur Woord- en Communieviering 

  Vg. Wim Koopmans en Cobi Voskuilen 

   m.m.v. Aubadegroep 

 

12 okt.    Liturgische viering 

wo. 9.00 uur Gal. 5,18-25 en Lc. 11,42-46 

 

� Mariaviering in oktober 

Op dinsdag 11 oktober is er ’s-middags om 15.00 uur 

een Mariaviering in de Ontmoetingskerk. 

We nodigen u uit aan deze viering deel te nemen. 

Het Samenzangkoor zal met de aanwezigen 

Marialiederen zingen. Na afloop kun u nog even blijven 

napraten met een kopje koffie of thee. 
 

 

 

Met deze QR-code kunt u  

een bijdrage overmaken  

aan de parochie. 

De code is geldig  

t/m 10 oktober. 

 

 

Mededelingen 
 

� Afscheid pastor Gerard van Hoof 

Deze zondag 2 oktober in de familieviering van 11.00 

uur neemt pastor Gerard van Hoof afscheid van onze 

kerk als actieve voorganger. We zullen pastor Van Hoof 

nog vaak zien als trouwe kerkganger. 

 

� Parochieblad 

Ons parochieblad De Drieklank is weer verschenen.  

We zoeken nog mensen die een rondje in hun wijk of in 

een andere wijk willen lopen en een pakket rond willen 

brengen. We zijn erg blij met alle hulp. De pakketten 

liggen in de hal van de kerk. 

 

� Inloopochtend voor (oud)medewerkers 

N.a.v. de succesvolle medewerkersmiddag afgelopen 

juni én omdat het al langer op het wensenlijstje stond, 

is besloten dit werkjaar te starten met een inloop-

ontmoetings-koffie voor (oud)medewerkers, en wel 

iedere 1e dinsdag van de maand van 10.00 – 11.30 

uur. De eerste inloop ochtend is op dinsdag 4 oktober 

in zaal A.  

We hopen vele (oud) medewerkers te zien en vooral 

dat zij elkaar zien en bijpraten. 

 

� Ruimte voor rouw 

Ruimte voor rouw is een groep die bedoeld is voor 

ieder die een dierbare verloren is aan de dood. Het is 

een vaste groep van maximaal 8 deelnemers. We 

komen om de week samen op woensdag en hebben 6 

bijeenkomsten met elkaar. 

De rouwgroep wordt geleid door pastores Joska van 

der Meer en Marije Klijnsma. 

Graag aanmelden bij Marije of Joska.  

Data: 5 okt, 19 okt, 2 nov, 16 nov, 30 nov en 16 dec. 

Tijd: 10:00 - 11:30 uur 

Voor meer informatie kunt u mailen naar: 

marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl of 

joskavandermeer@ontmoetingskerk.net. 

 

 

 Mededelingen 
   Parochie Heilige Drie-eenheid 

Weekend 

10/11 april 

2021 

 Mededelingen 
   Parochie Heilige Drie-eenheid 

Weekend 

1/2 oktober 

2022 



 

Zo bereikt u de Ontmoetingskerk: 

Secretariaat:  ℡  344 14 46 

dinsdag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur 

 

Voor noodgevallen buiten deze tijden verwijst het 

antwoordapparaat u naar de bereikbare medewerk(st)er 

adres: Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen 

 

e-mail: secretariaat@ontmoetingskerk.net 

 

website: www.ontmoetingskerk.net 

 

U kunt zich abonneren op de digitale versie van het mededelingenblad door een e-mail te sturen aan: 

mededelingen@ontmoetingskerk.net. U ontvangt dan elke week het mededelingenblad per e-mail. 

Kopij voor het mededelingenblad kunt u sturen aan: redactie@ontmoetingskerk.net - uiterlijk woensdag 12.00 uur. 

� Ontmoetingsplek verlies en rouw 

Open inloop. In de Ontmoetingskerk is iemand aanwezig die luistert naar jouw/uw verhaal. Je kunt ook in 

gesprek met lotgenoten, samen creatieve expressie beleven of gewoon samen een kopje koffie of thee 

drinken. 

Data: 11 okt, 1 nov en 13 dec. 

Tijd: 10.00 - 11.30 uur 

 

 

� Meditatieve bijeenkomst 

Op donderdag 13 oktober is er een geleide meditatie om 10.00 uur in de stilteruimte van de 

Ontmoetingskerk. Aan de hand van teksten van Marije Hage zullen we onze innerlijke tuin verder 

verkennen en bewerken. Iedereen is welkom. Aanmelding kan bij Moniek Steggerda, m.steggerda@live.nl, 

maar inloop zonder aanmelding is ook mogelijk.   

Graag een vrijwillige bijdrage. 

Volgende data: 27 okt en 10 nov. 

 

 

� Najaarsprogramma 

Na ons succesvolle zomerprogramma 'Vrij zijn' met expressie, muziek, lezingen en films starten we op 

zondag 16 oktober om 16.00 uur met ons nieuwe najaarsprogramma. Kijk op onze website  

www.ontmoetingskerk.net voor meer info. 

 

 

� De Aanloop 

De Aanloop is elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur open voor een kopje koffie  

of thee en een praatje. 

 

 

� Het luisterbankje 

U bent welkom voor een kaarsje, een praatje of even rust op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen  

van 10.00 tot 11.30 uur. 

 



11 november 2022: Klaasmarkt én Feest van het delen 
 

Op vrijdag 11 november wordt de traditionele Klaasmarkt gehouden (met oliebollen!) van 

9.00-15.30uur. Daarna gaat de Klaasmarkt over in het Feest van het delen. 11 november is 

immers ook feestdag Sint Maarten. In navolging van Sint Maarten die zijn mantel deelde met 

iemand die wel wat warmte kon gebruiken, gaan we wat niet verkocht werd verdelen onder 

kinderen en mensen die in onze tijd rond moeten komen van heel weinig geld. Zij krijgen 

hiervoor vooraf bonnen uitgedeeld. De Klaasmarkt moet namelijk noodgedwongen door 

gebrek aan medewerkers en opslagruimte stoppen in de huidige vorm. We willen geen 

goede spullen weggooien, vandaar dat we ze uitdelen en er verder ook goede doelen voor 

zoeken. Bij het Feest van het delen willen we bovendien de mensen die vele jaren met veel 

inzet de Klaasmarkt mogelijk maakten in het zonnetje zetten o.a. door het opruimen 

grotendeels van hen over te nemen. Om 17uur start de lampionnenoptocht en het Feest 

duurt tot 17.30uur. 

 

Om dit Feest van het delen mogelijk te maken, zijn we op zoek naar vrijwilligers.  

Er liggen lijsten klaar in de kerk om u op te geven of u kunt mailen naar 

vrijwilligerszaken@ontmoetingskerk.net 

 

 Ja, ik help graag mee met het Feest van het delen met één van de volgende taken: 

vrijdag 11  november 

• 15.00 - 18.00   Achter marktkraam staan en  half uur lichte opruimwerkzaamheden  

• 15.30 – 17.30 In de jongerenruimte catering voor medewerkers Klaasmarkt verzorgen 

• 18.00- 21.00 Opruimen en leegruimen van de kerk   

• 20.00-22.00 schoonmaken oa met Schrobmachine   

Zaterdag 12 november 

8.30-12.00     Laatste opruimwerkzaamheden   

met name afvoer naar Dar en goede doelen en terugzetten kerkzaal 

 

Mensen die mee willen helpen bij de Klaasmarkt (opbouw en marktdag van 9.00-15.30) 

kunnen dit kenbaar maken aan Henk Beeke: 

h.beeke@upcmail.nl     06-31570082     

! Medewerkers van eerdere Klaasmarktedities ontvangen dit weekend  

de nieuwsbrief met het vertrouwde opgaveformulier. 

 

Helpt u mee? Bij voorbaat dank! 

 

 

 


