
 

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 
 

28/29 jan. 

         Lezingen: Sef. 2,3; 3,12-13 en Mt. 5,1-12a 

za. 18.30 uur Woord- en Communieviering 

  Vg. Els Geelen 

   m.m.v. Aubadegroep 

zo. 11.00 uur Woord- en Communieviering - 

Familieviering 

  Vg. Els Geelen 

   m.m.v. Kinderkoor 

 

1 febr.   Hebr. 12,4-7.11-15 en Mc. 6,1-6 

wo. 9.00 uur Liturgische viering 

  Vg. Anneke Driessen 

 

4/5 febr. 

         Lezingen: Jes. 58,7-10 en Mt. 5,13-16 

za. 18.30 uur Woord- en Communieviering 

  Vg. Wim Koopmans en Els Geelen 

   m.m.v. Encore 

zo. 11.00 uur Eucharistieviering 

  Vg. Wim Koopmans en Albert de Jong 

   m.m.v. Joy 

 

8 febr.   Gen. 2,4b-9.15-17 en Mc. 7,14-23 

wo. 9.00 uur Eucharistieviering 

  Vg. Maarten Lemmers 

 

 

Met deze QR-code kunt u  

een bijdrage overmaken  

aan de parochie. 

De code is geldig  

tot 20 februari. 

 

 

 
� Parochieblad 

Er is een nieuw parochieblad uit. 

In de hal liggen enkele pakketten waarvoor we geen 

bezorgers hebben. Mocht u tijd hebben om een pakket 

te bezorgen dan zijn we u zeer dankbaar. 

 

Mededelingen 
 

� Warmteplek 

Op verzoek van de Gemeente Nijmegen stellen we de 

Ontmoetingskerk op een aantal momenten open als 

'Warmteplek'. Iedereen die thuis energie wil besparen 

of op zoek is naar warmte, is welkom op een warme 

plek met gratis koffie. Er is dan een koffietafel voor wie 

anderen wil ontmoeten, maar mensen kunnen ook een 

puzzel komen maken, een spelletje doen, handwerken 

of de krant en tijdschriften komen lezen.  

Extra op woensdagmorgen is er tussen half 12 en 13 

uur soep (eigen bijdrage 0,50).  

We zijn hiervoor op zoek naar mensen die woensdag-

morgen een grote pan soep (3-4 liter) willen aan-

leveren en/of tussen half 12 en 13 uur de soep willen 

uitdelen. We zoeken nog mensen voor woensdag  

1 febr, 8 maart, en 22 maart. 

U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de hal van de 

kerk of via het secretariaat. 

 

� Snertavonden 

Het wordt inmiddels een goede traditie: snertavonden 

bij Ria Vos thuis. Zij zorgt voor een bord overheerlijke 

soep en de opbrengst hiervan komt geheel ten goede 

aan de kerk. 

De data zijn: zaterdag 4 februari en vrijdag 17 

februari. De kosten zijn 7,50 euro. 

Voor 17 februari zijn nog 4 plaatsen over, voor 

4 februari zijn er nog geen aanmeldingen. 

U wordt om 18.00 uur bij haar verwacht en u kunt 

reserveren via: mwt.vos@hotmail.com. 

 

� Meditaties: Je innerlijke tuin 

De tuin is een metafoor voor je geestelijke leven.  

We gaan die tuin verkennen en bewerken met geleide 

meditaties. 

Data: 9 februari, 2, 9, 16, 23, 30 maart (veertigdagen-

tijd) en 20 april, Aanvang: 10.00 uur 

Ruimte: Stiltezaal Ontmoetingskerk 

Je kunt je per keer opgeven: m.steggerda@live.nl 

Vrije inloop is ook mogelijk. Van harte welkom. 

 

 Mededelingen 
   Parochie Heilige Drie-eenheid 

Weekend 

10/11 april 

2021 

 Mededelingen 
   Parochie Heilige Drie-eenheid 

Weekend 

28/29 januari 

2023 



 

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. 

� Koor Joy zoekt pianist/dirigent 

Joy is een koor van circa 20 vrouwen van 25 tot 50 jaar.  

We repeteren elke vrijdagavond in de Ontmoetings-

kerk. Eenmaal per maand begeleiden wij hier een 

katholieke of protestantse viering.  

Naast het zingen vinden wij gezelligheid ook belangrijk. 

Ons repertoire is divers. Van klassiek tot pop en van 

traditioneel kerkelijk tot gospel.  

Wij zingen zowel één- als meerstemmig.  

Wij zijn per direct op zoek naar een veelzijdig 

pianist/dirigent. 

Herken jij jezelf in de volgende punten? 

* Je bent enthousiast 

* Je speelt goed piano 

* Je bent in staat met ons nieuwe liedjes in te studeren 

en kunt ons ook muzikale aanwijzingen geven 

* Je staat open voor spelen in de kerk 

Dan zoeken we jou!! 

Vergoeding is afhankelijk van je ervaring en naar de 

richtlijnen van de kerk. 

 

� Chauffeur gezocht 

We zijn op zoek naar een chauffeur om een parochiaan 

die graag 1x per maand op zondag naar de 

Ontmoetingskerk wil komen te halen en te brengen. 

Mevrouw is woonachtig in Zwanenveld. 

Als u in de gelegenheid bent om dit te doen is het fijn 

als u dat laat weten aan het secretariaat van de kerk: 

secretariaat@ontmoetingskerk.net. 

 

� Theatervoorstelling 

40 Jongeren gaan dit weekend het verhaal van koning 

Salomo omzetten in een theatervoorstelling. U bent 

van harte welkom om op zondag 29 januari om 17.00 

uur het resultaat te komen bekijken. De toegang is 

gratis maar in de voorstelling zit altijd een collecte om 

zulke activiteiten mogelijk te blijven maken. 

 

� Foto-expositie over Stevenskerk 

Ter gelegenheid van het 750-jarig jubileum van de 

Stevenskerk is een speciale foto-expositie te 

bezichtigen in de Ontmoetingskerk vanaf 17 januari tot 

30 maart, van dinsdag t/m donderdag 's ochtends van 

9.30-12.30 uur. In de weekenden na de vieringen. 

� Interreligieus Bezinningsmoment 

‘Herberg voor de Ziel’ 

Laat je onderdompelen in een meditatief moment om 

even alles los te laten en tot rust te komen in jezelf. 

Door een diversiteit aan mooie teksten, muziek en 

gedichten (gesproken en gezongen) uit verschillende 

religies, ervaren we verbinding en rust. 

We nodigen je heel graag uit om hiervan te genieten 

en weer opgefrist - vreugdevoller - tevredener aan de 

volgende dag te beginnen. WEES WELKOM ! 

Elke 4e donderdag van de maand, 19.30 uur in de 

Ontmoetingskerk. 

19:30 binnenlopen 

19:45 Start Bezinningsmoment 

20:15-20:30 koffie & thee 

21:00 Einde 

 

� Liedmiddag met aansluitend vesper  

 in de geest van de Iona Community 

Datum: 11 februari, tijd: 13:30 - 

Op zaterdag 11 februari is in de Ontmoetingskerk een 

Lieddag met aansluitend een vesper waarin liederen 

uit de Iona Community centraal staan (zie Iona als bron 

van liederen). Eerst krijgt u een korte presentatie over 

de Iona Community. Daarna zal Vivien Moffat, dirigent 

van de cantorij met alle aanwezigen onder begeleiding 

van pianist Vincent Cuppen een aantal liederen 

instuderen die hun bron vinden in Iona. Deze liederen 

komen weer terug in de vesper die Marije Klijnsma 

eveneens in de traditie van Iona zal leiden. Vivien en 

Marije zijn allebei te gast geweest bij de Iona 

Community. 

Het programma is globaal als volgt: 

13.30 inloop met koffie en thee 

14.00 presentatie Iona Community en instuderen 

liederen 

15.00 korte pauze 

15.15 vervolg instuderen liederen 

16.30 vesper 

Voor de deelname aan de lieddag is geen koorervaring 

nodig. Aanmelden kan per mail bij inspiratie@pkn-

nijmegen.nl. Bij de vesper is iedereen van harte 

welkom. 

 



� Aktie kerkbalans 

Vorig weekend is de actie Kerkbalans van start gegaan 

onder het motto: 'Geef om de Kerk van de toekomst'. 

Een warm welkom voor iedereen is in de 

Ontmoetingskerk heel belangrijk. We ondernemen veel 

activiteiten in en rondom de Ontmoetingskerk met een 

positieve uitstraling op mensen en op onze wijk. Uw 

(financiële) hulp is daarbij cruciaal. 

De komende dagen vindt u een envelop in uw 

brievenbus waarin we uitleggen wat we hier in de kerk 

ondernemen. Mocht u onverhoopt geen envelop  

ontvangen, via de QR-code op onze website of via het 

daar genoemde rekeningnummer kunt u ook uw gift 

overmaken. We hopen op een gulle gift. Daarvoor vast 

heel erg bedankt. 

Mocht u mee willen helpen de enveloppen rond te 

brengen, dan zijn wij daar ook heel erg blij mee. De 

enveloppen liggen op wijk en straatnummer zodat u 

makkelijk kunt kijken of er iets voor u bij zit. Ook 

hiervoor onze dank. 

 

� Doorstart Klaasmarkt?! 

Na de gezellige Klaasmarkt in november wordt er 

nagedacht over een Klaasmarkt nieuwe stijl.  

Bij een eerste brainstormavond met zowel betrokkenen 

uit de Ontmoetingskerk als de wijk waren er deze drie 

conclusies:  

� de Klaasmarkt draagt veel bij aan saamhorigheid, 

verlichten van armoede, hergebruik van spullen en helpt 

de Ontmoetingskerk om buurtkerk te zijn, 

� alle opties voor andere vorm zijn bespreekbaar (zoals 

bijv. het verschuiven van de marktdag naar de zaterdag 

of zondag), 

� om straks goede plannen te krijgen, hebben we eerst 

een aantal mensen nodig die mee willen denken en/of 

ook daadwerkelijk meedoen. 

Mocht je plezier beleven aan markten en verkoop van 

tweedehands-goederen en/of iets willen doen wat door 

Dukenburgers zeer gewaardeerd wordt, kom dan 

vrijblijvend naar de brainstormavond op donderdag 

9 februari om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.  

Meer weten? Stuur een mail aan b.degooyert@chello.nl  

of joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net. 

 

� Nieuwe voorgangers 

*  Mijn naam is Wim Halters (78). Rector van de SCJ 

communiteit die op dit moment in het Catharinahof 

wonen (9 medebroeders) en in 

Huize Rosa (3) hier in Nijmegen.  

Na mijn opleiding en vorming 

als religieus bij de Priesters van 

het H. Hart van Jezus, en als 

verpleegkundige ben ik in 1975 

vertrokken als broeder - 

verpleegkundige naar 

Kameroen. Daar heb ik in 

verschillende ziekenhuisjes en 

polikliniekjes gewerkt, met 

aandacht voor de moeder- en kindzorg.  

Vaak werd mij gevraagd waarom ik geen priester wilde 

worden, waarop ik uiteindelijk ja gezegd heb. In 1990 

ben ik in Breda tot priestergewijd. Na mijn terugkeer in 

Kameroen als Priester ben ik 11 jaar novicemeester 

geweest voor jongens die priester of broeder wilden 

worden. 

In 2002 kwam ik weer terug naar Nederland voor 

vakantie en toen werd ik gevraagd om voor mijn oudere 

medebroeders te gaan zorgen, wat ik nu nog doe.  

Mijn verdere activiteiten zijn: Ik ga voor in Huize Rosa, 

het Oud Burgeren Gasthuis, bij de Kolping en verleen zo 

hier en daar assistentie, waaronder sinds kort ook in de 

parochie Heilige Drie-eenheid.  

 

*  Mijn naam is Fons Kuster (66). Ik ben overste van 

Klooster Brakkenstein (Congregatie van het Heilig 

Sacrament). 

Naast overste ben ik ook 

econoom van de congregatie. 

Ik ben oud-parochiaan. Dus niet 

onbekend met de 

Ontmoetingskerk. Ik woonde 

met mijn ouders in Malvert in 

de 69
ste

 straat, tegenover de 

kerk. 

Het is ook in deze parochie dat 

ik, eind zeventiger jaren, mijn 

roeping gevonden heb. Dat was ten tijde van pastor 

Theo van Grunsven, die nu in Brakkenstein praktisch 

mijn overbuurman is. 

 


