
 

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 
 

21/22 mei 

         Lezingen: Hand. 15,1-2.22-29 en Joh, 14,23-29 

za. 18.30 uur Eucharistieviering 

  Vg. Jacques Grubben 

   m.m.v. Jongerenkoor 

zo. 11.00 uur Eucharistieviering 

  Vg. Jacques Grubben 

   m.m.v. Gregoriaans koor 

 

25 mei   Liturgische viering 

wo. 9.00 uur Hand. 17,15-22.18,1 en Joh. 15,12-15 

 

26 mei   Hemelvaart 

do. 10.30 uur Eucharistieviering 

  Vg. Wim Koopmans en Albert de Jong 

   m.m.v. Aubadegroep 

 

28/29 mei 

         Lezingen: Hand. 7,55-60 en Joh. 17,20-26 

za. 18.30 uur Eucharistieviering 

  Vg. Roland Brans en Albert de Jong 

   m.m.v. Samenzangkoor 

zo. 11.00 uur Eucharistieviering 

  Vg. Roland Brans en Albert de Jong 

   m.m.v. Mediorenkoor 

 

1 juni   Liturgische viering 

wo. 9.00 uur Hand. 20,28-38 en Joh. 17,11b-19 

 

 
 

 

 

Met deze QR-code kunt u  

een bijdrage overmaken  

aan de Ontmoetingskerk. 

De code is geldig  

t/m 2 juni. 

Activiteiten 
 

� Stiltekring voor vrede 

Zaterdag 21 mei is het Europadag in Oekraïne. Op deze 

dag willen we laten zien dat we solidair zijn met alle 

slachtoffers van het geweld in deze oorlog. Op 

meerdere plekken door heel Nederland organiseren 

we om 12 uur in de middag stiltekringen voor vrede. 

Een stiltekring is een krachtig statement tegen oorlog 

en een symbool van een gezamenlijke wens of hoop 

om een conflict te stoppen. We zullen op zaterdag 21 

mei samen op hopelijk veel plekken in Nederland 

stilstaan bij de slachtoffers, ontheemden en 

vluchtelingen die geraakt zijn door deze oorlog. We 

willen iedereen uitnodigen om een boodschap voor 

solidariteit en vrede in stilte te uiten. 

Als Ontmoetingskerk willen we hier graag aan 

deelnemen. U bent allen van harte welkom bij onze 

stiltekring op zaterdag 21 mei om 12.00 uur. 

 

� Concert 'De nieuwe wereld' 

Op zondag 22 mei geeft het koor Surplus een concert 

in de Ontmoetingskerk, aanvang 14.30 uur. 

Kaarten à 12,50 euro zijn te bestellen via de website 

van het koor: www.koorsurplus.nl. 

Kaarten zijn ook te koop aan de zaal op 22 mei; dan is 

de prijs 15,00 euro. 

 

� Ruimte voor Rouw 

Op donderdag 2 juni van 11.00 - 12.30 uur is er weer 

een bijeenkomst van de groep Ruimte voor Rouw. 

 

� Parochiebladen 

In de hal liggen nog enkele pakketten parochiebladen 

waarvoor geen vaste bezorger is. Mocht u in de 

gelegenheid zijn een pakket te bezorgen, dan zijn wij u 

zeer dankbaar. 

 

� 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. 

 

 Mededelingen 
   Parochie Heilige Drie-eenheid 

Weekend 

10/11 april 

2021 

 Mededelingen 
   Parochie Heilige Drie-eenheid 

Weekend 

21/22 mei 

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. 

� 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 tot 11.30 uur. Er is dan iemand aanwezig die u vanaf gepaste afstand een luisterend 

oor biedt.  

 

� Groene meditatie 

De laatste groene meditatie van dit seizoen is op donderdag 26 mei van 10.00 tot 11.00 uur in de stiltezaal van de 

Ontmoetingskerk.  

Begeleiding: Jacqueline Pompe en Moniek Steggerda. 

Opgave bij: m.steggerda@live.nl. Ervaring is niet nodig.  

 

� Training in presentie 

Voor vrijwilligers die actief zijn of willen worden in bemoediging, De Aanloop of de diaconie 

organiseren we in samenwerking met Bindkracht 10 een training in presentie: Er zijn voor elkaar.  

Dat is op 31 mei en 21 juni van 10.00 - 12.00 uur in de Ontmoetingskerk. 

Wilt u meedoen? Informatie en opgave bij trees.versteegen@ontmoetingskerk.net. 

In de hal van de kerk liggen folders. 

 

� Zingen voor Oekraïne 

De Cantorij kijkt dankbaar en blij terug op een geslaagde zangavond voor Oekraïne met een prachtige opbrengst van 

€ 1.117. Heel veel dank aan ieder die liedsuggesties heeft ingestuurd of op een andere manier een bijdrage heeft 

geleverd aan het welslagen van deze avond! 

Voor wie het gemist heeft: op de website www.Ontmoetingskerk.net is de video-opname te bekijken en te 

beluisteren. 

 


