
 

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 
 

Vanwege de coronamaatregelen zijn alle vieringen 

alleen ONLINE te volgen en vervallen de 

woensdagochtendvieringen. 

 

24 dec.   Kerstavond ONLINE 

Lezingen: Jes. 9,1-3.5-6 en Luc. 2,1-14 

vr. 18.00 uur Eucharistieviering - Gezinsviering 

   vg. Joska v.d. Meer en Gerard van Hoof 

   met Kinderkoor 

 19.30 uur Eucharistieviering 

   vg. Trees Versteegen, Joska v.d. Meer 

   en Albert de Jong 

   met Mediorenkoor 

 21.30 uur Eucharistieviering 

   vg. Trees Versteegen, Joska v.d. Meer 

   en Albert de Jong 

   met Jongerenkoor 

 22.00 uur Protestantse dienst vanuit Stevenskerk 

   vg. ds. Wilma Hartogsveld en ds. Wouter Slob 

 

25 december 1
e
 Kerstdag ONLINE 

Lezingen: Jes. 52,7-10 en Joh. 1,1-18 of 1-5.9-14 

za. 9.30 uur Protestantse dienst 

  Vg. Marije Klijnsma 

 11.00 uur Eucharistieviering 

  Vg. Trees Versteegen, Joska v.d. Meer 

   en Eugene Awayevu 

   met Gregoriaans koor 

 

26 december 2
e
 Kerstdag ONLINE 

zo. 9.30 uur Protestantse dienst,  

  Vg. ds. Jan van Avest 

 11.00 uur Woord- en Communieviering 

  Vg. Trees Versteegen en Joska v.d. Meer 

   met het koor Encore 

 

1/2 januari 

za. 11.00 uur Eucharistieviering 

  Vg. Albert de Jong 

zo. 11.00 uur Eucharistieviering 

  Vg. Gerard van Hoof 

   m.m.v. muziekgroep Aubade 

 

8/9 januari 

za. 18.30 uur Woord- en Communieviering 

  Vg. Trees van Kraaij en Ineke Keizers 

   m.m.v. muziekgroep Aubade 

zo. 10.30 uur Oecumenische Ontmoetingsviering 

  Vg. Joska v.d.Meer en ds. Wouter Slob 

   m.m.v. Kinderkoor en Joy 

 

 

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 ! 

 

 

� Familieberichten 

Deze week afscheid genomen van dhr. Wim Arnts, 82 

jaar. 

Aankomende maandag, 13.00 uur, nemen we afscheid 

van dhr. Jan Steggerda, 92 jaar. 

 

 
 

 

Met deze QR-code kunt u 

een bijdrage overmaken  

aan de Ontmoetingskerk. 

De code is geldig t/m  

14 januari. 

 

 Mededelingen 
   Parochie Heilige Drie-eenheid 

Weekend 

10/11 april 

2021 

 Mededelingen 
   Parochie Heilige Drie-eenheid 

Weekend 

24 dec. t/m 9 jan. 

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. 

Zo nabij mogelijk 
 

Bemoedigingsmomenten: 

De kerk is open van 10.00 - 11.30 uur 

voor een kort praatje en/of  

het aansteken van een kaarsje 

dinsdag  28 december 

maandag   3 januari 

dinsdag    4 januari 

donderdag   6 januari 

 

De Aanloop: 

is open van 10.00 - 11.30 uur 

voor een kopje koffie of thee 

vrijdag   31 december 

woensdag   5 januari 

vrijdag    7 januari 
 

 

� Bloemversiering Kerstmis 

Thema: stralend Licht ... Licht en Leven. 

De liturgische kleur is wit. 

In de hele adventsperioden hebben we gewerkt 

met 4 cirkels. Een cirkel staat voor oneindigheid, 

geen begin, geen einde. Deze kerst staan er 4 

cirkels. Zij werden van donker naar Licht ontstoken.  

De grote adventskrans visualiseert ook deze 

oneindigheid, daar staan 4 kaarsen op, waarvan nu 

alles brandt.  

De amarillissen staan in bloei, komend vanuit een 

bol. De hele schikking staat in een stralend Licht. 

Op de liturgische tafel ligt een stronk, de stronk van 

Isai.  

De klimop verbindt alles, altijd blijvend groen, 

waarmee we Gods Trouw aan mensen verbeelden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


