Mededelingen
Parochie Heilige Drie-eenheid

Vieringen
16/17 juli
Lezingen: Gen. 18,1-10a en Luc. 10,38-42
za. 18.30 uur Eucharistieviering
Vg. Cobi Voskuilen en Albert de Jong
m.m.v. Vakantiekoor
zo. 10.30 uur Eucharistieviering
Vg. Cobi Voskuilen en Albert de Jong
m.m.v. Vakantiekoor
23/24 juli
Lezingen: Gen. 18,20-32 en Luc. 11,1-13
za. 18.30 uur Woord- en Communieviering
Vg. Emmanuel Gerritsen
m.m.v. Vakantiekoor
zo. 10.30 uur Protestantse dienst
Vg. dhr. Th. van Driel
30/31 juli
Lezingen: Pr. 1,2;2,21-23 en Luc. 12,13-21
za. 18.30 uur Woord- en Communieviering
Vg. Cobi Voskuilen
m.m.v. Vakantiekoor
zo. 10.30 uur Woord- en Communieviering
Vg. Cobi Voskuilen
m.m.v. Vakantiekoor
6/7 aug.
Lezingen: Wijsh. 18,6-9 en Luc. 12,32-48 of 35-40
za. 18.30 uur Woord- en Communieviering
Vg. Trees van Kraaij en Ineke Keizers
m.m.v. Vakantiekoor
zo. 10.30 uur Protestantse dienst
Vg. ds. Wouter Slob
13/14 aug.
Lezingen: Jer. 38,4-6.8-10 en Luc. 12,49-53
za. 18.30 uur Eucharistieviering
Vg. Joska v.d.Meer en Albert de Jong
m.m.v. Vakantiekoor
zo. 10.30 uur Eucharistieviering
Vg. Joska v.d.Meer en Albert de Jong
m.m.v. Vakantiekoor

Weekend
16/17
10/11juli
april
t/m
27/282021
aug. 2022

20/21 aug.
Lezingen: Jes. 66,18-21 en Luc. 13,22-30
za. 18.30 uur Woord- en Communieviering
Vg. Joska van der Meer
m.m.v. Vakantiekoor
zo. 10.30 uur Protestantse dienst
Vg. ds. Wouter Slob
27/28 aug.
Lezingen: Sir. 3,17-18.20.28-29 en Luc. 14,1.7-14
za. 18.30 uur Woord- en Communieviering
Vg. Emmanuel Gerritsen en Joska v.d.Meer
m.m.v. Vakantiekoor
zo. 10.30 uur Woord- en Communieviering
Vg. Emmanuel Gerritsen en Joska v.d.Meer
m.m.v. Vakantiekoor
Kun je nog zingen, zing dan mee!
Op zondag 4 september om 10.30 uur starten we met
een oecumenische Ontmoetingsviering. Het thema van
deze viering is Kies voor het leven. Het lijkt ons een leuk
idee om iedereen uit te nodigen om mee te zingen in
een gelegenheidskoor. Leo van Dijk zal deze viering
dirigeren en Vincent Cuppen is de pianist. Ook het
kinderkoor doet mee.
Het gelegenheidskoor komt één keer bij elkaar om te
repeteren op woensdag 31 augustus van 19.00 tot
20.30 uur in de Ontmoetingskerk. Lijkt het jou leuk om
mee te doen (zangervaring is niet nodig) dan kun je je
aanmelden via: aanmelden@ontmoetingskerk.net.
Je krijgt dan alle liederen digitaal toegestuurd.
Wij zijn heel benieuwd wie er meezingen in dit koor.
Graag zien we je dan!
Pastor Joska van der Meer en Dominee Wouter Slob.

Met deze QR-code kunt u
een bijdrage overmaken
aan de parochie.
De code is geldig
t/m 12 jaugustus.

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

Zomerprogramma 2022
Een folder met alle informatie vindt u in de hal.
‘Voel je vrijer’
Woensdagmiddag 27 juli, 14.00 - 16.00 uur
Ook al zijn we vrij, we voelen dit niet altijd zo. Deze
middag ontdekken we hoe we ons vrijer kunnen voelen.
'Vrij zijn – zoveel betekenissen!’
Woensdagavond 3 augustus, om 20.00 uur
Palmyre Oomen zal ons een inkijkje geven in de
verrukkelijke en veeleisende aspecten van vrij zijn.
‘Vogelvrij’
Woensdagmiddag 10 augustus, 14.00 - 16.00 uur
Sacraal dansen en het verhaal van Jonathan Livingstone
vormen deze middag de ingrediënten van ons
zomerprogramma.
‘Moedig vrij zijn’
Woensdagmiddag 24 augustus, 14.00 - 16.00 uur
Deze middag gaan we aan de slag met vrije expressie en
horen we hoe de Nijmeegse Stadsnomaden de moed en
vrijheid vonden volgens hun eigen idealen te gaan leven.
Filmavond ‘Mi Vida’
Woensdagavond 31 augustus, om 19.30 uur
We sluiten het programma af met de film ‘Mi Vida’.
Een Schiedamse kapster met pensioen reist af naar
Spanje om een lang gekoesterde wens te doen
uitkomen. De actrice Loes Luca speelt het met overgave.
Het nagesprek wordt begeleid door Ds. Wouter Slob.
Zomervakantie secretariaat
Maandag 18 juli t/m maandag 29 augustus. In deze
periode is het secretariaat wel geopend op de vrijdagen
van 9.00 - 12 00 uur. Vrijdag 22 juli - de intocht van de
vierdaagse - is het secretariaat gesloten.
Op dinsdag 30 augustus is het secretariaat weer normaal
geopend.
Mededelingenblad
In het weekend van 13/14 augustus verschijnt er een
kort mededelingenblad met een nieuwe QR-code.

Ontmoetingsplekken voor Rouw & Verlies
Heb je de afgelpen tijd een verlies geleden, en dat kan
elk verlies betreffen, dan heb je misschien behoefte aan
een luisterend oor. Bij de ontmoetingsplekken voor
Rouw & Verlies bieden vrijwilligers jou een plek om bezig
te zijn met jouw verlies.
Samen zijn met lotgenoten, creatieve expressie of
gewoon zitten en een kopje koffie of thee drinken.
wo 20 juli Ontmoetingskerk 14:00 - 16:00
vr 29 juli
Huis van Compassie 15:00 - 17:00
wo 3 aug Ontmoetingskerk 14:00 - 16:00
di 9 aug
Wijkfabriek 19:00 - 21:00
vr 12 aug Huis van Compassie 15:00 - 17:00
Themagesprek: Verlies van Werk & Inkomen
wo 17 aug Ontmoetingskerk 14:00 - 16:00
wo 24 aug Huis van Compassie 19:00 - 21:00
di 30 aug Wijkfabriek 14:00 - 16:00
Huis van Compassie, Vlietstraat 20B
Wijkfabriek, Koninginnelaan 1
Gregoriaans Concert over Titus Brandsma
Op zondag 4 september om 15.00 uur zal de Nijmeegse
schola cantorum Karolus Magnus in de Ontmoetingskerk
een optreden verzorgen onder de titel ‘De stem van
Titus Brandsma’. Speciaal voor deze pas heilig verklaarde
grootste Nijmegenaar aller tijden - Titus Brandsma stelde dirigent Stan Hollaardt een programma samen
met teksten en gregoriaanse gezangen over zijn leven.
Toegangsprijzen: € 12,50 in de voorverkoop;
€ 15,- op de dag zelf. Kaartverkoop vanaf half juli.
Voor informatie en entreekaarten:
www.karolus-magnus.nl en secretaris Jos Verhagen:
jjlmverhagen@gmail.com, 06-51248009.
Het luisterbankje (Bemoedigingsmomenten)
In de vakantieperiode bent u welkom voor een praatje,
een kaarsje of even rust op dinsdag van 10.00 - 11.30 u.
De Aanloop
De Aanloop is in de vakantieperiode ALLEEN open op
vrijdagochtend, behalve op 22 juli, de intocht van de
vierdaagse.

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

