
 

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 
 

27/28 nov.  1
e
 Advent 

Lezingen: Jer. 33,14-16 en Luc. 21,25-28.34-36 

za. 18.30 uur Woord- en Communieviering 

   vg. Roland Brans en Emmanuel Gerritsen 

   met koor Encore 

zo. 11.00 uur Woord- en Communieviering 

   vg. Roland Brans en Emmanuel Gerritsen 

   met Gregoriaans koor 

 

1 dec.   Liturgische viering 

wo. 9.00 uur Jes. 25,6-10a en Mt. 15,29-37 

 

4/5 december  2
e
 Advent 

Lezingen: Bar. 5,1-9 en Luc. 3,1-6 

za. 18.30 uur Woord- en Communieviering 

   vg. Trees Versteegen en Cobi Voskuilen 

   met Aubadegroep 

zo. 11.00 uur Woord- en Communieviering 

   vg. Trees Versteegen en Cobi Voskuilen 

   met Joy 

 

8 dec.   Liturgische viering 

wo. 9.00 uur Gen. 3,9-15.20, Ef. 1,3-6.11-12,  

   Psalm 58 en Lc. 1,26-38 

 

Alle vieringen zijn online te volgen via onze website 

www.ontmoetingskerk.net. 

 

 

 

 

� 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.  

 

� De Aanloop 

De Aanloop is elke woensdag en vrijdag van 10.00 tot 

11.30 uur open voor een kopje koffie of thee en een 

praatje. 

Vanwege de aangescherpte maatregelen vragen we u:  

 

 

 

 

• echt niet naar de kerk te komen als u klachten hebt 

• een mondkapje te dragen als u zich verplaatst, 

als u op uw plaats zit mag het mondkapje af 

• uw handen te ontsmetten bij binnenkomst 

• uw naam, telefoonnummer en/of uw mailadres  

achterlaten op een van de presentielijsten in de hal 

• 1,5 meter afstand te houden  

• na afloop van de vieringen de kerkzaal via de 

achterkant te verlaten (en dus uw jas mee te nemen 

in de viering) 

! Het koffie/thee drinken na de vieringen vervalt ! 

 

 

� Bloemversiering 1
e
 Advent 

Thema van de adventsperiode: In een ander Licht ... 

De liturgische kleur is Paars. In deze adventsperiode 

werken we met 4 cirkels met Licht. Een cirkel staat 

voor oneindigheid, geen begin, geen einde, het leven 

gaat door. De Adventsperiode gaat van donker naar 

Licht. De eerste week staat er 1 cirkel in het licht. De 

grote Adventskrans visualiseert ook deze oneindigheid, 

daar staan 4 kaarsen op, waarvan er deze zondag 1 

wordt aangestoken. Volgens de nieuw testamentische 

lezing verschijnt de engel Gabriel met een boodschap 

aan Johannes. Op de liturgische tafel ligt een stronk, de 

stronk van Isai. Hier in ook paarse bloemen verwerkt, 

de liturgische kleur. De klimop verbindt alles, altijd 

blijvend groen, waarbij we Gods Trouw aan mensen 

verbeelden.  

 

� Parochie-avond 7 december vervalt 

Op 19 oktober j.l. is er een parochieavond geweest 

waarin het bestuur van de parochie met parochianen 

in gesprek is gegaan over welke stappen er gezet 

moeten/kunnen worden om de parochie vitaler te 

maken. De geplande vervolgavond op 7 december gaat 

i.v.m. de coromamaatregelen niet door. 

 

 Mededelingen 
   Parochie Heilige Drie-eenheid 

Weekend 

10/11 april 

2021 

 Mededelingen 
   Parochie Heilige Drie-eenheid 

Weekend 

27/28 november 

2021 



 

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. 

� Levenswijsheden, 2
e
 avond 

Woensdag 1 december, 19.30-21.30 uur. 

"Wat wil jij worden als je groot bent." vroeg de mol. 

"Lief." zei de jongen. 

Deze levenswijsheid staat in het boek: ‘De Jongen, de 

Mol, de Vos en het Paard’. Een prachtig verhaal van 

Charlie Mackesy over vriendschap, liefde en jezelf zijn. 

Vertaald door Arthur Japin. De illustraties en de 

poëtische teksten tonen een bijzondere vriendschap 

tussen de jongen en de drie dieren. Vier vrienden, die 

met hun verschillende karakters en uiterlijk prima bij 

elkaar passen. De universele lessen die ze samen leren 

zijn stuk voor stuk levenswijsheden. Ik daag je uit je 

eigen levenswijsheden te spiegelen aan en met elkaar 

als de jongen uit het boek. Deze avond is een vervolg op 

de avond van 24 november. 

 

� Adventmeditaties 

Geleide meditaties geïnspireerd door Thomas Merton. 

Het thema is: De terugkeer van het licht.     

Steeds op donderdag van 10.00 tot 11.00 uur in de 

stiltezaal van de Ontmoetingskerk.  

Begeleiding Jacqueline Pompe en Moniek Steggerda. 

Data: 2, 9 en 16 december. 

Opgave bij: m.steggerda@live.nl. U kunt zich aanmelden 

per keer. Ervaring met meditatie is niet nodig.  

Kosten: vrijwillige bijdrage en kosten van koffie of thee.  

 

� Leesgroep 

De volgende keer, 1 december van 19.30 tot 21.30 uur, 

bespreken we de drie laatste hoofdstukken uit het boek 

van Paul van Tongeren ‘Het wonder van betekenis’.  

7: Met dank aan, 8: Strijd in jezelf, 9: Niet zonder ons. 

Afhankelijk van de coronamaatregelen komen we de 

volgende keer bijeen in de Tuinkamer dan wel online.  

Je krijgt tijdig te horen wat we gaan doen. 

 

� Oproep van de paus tot een gezamenlijke synode  

Paus Franciscus heeft tot verrassing van velen ons 

opgeroepen tot een wereldwijd proces van bezinning 

over geloof en kerk ter voorbereiding van een algemene 

bisschoppensynode die over twee jaar zal plaatsvinden. 

Daartoe worden we geraadpleegd. We gaan met elkaar 

in gesprek over de 3 gespreks-thema’s. 

In verband met corona is het programma als volgt:  

Op 1, 8 en 15 december is er een lezing van pastor Herwi 

Rikhof over de thema’s en krijgt u de gespreksvragen ter 

overdenking mee naar huis. Vanaf eind januari 2022 

hopen we dan ook echt met u in gesprek te kunnen. 

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. 

Van harte welkom op woensdag 1, 8 en 15 december 

’s middag van 14:00 tot 16:00 uur en ’s avonds van 20:00 

tot 22:00 uur in de Taborkapel van de Cenakelkerk.  

 

� Ontmoetingsgroep 

Woensdag 8 december, 20.00 - 22.00 uur. 

Gespreksgroep van dertig-veertigers. Vanuit een 

bijbelverhaal ontstaat er een levendig gesprek over het 

leven nu. Begeleiding: pastor Joska van der Meer en 

Marije Klijnsma 

 

� Zaterdag 11 december 'Lunchen' 

De projectgroep 'Elkaar Ontmoeten' probeert op allerlei 

manieren in contact te komen met wijkbewoners die 

behoefte hebben aan meer 

contacten. De afgelopen jaren is 

gebleken dat samen iets eten een 

plezierige manier is om elkaar te 

ontmoeten. Daarom organiseren 

we op zaterdag 11 december 

wederom een 'lunch-dag'. 

Die dag is er op verschillende 

plaatsen in Dukenburg de mogelijkheid om samen met 

andere mensen te lunchen. We starten om 12.00 uur. 

Het is met name bedoeld voor mensen die niet zo vaak 

de deur uit komen. Ken je zo iemand, nodig die dan uit 

en geef je samen op voor zo’n lunch. Maar ook als je zelf 

denkt, dat zou ik wel willen, meld je dan aan. 

De maaltijden worden gratis aangeboden.  

Graag zien we je, of jullie. 

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar: 

elkaarontmoetendukenburg@gmail.com. 

Of neem telefonisch contact op met: 06-42894719. 

Ook als je een aantal mensen thuis wilt ontvangen, kun 

je je hier aanmelden. 


