Mededelingen
Parochie Heilige Drie-eenheid

Weekend
19/20
10/11
november
april
2021
2022

Vieringen

Mededelingen

19/20 nov.
Lezingen: 2 Sam. 5,1-3 en Luc. 23,35-43
za. 18.30 uur Woord- en Communieviering
Vg. Els Geelen en Cobi Voskuilen
m.m.v. Aubadegroep
zo. 11.00 uur Woord- en Communieviering
Vg. Els Geelen en Cobi Voskuilen
m.m.v. Mediorenkoor

Najaarsprogramma
Thema: 'Hoop opdiepen en levend houden'
In een wereld vol wanhoop kunnen we wel wat hoop
gebruiken. In een gevarieerd programma diepen we
hoop op en gaan in gesprek over hoe we de hoop
levend houden.
Muziekavond: 21 nov, 19:30-21:30 uur (ook online)
Muziekavond met hoopvolle Adventsmuziek
o.l.v. Wim Koopmans.
Lezing: 28 nov, 19:30-21:30 uur (ook online)
Geen optimisme, wel hoop.
Lezing door Palmyre Oomen.

23 nov.
Apok. 15,1-4 en Lc. 21.12-19
wo. 9.00 uur Eucharistieviering
Vg. Macair Wegman
1e weekend Advent
Jes. 2,1-5 en Mt. 24,37-44
Eucharistieviering
Joska van der Meer en Albert de Jong
m.m.v. Jongerenkoor
zo. 11.00 uur Ontmoetingsviering - Familieviering
Thema: Ik kan niet wachten.
Vg. Els Geelen en ds. Wouter Slob
m.m.v. Kinderkoor

26/27 nov.
Lezingen:
za. 18.30 uur
Vg.

30 nov.
Rom. 10,9-18 en Mt. 4,18-22
wo. 9.00 uur Liturgische viering
Vg. Mieke Pruim

Met deze QR-code kunt u
een bijdrage overmaken
aan de parochie.
De code is geldig
tot 4 december.

Mogelijk is het u al opgevallen: i.v.m. oplopende
kosten zijn per november de (interne) prijzen voor
consumpties in de Ontmoetingskerk verhoogd:
Koffie/thee € 0.80; fris € 1.00; bier/wijn € 1.20 per
consumptie.

Geloven nu: hoe doe je dat?
Gespreksgroep 20-30ers
Datum: 23 nov, 21 dec - Tijd: 20:00 - 22:00
Geloven nu: hoe doe je dat? Geloven in een tijd dat dat
niet vanzelfsprekend is. Is het vechten tegen de
bierkaai, juist een enorme bak rust of een glibberige
uitdaging? Afgelopen seizoen zijn we met een aantal
mensen enkele avonden bij elkaar geweest en hadden
mooie inspirerende ontmoetingen. Daarom gaan we
door! Belangstellenden zijn welkom om aan te sluiten.
Info en aanmelding:
joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net of
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl.
Adventsmeditaties: Deze tijd is vol verwachting
De adventsmeditaties zijn op 24 november, 1, 8, en 15
december om 10.00 uur in de stiltezaal van de
Ontmoetingskerk. We mediteren op teksten en muziek
uit hedendaagse christelijke bronnen om ons voor te
bereiden op Kerstmis.
Verlangen en verwachten zijn onze thema’s.
Wie verwacht zal groeien.
Wie verwacht zal licht zien.
Op een plaats zonder deur, zonder drempel
glanst het licht van de toekomst
in een kindergezicht
(Marinus van den Berg)
De meditaties worden begeleid door Moniek Steggerda
en Jacqueline Pompe.
Aanmelding bij m.steggerda@live.nl.
Vrije inloop is ook mogelijk. Van harte welkom.

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

Kerstactie 2022
Inzameling van levensmiddelen voor de klanten van de voedselbank Nijmegen – Overbetuwe
Houdbare producten, bijv. houdbare (chocolade)melk, rijst, macaroni, spaghetti, pastasaus, groenten of fruit in blik /
pot, aardappelpuree, olijf- of zonnebloemolie, vis in blik, luxe nootjes, zoutjes / toastjes, kerstchocolaatjes,
kerstkransje enz. Alle producten moeten minstens 10 weken houdbaar zijn.
Inleverdata: op de zaterdagen of zondagen 26/27 november, 3/4 december en 10/11 december kunt u voor en na de
kerkdienst levensmiddelen in uw eigen kerkgebouw afgeven.
U kunt ook financieel steunen, door overmaking op rekeningnummer NL61 RABO 0104 0832 55,
t.n.v. Stichting Voedselbank Nijmegen onder vermelding van Kerstinzameling Diaconie + de naam van uw kerk.
Meer informatie: oec.werkgroepdiaconie@gmail.com of Anneke Leisink tel. 024-322 52 39.
Sacraal dansen
Op de donderdagavonden van 1 en 15 december kunt meedoen met sacraal dansen.
De avonden zijn van 19.30 - 21.00 uur.
Opgave bij Cobi Voskuilen: henkencobivoskuilen@kpnmail.nl.
Alleen bij 6 deelnemers gaat het door.
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.
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.

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.

Zo bereikt u de Ontmoetingskerk:
Secretariaat: ℡ 344 14 46
dinsdag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur

adres: Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen
e-mail: secretariaat@ontmoetingskerk.net

Voor noodgevallen buiten deze tijden verwijst het
antwoordapparaat u naar de bereikbare medewerk(st)er

website: www.ontmoetingskerk.net

12,5 jarig jubileum
29 november is het 12,5 jaar geleden dat Jacques Grubben in ’s Hertogenbosch
door bisschop A. Hurkmans tot priester gewijd is.
Wij willen dat als parochie graag vieren op zondag 27 november. Jacques zal
voorgaan in de mis om 10.30 uur in de O.L.V. van het Heilig Hart kerk,
Oude Kleefsebaan 123a, 6572 AK Berg en Dal.
De mis zal opgeluisterd worden door het gilde St. Willebrordus uit Esch.
Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de receptie
van 14.30 uur tot 16.30 uur in de Piet Gerritszaal,
Mgr. Suyslaan 4, 6564 BV Heilig Land Stichting.
Mocht u Jacques een cadeau willen geven dan doet u hem een groot plezier
met een gift voor het “House of Betlehem” in Riga, Letland. Dit is een huis
voor re-integratie van ex-verslaafden, oud en jong, dat Jacques een warm
hart toedraagt.
U kunt hieraan na de eucharistieviering een bijdrage leveren door een envelop in de
daarvoor bestemde bus achterin de kerk of bij de ingang van de Piet Gerrtiszaal
te deponeren. U kunt ook een bedrag overmaken naar het rekeningnummer
LV72HABA0551034255532 tnv Nodibinajums Nova Vita
Hartelijk dank voor uw milde gave.

Namens het bestuur van de Parochie Heilige Drie-eenheid,
Carla Cobussen
Secretaris

