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Van de redactie 
Oplettende en trouwe lezers van 

Ontmoeten herkennen misschien in 

de voorkant enkele voorbladen van 

eerdere decembernummers. We 

verbeelden hiermee de hoop op 

licht, die we elk jaar weer hebben. 

Maar dit jaar maakt het steeds 

maar oplaaiende coronavirus de 

wintertijd extra donker. Kort 

geleden verwoordde een filosoof 

het op de voorpagina van Trouw 

heel mooi: ‘Deze crisis is een les in 

traagheid. We moeten accepteren 

dat er geen snelle oplossingen zijn 

en ons oefenen in geduld’. Hierbij 

kunnen we wel proberen elkaar 

nabij te zijn, zoals pastor Trees Versteegen op pagina 3 aangeeft. En in de 

Ontmoetingskerk wordt hoe dan ook Kerstmis gevierd, al moet het 

misschien online.  

De collage op de voorkant heeft nog een reden: de laatste Ontmoeten van 

dit jaar is ook de allerlaatste die we uitbrengen. Met enige weemoed 

nemen we afscheid van ons blad. Ontmoeten bestond in de afgelopen jaren 

in de parochie Heilige Drie-eenheid als enige naast het algemene blad 

Triptiek. Dit gaat nu veranderen: er komt een gezamenlijk nieuw blad. U 

leest het op pagina 7.  

Als redactie wensen we u: lichte hoopvolle kerstdagen en veel veerkracht 

voor het nieuwe jaar.  

Brigitte van Dam 
 

Contact 
De Ontmoetingskerk is 

elke dag bereikbaar 

van 7.00 tot 23.00 uur 

telefoon 344 14 46 
Meijhorst 70-33 

6537 EP  Nijmegen 

www.ontmoetingskerk.net 
 

Secretariaat 

dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur 

tel. 344 14 46 

secretariaat@ontmoetingskerk.net 

Het secretariaat is gesloten  

van 27 december t/m 3 januari 

Pastors 

Joska van der Meer 

joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net 

Trees Versteegen 

trees.versteegen@ontmoetingskerk.net 

De pastors zijn bereikbaar via 

tel. 344 14 46 

Doop 

Aanvragen via het secretariaat 

Huisbezoek 

Aanvragen via het secretariaat 

Uitvaart 

Informatie: Ineke en Henny 

tel. 345 34 72 

Reservering kerkruimten 

Aanvraagformulier op de website 

via Zaalbeheer (onderaan de homepage) 

www.ontmoetingskerk.net 

Kosters 

tel. 344 39 56 

kosters@ontmoetingskerk.net 

Rekening NL43 INGB 0001 4137 00 

t.n.v. Heilige Drie-eenheid 

Locatie Ontmoetingskerk 
 

De Ontmoetingskerk is onderdeel van  

de parochie Heilige Drie-eenheid 

Hatertseweg 111, 6533 AD  Nijmegen 

werkdagen van 9.00 - 12.30 uur 

tel. 355 36 30 

parochiecentrum@h3eenheid.nl 

parochie-heiligedrie-eenheid.nl 

Uitgelicht 
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- Kerstmis en oud en nieuw in en rond de kerk . . . . . . . . . . . . . . . . pag 9 - 11 

- Actie Kerkbalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 12 
 

Actuele stand van zaken rond corona 

De website van de Ontmoetingskerk is helemaal vernieuwd. Er wordt 

nog aan gewerkt, maar alle actuele informatie over de vieringen en 

activiteiten staat erop. Ook waar u aan moet denken als u naar de kerk 

komt. Neem dus een kijkje en controleer zeker als u naar de kerk wilt 

komen vooraf de stand van zaken. Als een activiteit  niet of anders 

doorgaat, staat dat op de website vermeld en op posters aan het raam.  
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Talent gezocht ... 
 

Je hoeft er niet zoveel te doen: zitten, luisteren, kijken, 

overdenken, je ogen, oren en je hart openhouden.  

Dus al wat je nodig hebt: een kopje, met een oortje, en 

een hartje. 
 

Wil jij ook je talenten inzetten voor bemoediging en presentie in de 

Ontmoetingskerk? In het voorjaar komt er een training Presentie om dit 

verder te ontwikkelen of te leren.  

Aanmelden kan bij trees.versteegen@ontmoetingskerk.net. 



 

Als het lichter wordt… 
 

Elk jaar als de winter nadert, gebeurt het weer. Het wordt steeds later 

licht en vroeger donker. Op sommige dagen blijft de wereld helemaal 

grijs gekleurd. De lucht lijkt op ons te drukken. Het wordt maar niet licht.   

 

 

Gemis aan contacten 
Net als vorig jaar hebben we ook dit 

jaar natuurlijk minder contacten 

doordat het vervelende coronavirus 

maar niet wil wijken. Steeds opnieuw 

ervaren we de domper van de 

terugkeer ervan: meer zieken en 

doden, we moeten voorzichtiger 

leven en vooral stiller. We missen de 

ontmoetingen die vreugde brengen 

of creativiteit geven. Door het 

gebrek aan contacten gaat het met 

veel mensen niet goed: ouderen die 

alleen wonen, jongeren die elkaar 

minder zien, mensen met weinig 

geld die (te) klein wonen. We raken 

opgesloten in onze eigen bubbel en 

hebben minder aandacht voor hoe 

het met anderen gaat in de wereld. 

 

Bewegen naar het licht 
Eigenlijk bewegen we ons in de 

advent juist de andere kant op. We 

leven toe naar waar het licht is, de 

duisternis en de zwaarte voorbij.  

We bereiden ons voor op de komst 

van een kerstkind. We hopen en  

verwachten tegen de bedomptheid  

in. Er komt een kind, er wordt ons 

een zoon geboren, die ons samen-

brengt. 

Veel mensen, ook niet kerkelijken, 

houden van het kerstfeest. Het 

brengt momenten van troost en 

geluk, omdat we bij elkaar kunnen 

zijn. In gezelligheid, met lekker eten 

en kaarsjes. Dat geeft vertrouwen, 

biedt veiligheid en ontspanning. 

 

De belofte 
Kerstmis is de belofte van een kind. 

Een pasgeboren kind is ontwape-

nend. In het prille leven schuilt hoop 

en verwachting. Het kind Jezus, ons 

kind van Kerstmis, is ons beloofd als 

verlosser. Hij komt de gebroken 

harten helen, zieken genezen, de 

verharding verzachten en hij zal tot 

troost zijn. Zijn handen en woorden 

zullen ons tot zegen zijn. Hij is er 

voor iedereen. 

Door dat beloftevolle kind Jezus 

laten we ons met Kerstmis raken. In 

het kind Jezus komt God in de wereld  

 

 

 

 

wonen. De coronacrisis gaat niet 

zomaar voorbij, armoede lijkt niet 

gauw opgelost, de vluchtelingen 

stromen over de wereld en toch 

kunnen wij hopen en vertrouwen  

dat God bij ons aanwezig is. 

Het kind kan ons vertrouwen geven. 

Wij kunnen dat vertrouwen aan 

elkaar doorgeven, door de troosten 

waar getroost kan worden, door 

genezend aanwezig te zijn als we  

dat kunnen, door betrokken te zijn 

op elkaar. 

 

God doorbreekt de zwaarte en de 

duisternis en maakt hiermee ons 

bestaan lichter. We wensen u zalig en 

gelukkig kerstfeest. Dat het licht mag 

worden.  

Pastor Trees Versteegen 
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Voorzichtig 

nog onbreekbaar haast 

verschijnt overal het licht. 

Met een kracht 

die niemand kent. 

Die hoop ontketent, 

aarde openbreekt, 

vogels weer stem geeft. 

 

Naar Kris Gelaude 



Geloven in diversiteit: ‘Ik kan het nog niet helemáál loslaten..’ 
 

Veel mensen kennen Lyda van Uggelen. Zo’n vijfendertig jaar was ze in de Ontmoetingskerk actief als vrijwilliger. In 

die periode vervulde ze verschillende ‘taken’. Nu stopt ze ermee, het is mooi geweest. Ze ontvangt me gastvrij met 

koffie en we hebben een leuk gesprek over haar ervaringen en drijfveren.  

 
Lyda werkte ooit als verpleegkundige 

in het Radboudziekenhuis, totdat ze 

ernstige rugproblemen kreeg. ‘Ik 

moest het werk dat ik zo graag deed 

loslaten en kwam al betrekkelijk jong 

thuis te zitten. Dat was moeilijk, ook 

omdat ik vaak het bed moest 

houden, terwijl ik juist graag bezig 

ben. Theo van Grunsven bezocht me 

in die tijd regelmatig en kwam met 

een oplossing: zou het agenda-

beheer van de kerk iets voor jou 

zijn? Daarvoor hoef je de deur niet 

uit. Ja, waarom niet. En zo kwam ik 

terecht in de Beheercommissie van 

de kerk. Die is verantwoordelijk voor 

alles wat te maken heeft met het 

onderhoud en gebruik van het kerk-

gebouw’.  

 

Noteren en weer noteren 
Lyda zorgde voor het vastleggen van 

alle lopende en losse activiteiten, 

van zowel voor protestanten als 

katholieken. De repetities van de 

koren, de bijeenkomsten van 

groepen in de zalen, maar ook de 

huwelijken, dopen en uitvaarten. 

‘Moet je voorstellen: ik nam alle 

reserveringen telefonisch aan, 

schreef ze op, zette alles één keer 

per week in een keurig overzicht en 

bracht dat naar de koster, die het 

dan weer in de kerkagenda moest 

zetten. Later deden we het wat 

efficiënter, maar het bleef veel 

schrijfwerk. Dat heb ik jaren gedaan.’  

 

Achterwacht 
Lyda werd ook gevraagd voor de 

telefonische achterwacht. ‘Daar 

komt echt van alles binnen. Mensen 

die iets willen weten of regelen en 

die ik naar het secretariaat kon 

verwijzen. Maar ook mensen die in 

een moeilijke situatie zaten en hulp 

zochten. Dan had ik een gesprekje 

en kon er bijvoorbeeld voor zorgen  

dat ze gebeld werden door een van 

de pastors.’ 

Ook het coördineren en regelen van 

de uitvaarten nam ze op zich en dat 

paste haar goed. Zorg voor anderen 

zit Lyda in het bloed. ‘Noem het een 

beroepsdeformatie, maar ik voel het 

daardoor ook vaak goed aan als een 

ander ergens mee zit. En ik vind het 

dan fijn als ik iets voor zo iemand 

kan betekenen. Zo’n telefoontje 

bijvoorbeeld, van een oudere 

mevrouw die vertelt dat haar man 

afgelopen nacht is overleden. Ze wil 

graag dat de uitvaart in de kerk 

plaatsvindt, maar weet niet goed  

hoe dat gaat. Ik neem dan tijd voor 

een meelevend gesprekje. Is de 

uitvaartondernemer al gebeld? Zo ja, 

dan neemt die al veel zaken op zich. 

Ik leg uit hoe het in de kerk gaat en 

zorg dat de dienstdoende pastor 

contact opneemt. Dat is vaak een 

hele geruststelling in zo’n verdrietige 

situatie.’ Met het soepel laten lopen 

van al het regelwerk rond uitvaarten 

in de kerk is Lyda onlangs nog druk 

geweest. ‘Ik voel die verantwoorde-

lijkheid, wil graag dat dingen goed 

op papier staan. Zodat het voor 

iedereen, ook voor uitvaart- 

ondernemers, duidelijk is wat er 

moet gebeuren als een overlijden 

wordt gemeld, wie wat doet en wie 

op welke tijden bereikbaar is.’  

 

Oog voor de ander 
Lyda heeft in al die jaren in de kerk 

ook allerlei andere dingen gedaan. 

Zo maakte ze, samen met enkele 

andere vrijwilligers, de gebeds-

mantels voor de pastors en 

dominee.  

Ook in haar wooncomplex is ze 

actief. Zo zit ze in de huurders-

vereniging en gaat soms langs bij 

mensen die alleen zitten. ‘Ik denk 

altijd maar: wat zou ik zelf fijn 

vinden in zo’n situatie’. Ze was 

daarom ook altijd alert op het wel  

en wee van andere vrijwilligers in de 

kerk. ‘Bijvoorbeeld als mensen soms 

teveel hooi op hun vork namen. 

Werken voor de kerk is mooi, maar 

je moet je grenzen bewaken’.  

Dat geldt overigens ook voor haar 

eigen situatie, hoewel Lyda niet 

geneigd is om het nu helemaal rustig 

aan te gaan doen. Met een grote 

glimlach: ‘Ik heb een flinke dosis 

optimisme van mijn ouders mee-

gekregen. Mijn rug is altijd mijn 

handicap gebleven, maar ik bekijk 

vooral wat ik wél kan. Ik zeg vaak: in 

mijn huis is alles aangepast, behalve 

ik zelf’.  

 

Bezig blijven 
We zullen Lyda dan ook nog wel 

tegenkomen in de kerk. ‘Ik kom 

minder vaak in de vieringen dan 

vroeger, maar het doet me altijd 

goed om er te zijn’. En eigenlijk heeft 

ze ook het vrijwilligerswerk nog niet 

helemaal losgelaten. ‘Ik draag het nu 

wel over, maar als ze me vragen om 

toch nog eens in te springen als ze 

verlegen zitten, zal ik dat zeker doen, 

als ik het kan uiteraard.’  

Brigitte van Dam 

4 



 

Geloofsgemeenschap in beweging 
 

Les in de kerk 
Sinds een paar maanden heeft onze gastvrije Ontmoetingskerk een 

leslokaal. Wekelijks krijgen ruim 30 studenten die aan de HAN een 

zorgstudie doen les in de 'Kelder'. 

 

Meer precies: ze lopen een half jaar stage bij projecten in de wijk, 

zoals Wandelmaatje en Helpende handen. Ook de Aanloop is een 

stageplaats. De studenten worden begeleid door de docenten Vincent 

(wie kent hem niet) en Lisa. Iedere woensdag om 10.00 uur komen ze 

samen in de Kelder. De dag begint met een spelletje als ‘energizer’. 

Dan volgt een 

inspiratiemo-

ment, waarbij 

steeds iemand 

vertelt wat 

hem of haar 

ïnspireerde, 

bijvoorbeeld 

een film, een 

liedje of het 

Jongerenkoor. 

Daarna gaan 

ze naar hun 

Links: Yente als deelnemer theaterweekend                      stageplaatsen. 

 

Yente is student Verpleegkunde, zij doet haar stage bij het project 

'Elkaar ontmoeten', in de Meiberg. "We zijn met z’n vieren. We maken 

een lekkere pan soep voor de bewoners, die elkaar hiervoor beneden 

treffen. Wij lopen rond en mengen ons in het gezelschap."  

 

Een vertrouwde en rustige plek 

Yente is enthousiast over deze combinatie van les in de kerk en stage 

in de wijk. "De kerk was voor mij al een vertrouwde en rustige plek.  

Ik vind het leuk om mijn ontwikkeling hier verder voort te zetten." 

De stages duren tot half januari. Ook andere studenten zijn positief. 

Estefani: "Omdat ik zelf katholiek en gelovig ben, vind ik het wel 

bijzonder om hier les te hebben. " Lesley: "Het is bijzonder om elke 

week naar de kerk te komen. De eerste keer liep ik door een 

verkeerde deur en kwam in de kerkzaal terecht, waar net mensen 

samenzaten met een priester." Femke: "Dankzij de creatieve, fijne 

sfeer in de Kelder worden we gemotiveerd om inventief aan de slag  

te gaan." Indy: "Door de moderne aankleding in het gebouw heb ik 

eigenlijk niet het idee dat ik in een kerk ben. De mensen die hier 

komen, zijn heel aardig." Al met al is dit voor de Ontmoetingskerk een 

heel mooie manier om ‘kerk in de wijk’ te zijn. 

Brigitte van Dam 

 

 

Familieberichten 
Gedoopt:  Jill Gerrits 

Afscheid genomen van:  Mw. Willy Kimenai-Hessels, 89 jaar,  

                                            Robert van der Heijden, 58 jaar 

 

 

 

 

 

 
 

Epifanie * 
 

Wie wel eens Kerst heeft gevierd in Italië 

kent haar: La Befana, een goede heks die 

op het feest van Driekoningen cadeautjes 

brengt aan de kinderen.  
 

Het verhaal wil dat La Befana de drie 

koningen die met goud, wierook en mirre 

de ster van Bethlehem volgden gastvrij 

heeft ontvangen. “Ga met ons mee om 

het pasgeboren kind te vinden,” zeiden  

de koningen. Maar La Befana sloeg de 

uitnodiging af. Ze wilde zich wijden aan 

haar dagelijkse taak, het huis op orde 

houden. De koningen vertrokken en La 

Befana bleef al vegend met haar bezem 

achter. Een paar dagen later voelde de 

goede heks dat haar hart onrustig werd 

en plots overviel haar de drang om toch 

het goddelijk kind te gaan zoeken. La 

Befana pakte als geschenken speelgoed 

van haar eigen -overleden- kind en reisde 

de drie koningen op haar bezemsteel 

achterna. Maar hoe ze ook zocht, ze vond 

noch de koningen, noch het goddelijk 

kind. “Wat nu?” vroeg de heks zich af. 

“Hoe kan ik mijn goede bedoeling toch 

waar maken?” En zo kwam het dat La 

Befana haar cadeaus gaf aan de kinderen 

die ze op haar weg tegenkwam: gewone 

kinderen.  
 

Nog even en wij vieren Driekoningen,  

het feest waar het goddelijke van het 

pasgeboren kind Jezus aan het licht komt. 

Maar hoe vieren we dat? En wat zegt ons 

het verhaal van La Befana? We kunnen 

niet allemaal dat ene bijzondere en 

goddelijke kind vinden en we hebben niet 

allemaal zoveel kostbaars te geven als de 

drie koningen. Wat we wel kunnen is iets 

goeds van onszelf geven aan wie we op 

onze weg tegenkomen. We zijn vriende-

lijk, we bieden hulp of maken een praatje. 

Het zijn geen grootse dingen, niet 

bijzonder, maar misschien komt zo wel 

het goddelijke tussen mensen vanzelf 

tevoorschijn. 

              Cara Valk 
* epiphainein = plotseling  

   te voorschijn komen bij iets 
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Een eigentijds verhaal: Dit zijn de namen 
Hans van Gennip bezocht onlangs het net geopende Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Hij vertelt 

het verhaal achter zijn bezoek.  

 
In de Ontmoetingstuin naast onze 

kerk staat sinds enkele jaren de 

herinneringsboog. Wie dat wil, kan 

hierop een plaatje laten bevestigen 

met de naam en data van een 

dierbare overledene. Er zit een 

mooie Bijbelse gedachte achter: 

zolang de naam van een mens wordt 

genoemd, is hij of zij niet vergeten. 

Zoals in Jesaja wordt gezegd dat 

onze namen in Gods handpalm 

staan.  

Ook in de joodse traditie spelen 

namen een heel belangrijke rol.  

Het Bijbelboek Exodus begint met: 

‘Dit zijn de namen van de zonen van 

Israël die samen met hem, Jakob, 

naar Egypte waren gekomen, ieder 

met zijn eigen gezin.’ Daarna volgen 

de voornamen van de oervaders  

van de twaalf stammen van Israël. 

Omdat de Israëlieten zo talrijk 

werden, dwong de koning van 

Egypte hen tot het verrichten van 

zware arbeid. Ze moesten stenen 

maken van klei en op het land 

werken en werden voortdurend 

mishandeld. Ook toen al hadden  

de Joden het zwaar.   

 

Het Namenmonument 
Na een jarenlang wordingsproces is 

in september het Namenmonument 

geopend, in aanwezigheid van de  

koning. Het gedenkteken is 

ontworpen door de vermaarde 

architect Daniel Libeskind. Het 

basispatroon bestaat uit gangen,  

die zijn gevormd volgens vier 

Hebreeuwse letters. Samen geven 

deze het woord ‘In herinnering aan’ 

weer. Als bezoeker loop je door een 

labyrint van twee meter hoge 

muren, bekleed met in totaal 

102.000 bakstenen. In elke steen 

staat een naam, de geboortedatum 

en de leeftijd bij overlijden 

gegraveerd van deze persoon, man, 

vrouw, kind. Wie door deze haast 

eindeloze gangpaden doolt en hier 

en daar een naam leest, kan alleen 

maar stil worden. Het monument 

maakt het bijna letterlijk tastbaar:  

de 102.000 namen van alle 

omgebrachte Joden, Sinti en Roma 

zijn voor iedereen zichtbaar en aan 

te raken. 

 

Een van die velen 
Al jaren geleden adopteerde mijn 

inmiddels overleden echtgenote één 

van die vele namen. Zij voelde zich 

erg betrokken bij het Jodendom.  

Ze schreef een scriptie over het 

Joods Museum in Berlijn, dat ook is 

ontworpen door Daniel Libeskind. 

Wat zou zij graag het 

Namenmonument hebben gezien  

zoals het er nu staat! Ik beschouwde 

het dan ook als mijn ereplicht om 

namens haar het gedenkteken te 

bezoeken. Enkele weken na de 

opening toog ik daarom naar 

Amsterdam. De herdenkingsplaats 

ligt niet ver van het Waterlooplein, 

in wat eens het hart van de joodse 

wijk was.  

Uit de talloos velen kozen we 

indertijd de naam van Keetje 

Achttienribbe-Fonteyn. Zij was 

getrouwd met Eliazer Achttienribbe, 

een diamantbewerker. Op 57-jarige 

leeftijd is ze vermoord in Auschwitz.  

 

De cirkel rond 
Omdat de namen alfabetisch zijn 

gerangschikt, had ik de baksteen 

waarin de naam van Keetje 

gegraveerd staat snel gevonden. In 

de joodse traditie leggen mensen 

steentjes op het graf van een 

overledene. Op het terrein van het 

Namenmonument is daarom een 

ruim vak gemaakt, met daarin witte 

stenen. Ieder die dat wil, kan er een 

pakken. Behalve zo’n witte steen 

legde ik ook drie eikeltjes bij de 

naam van Keetje Achttienribbe. Die 

eikeltjes komen van begraafplaats 

Jonkerbos, waar mijn echtgenote 

rust. Op deze manier heb ik namens 

haar een groet gebracht aan die 

vrouw van wie ze enkel de naam 

kende. 

Dit kleine ritueel ontroerde me.  

Het voelde alsof ik hiermee de cirkel 

sloot. Lange tijd stond ik stil bij het 

lot van al die onvoorstelbaar velen 

wier namen hier voor altijd gegrift 

staan en die nu niet meer vergeten 

worden. 

Hans van Gennip  
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Uit het Ontmoetingsberaad 
 

Parochieavond: 
Eenheid in verscheidenheid 

Afgelopen voorjaar is de visie van de parochie Heilige 

Drie-eenheid verwoord in een folder. Deze kwam mee 

met de Ontmoeten. In 2030 willen we een vitale en 

eigentijdse parochie zijn, die dicht bij de mensen staat. 

Een mooie wens, maar gaat dat 

lukken? Op 19 oktober kwamen 

zo’n 50 parochianen bij elkaar in de 

Tuinzaal van Klooster Brakkenstein 

om van het parochiebestuur te 

horen hoe het ervoor staat.  

De boodschap was niet vrolijk. Er 

zijn steeds minder vrijwilligers, er wordt minder gedoopt 

en getrouwd in de kerk en ook het aantal uitvaarten 

daalt. Penningmeester Jos Verstegen liet zien dat de 

parochie flink inteert op haar eigen vermogen. Dat kwam 

hard aan, bleek in groepsgesprekken die erop volgden. 

"Zoals het nu gaat, gaan we ten onder", "Als je niks doet, 

kun je uitrekenen wanneer het fout gaat" en "Ik vrees 

dat we wel wat kerken moeten sluiten", zo was te horen.  

Maar er werden ook veel suggesties gedaan. Over het 

betrekken van jongeren via aansprekende activiteiten, 

de werving van vrijwilligers, het zoeken van verbinding 

met de wijken en het bevorderen van de onderlinge 

communicatie om elkaar beter leren kennen.  

Het bestuur heeft alle ideeën verzameld en gaat ermee 

aan de slag. Ondertussen wordt samen met het pastoraal 

team al gewerkt aan het vitaler maken van de parochie. 

Zo komt er voor elk van de vijf pijlers (geloof vieren, 

vormen en verdiepen, gemeenschapsvorming, 

dienstbaarheid en participatie) een speciale werkgroep.  

Brigitte van Dam 

Een nieuw parochieblad 
Er werd al enige tijd over nagedacht en nu is het zover: 

met ingang van 2022 komt er een heel nieuw parochie-

blad voor de alle zeven locaties van de parochie Heilige 

Drie-eenheid. Het neemt de plaats in van Triptiek én 

Ontmoeten.  

Met de fusie van enkele kerken tot deze parochie, zo’n 

tien jaar geleden, is Triptiek opgezet. Dit blad verscheen 

ongeveer maandelijks. Met daarin ook informatie over  

de vieringen en andere activiteiten in de Ontmoetingkerk. 

Wij hebben echter tot nu ons eigen parochieblad 

gehouden, dat in 1986 voor het eerst uitkwam en zoals u 

hieronder ziet in de loop der jaren enkele keren een 

nieuw uiterlijk kreeg. In 2013 kreeg het zelfs een nieuwe 

naam en een buitenblad in kleur. Lies Klok, die een jaar 

geleden overleed, verfraaide de opmaak naar eigen 

goede smaak en inzicht. We hebben als huidige redactie 

steeds met plezier aan Ontmoeten gewerkt. Mede 

dankzij gastauteurs, die op ons verzoek mooie bijdragen 

schreven voor Eigentijds verhaal. Zeker ook dankzij onze 

fotografen Ann en Martien, op wie we altijd een beroep 

konden doen en die prachtige voorbladen hebben 

gemaakt. En niet te vergeten drukkerij Benda, die steeds 

weer keurig op tijd een mooi blad afleverde.  

Inmiddels wordt gewerkt aan het nieuwe blad, dat in 

januari voor het eerst verschijnt en helemaal in kleur zal 

worden gedrukt. Het is de bedoeling dat het zes keer per 

jaar uitkomt. De naam is nog even geheim, maar ik kan 

wel melden dat twee van ons zijn overgegaan naar de 

nieuwe redactie. Verder zal Cara als columnist van tijd 

tot tijd haar bijdrage leveren. Net als onze pastors Joska 

en Trees. We hopen dan ook dat u ook het nieuwe blad 

met plezier zult lezen! 

Brigitte van Dam 
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Vieren in de Ontmoetingskerk 
Iedere week zijn er vieringen op woensdag om 9.00 uur, zaterdag om 18.30 uur en zondag om 11.00 uur.  

U bent welkom bij de meeste vieringen zonder reservering, maar mét mondkapje en registreren in de hal. 

Hoe u kunt reserveren voor Kerstmis kunt u vinden op onze website én aan het raam van de kerk. 

Alle vieringen zijn online te volgen via onze website www.ontmoetingskerk.net. 

 
 

11/12 dec. 3
e
 Advent 

za. 15.30 uur Eucharistieviering - Encore 

   vg. Joska v.d.Meer en Eugene Awayevu 

zo. 11.00 uur Eucharistieviering - Gezinsviering 

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

   met Kinderkoor 
 

18/19 dec. 4
e
 Advent  

za. 18.30 uur Woord- en Communieviering 

   vg. Joska v.d.Meer - Jongerenkoor 

zo. 11.00 uur Woord- en Communieviering 

   vg. Wim Koopmans en Joska v.d.Meer 

   met Mediorenkoor 
 

21 december 

di. 19.30 uur Boeteviering - Mediorenkoor 

   vg. Cobi Voskuilen en Trees Versteegen 
 

24 december Kerstavond 

vr. 16.00 uur Herdertjesviering - Jongerenkoor 

   vg. Joska v.d.Meer 

 17.30 uur Eucharistieviering - Gezinsviering 

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

   met Kinderkoor 

 19.30 uur Eucharistieviering - Mediorenkoor 

   vg. Joska v.d.Meer, Trees Versteegen 

   en Albert de Jong 

 21.30 uur Eucharistieviering - Joy 

   vg. Joska v.d.Meer, Trees Versteegen 

   en Albert de Jong 

 23.30 uur Eucharistieviering - Jongerenkoor 

   vg. Joska v.d.Meer, Trees Versteegen 

   en Albert de Jong 
 

25 december 1
e
 Kerstdag 

za. 9.30 uur Protestantse dienst 

 11.00 uur Eucharistieviering - Gregoriaans koor 

   vg. Joska v.d.Meer, Trees Versteegen 

   en Albert de Jong 
 

26 december 2
e
 Kerstdag 

 9.30 uur Protestantse dienst 

zo. 11.00 uur Woord- en Communiev. - Encore 

   vg. Trees Versteegen 

1/2 januari Oud en Nieuw 

za. 18.30 uur Eucharistieviering 

   vg. Albert de Jong 

zo. 11.00 uur Eucharistieviering - Muziek 

   vg. Gerard van Hoof 
 

8/9 januari  

za. 18.30 uur Woord- en Communiev. - Muziek 

   vg. Trees van Kraaij en Ineke Keizers 

zo. 10.30 uur Oecumenische Ontmoetingsviering 

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

   met Kinderkoor en Joy 
 

15/16 januari  

   vg. Joska v.d.Meer en Jacques Grubben 

za. 18.30 uur Eucharistieviering - Jongerenkoor 

zo. 11.00 uur Eucharistieviering - Mediorenkoor 
 

22/23 januari  

   vg. Trees Versteegen - Emmanuel Gerritsen 

za. 18.30 uur Woord- en Communiev. - Encore 

zo. 11.00 uur Woord- en Communiev. - Greg. koor 
 

29/30 januari  

za. 18.30 uur Woord- en Communiev. - Muziek 

   vg. Trees van Kraaij en Ineke Keizers 

zo. 11.00 uur Woord- en Communiev. - Gezinsviering 

   vg. Joska v.d.Meer met Kinderkoor 
 

5/6 februari  

   vg. Roland Brans en Albert de Jong 

za. 18.30 uur Eucharistieviering - Samenzangkoor 

zo. 11.00 uur Eucharistieviering - Mediorenkoor 
 

12/13 februari  

za. 18.30 uur Woord- en Communiev. - Joy 

   vg. Trees van Kraaij en Joska v.d.Meer 

zo. 11.00 uur Eucharistieviering - Gezinsviering 

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

   met Kinderkoor 
 

Via het secretariaat kunt u regelen: Uw persoonlijke 

gebedsintenties in een weekendviering (bijdrage € 12,-) 

Een gedachtenisplaatje op de herinneringsboog in de 

Ontmoetingstuin (€ 70,- voor 7 jaar). 
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 Colofon 
  Ontmoeten is een uitgave van de parochie Eindredactie: Brigitte van Dam Indien uw naam niet juist is of 

  Heilige Drie-eenheid in Nijmegen ontmoeten@ontmoetingskerk.net wanneer u dit blad niet meer 

  locatie Ontmoetingskerk Omslagontwerp: Jelle Veldhorst op prijs stelt, wilt u dit dan 

  Druk: BENDA drukkers, Wijchen  melden aan het secretariaat. 



 

Kijk voor alle activiteiten op de website www.ontmoetingskerk.net, of u live of online mee kunt doen. 

 

 

Stabat Mater,  

de Zeven smarten van Maria 
Elk jaar op 15 september staat de kerk met het feest van 

de Zeven Smarten van Maria stil bij de momenten van 

verdriet in haar leven. 

Het beroemde Latijnse gebed Stabat Mater ontstond 

rond 1300 in Frankrijk of Italië en kreeg in de 15e eeuw 

de rol van hymne in de katholieke liturgie. Sindsdien zijn 

honderden componisten geïnspireerd door de oorspron-

kelijk Gregoriaanse melodie. Wim Koopmans neemt ons 

mee door de muzikale geschiedenis van het Stabat Mater 

en illustreert zijn verhaal met foto’s van piëta’s gemaakt 

door Brigitte Dirksen. 

Maandag 13 december 19.30 - 22.00 uur. 

Reserveren vooraf is niet nodig, wel uw QR-code. 

 

 

Kerst en Oud en Nieuw  

in en rond de Ontmoetingskerk 
* Kerstsamenzang: Het Samenzangkoor pakt de traditie 

weer op van een uurtje inzingen voor Kerstmis. Op 

zondagmiddag 19 december bent u van 15.00 - 16.00 

uur welkom om samen te genieten van mooie muziek en 

gedichten. Reserveren vooraf is niet nodig, wel QR-code 

bij de ingang. 
 

* Kerstvieringen: met reservering (zie pagina 8) 
 

* Kerststallen kijken 

Ook dit jaar verandert de kerk in een grote kijkdoos 

waarin van buitenaf verschillende kerststallen zijn te 

zien. Op de website is een puzzel te downloaden om ze 

extra goed te bekijken. Ook de Ontmoetingstuin is deze 

kerst weer mooi verlicht! De tuin is een ommetje waard 

én zeker toegankelijk! 

 

* Klaasmarkt Oliebollen 

De Klaasmarkt kon jammer genoeg niet doorgaan, maar 

de oliebollenbakkers willen hun kunst niet verleren.  

Ze hopen te bakken op 30 december vanaf 10.00 uur 

(vooraf bestellen – zie website) en anders weer bij de 

voorjaarseditie van de Klaasmarkt!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coronakaars 

 

Ga voor ons uit 
Iedere viering steken we de coronakaars aan ‘om te 

gedenken alle overledenen en als troost en bemoediging 

voor allen die lijden onder de gevolgen van deze 

pandemie, wereldwijd'. 

In de Adventstijd bidden we in het licht van deze kaars: 
 

God,  U die nieuwe en onverwachte dingen doet, 

groter dan wij durven verwachten: 

Ga voor ons uit 

als om ons heen een wereld ineenstort. 

U die onze toekomst bent, 

laat ons nieuwe wegen zoeken 

en met elkaar stand houden in alle onzekerheid.  

Sterk ons met vertrouwen 

dat ook vandaag uw kracht werkzaam is 

en U uw Naam waar maakt 

‘Ik zal er zijn’. 

 

 

Adventswandeling 
Op woensdag 15 december is er een Adventswandeling 

van ongeveer een uur. De start is om 11.00 uur in de 

Ontmoetingstuin. We wandelen in tweetallen, met 1,5 

meter afstand. Iedereen krijgt een gespreksthema mee. 
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Kijk voor alle activiteiten op de website www.ontmoetingskerk.net, of u live of online mee kunt doen. 
 

 

Wachten 
Onder deze titel starten we over enkele maanden met 

een creatief bezinningsprogramma. We wachten op het 

einde van de coronacrisis en straks weer op het einde 

van de winter. Mensen kunnen ook wachten tot hun 

ziekte voorbij gaat, wachten op genezing, of tenminste 

op een draaglijke situatie. Of ze moeten wachten op een 

behandeling. Ook de natuur wacht in de winter, zoals de 

bloembolletjes in de grond, vol kracht om zich weer aan 

de wereld te tonen.  

Wachten is vol verwachting. Het vraagt om stilte en 

doorzettingsvermogen en ook om actie. Waar wachten 

we op? En hoe gaan we om met het onverwachte? 

Op de website vindt u over enige tijd nadere informatie 

over het bezinningsprogramma, dat loopt van februari 

tot half april. Er zijn dan activiteiten overdag en in de 

avond. 

 

Vrede en Vrijheidstuin 
met Ont-moet Stoel 
In de Ontmoetingstuin staat binnenkort een bijzondere stoel: 

de Ont-moet Stoel, van Marcel Blom. Met die stoel en een 

aantal kunstpanelen heeft de tuin er een nieuwe functie bij: 

Vrede- en Vrijheidstuin. Samen met zeven andere 

Nijmeegse tuinen: de Educatieve Natuurtuin Goffert,  

De Groene Schakel in Grootstal, Land van Ooij, de tuin 

rond het Pomphuisje van de Kunstraffinaderij (vlakbij 

Centraal Station), de Theetuin van Hortus Nijmegen in 

Brakkenstein, Trainingscentrum Michi bij Park Staddijk 

en de Wijkfabriek in de Wolfskuil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Op zaterdag 11 december om 14.00 uur start in de 

Ontmoetingstuin (en in de Educatieve Natuurtuin 

Goffert) een fietstocht langs alle Vrede en Vrijheids-

tuinen en de daar geplaatste kunstwerken. Deze hebben 

betrekking op persoonlijke vrede en vrijheid. De tocht is 

ruim 20 km lang, met een pittig stukje Holleweg erin. 

Wilt u meefietsen? Dan graag aanmelden bij: 

stichtingkus@gmail.com, of 06-18 19 43 93.  

In januari worden alle kunstwerken tentoongesteld in 

Passage Molenpoort, eerste verdieping. 

 

Oproep van de paus: 
gezamenlijke synode 
Paus Franciscus heeft ons opgeroepen tot een wereld- 

wijd proces van bezinning over geloof en kerk. Dit als  

voorbereiding van de 

algemene bisschoppen-

synode over twee jaar. Het  

is eigenlijk een raadpleging 

vooraf en het is de bedoeling 

dat we in gesprek gaan over drie thema’s. Pastor Herwi 

Rikhof heeft een toelichting op de thema’s gegeven.  

U kunt de thema’s en enkele vragen ter overdenking 

opvragen bij het secretariaat. 

Vanaf eind januari plannen we gelegenheden om met u 

in gesprek te gaan. De verzamelde reacties geven we 

vervolgens door aan de bisschop, waarna ze verder hun 

weg vinden naar het Vaticaan.  

 

Gebedsweek voor de eenheid 
16-23 januari 2022 
In de jaarlijkse Week van gebed 

voor de eenheid van christenen, 

bidden christenen samen voor 

eenheid voor hun wijk en de 

wereld. Deze gebedsbeweging 

begon al 175 jaar geleden en 

wordt wereldwijd gehouden. Dit jaar staan we stil bij de 

ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en 

de weg wijst naar Jezus.  

In de Ontmoetingskerk houdt de Raad van kerken 

Nijmegen een gebedsviering op zondag 16 januari om 

19.00 uur. Door de week houden we iedere avond een 

oecumenisch avondgebed van 19.30 - 20.00 uur. 

 

Jongerentheaterweekend 2022 
Hopelijk kunnen jongeren in januari weer een bijbel-

verhaal in een eigentijds jasje steken tijdens het 

Theaterweekend. De voorbereidingen zijn in elk geval in 

volle gang. De keuze voor het verhaal is gemaakt: de felle 

en eigenzinnige profeet Elia zal in de spotlights staan.  

Onder voorbehoud van coronamaatregelen is het 

Theaterweekend op 29 en 30 januari.  

Voor jongeren vanaf groep 8, tot 21 jaar. Je kunt je 

aanmelden voor de workshops Spel, Muziek, Decor, 

Foto/film of Klusteam via theaterweekend@gmail.com. 

Iedereen kan het eindresultaat komen bekijken op 

zondagmiddag 30 januari. 

Op de website staat tegen die tijd of u de voorstelling 

live of online kunt bekijken.  
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Op weg naar Kerstmis 
Tijdens de gezinsviering van  

14 november maakten de 

kinderen verjaardagskaarten 

voor kinderen in armoede die 

een Jarige Jobpakket krijgen. 

Als Jezus in onze tijd geboren 

zou zijn dan had hij ook zo'n  

kaart ontvangen:  

   Lieve Jezus, 

   U bent in een stal geboren 

   en had een voerbak als kribbe. 

   Dan weet U hoe het is 

   om klein en arm te zijn. 

   Zie uit naar al uw mensen 

   die het ook zo moeilijk hebben. 

   Ga naar ze toe, lieve Jezus, 

   ga naar ze toe! Amen. 
 

(kerstgebedje van de site www.geloventhuis.nl met veel 

tips om thuis kerst te vieren met kinderen) 

 

Kerstkinderkoor 
Twee keer repeteren en dan de kerstviering uit volle 

borst meezingen, lijkt je dat leuk? Doe dan mee en kom 

vrijdag 10 en 17 december van 16.00 - 17.00 uur naar de 

kerk. www.kinderkoordukenburg.nl.  

 

Kerstavond met kinderen en jongeren 
* Herdertjesviering Kerstavond 24 december 16.00 uur  

  voor peuters en kleuters 

* Gezinsviering  Kerstavond 24 december 17.30 uur  

  voor basisschoolkinderen 

* Nachtmis Kerstavond 24 december 23.30 uur  

  voor jongeren 

 

De kerststallen en de Ontmoetingstuin zijn in de hele 

kersttijd te bewonderen (zie pag 9). 

 

Gezinsvieringen in 2022 
met Kinderkoor en Kleuternevendienst 

30 januari 11.00 uur In decor van het Theaterweekend 

13 februari 11.00 uur Met presentatie communicantjes 

13 maart 11.00 uur  40dagen voorbereiding op Pasen 

14 april 18.00 uur  Pasen 

  9 juli 10.30 uur  Openluchtviering 

Kleuternevendienst 
Op verzoek van enkele ouders  

starten we als try-out met de  

kleuterviering in de kerk. Er is 

dan altijd een gezins-viering 

waarbij het Kinderkoor zingt. Zo 

maken de kleuters ook een klein 

deel van de viering mee. Totdat 

zij vertrekken, hebben we ook 

kleuterliedjes en activiteiten in 

de viering. Zoals het liedje Goedemorgen allemaal en we 

steken een lichtje aan voor blijdschap en verdriet.  

Na deze opening gaan de kleuters met hun ouders naar 

een aparte ruimte voor een kleuterviering. Oudere 

kinderen kunnen dan alleen of met een ouder in de grote 

viering blijven. Na de communie komen de kleuters weer 

terug voor de zegen. Zo sluiten we samen af.  

Ouders die mee willen denken en/of willen helpen, 

kunnen zich melden bij pastor Joska van der Meer, 

joska.van.der.meer@ontmoetingskerk.net 

 

Vormsel 2022 
Wat betekenen geloof en kerk voor jou? 

Bij de vormselvoorbereiding gaan we met jongeren vanaf 

groep 8 hierover in gesprek en vertellen over de Bijbel, 

Jezus, de kracht van de Heilige Geest en wat gevormd 

worden betekent. Tijdens de voorbereiding, bepaal je of 

je ook echt gevormd wilt worden. 

We komen zeven keer bij elkaar op vrijdagavond van 

19.00 - 20.30 uur (januari – juni) 

Alle kinderen van groep 8 die via de administratie bij ons 

bekend zijn, kregen een informatiefolder. Rechtstreeks 

aanmelden via het secretariaat kan ook.  

De kosten zijn € 50,-. 

Natuurlijk kunnen ook oudere jongeren en volwassenen 

het vormsel doen. Meestal is er dan een persoonlijk 

voorbereidingstraject. Neem voor meer informatie of 

aanmelden contact op met het secretariaat. 

 

Eerste communievoorbereiding 
start in januari 

Op 4 november ontvingen we een mooie oorkonde van 

alle Nederlandse kloosterlingen vol waardering voor de 

eerste communievoorbereiding. We kijken er naar uit 

met de nieuwe groep te starten op zaterdag 22 januari.  
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Jaargang 35 - nummer 4 - 8 december 2021 

Actie Kerkbalans 
De titel van deze jaarlijkse actie is nu wel heel 

toepasselijk: we moeten balanceren tussen veilig 

afstand bewaren en contact, tussen ‘dit jaar maar 

even voorbij laten gaan’ en toegankelijk blijven met 

aangepaste activiteiten.  
 

Kerkgebouw staat er mooier voor 
Afgelopen jaar is er veel opgeknapt. We hebben 

een fraai kerkplein, met dank aan de gemeente.  

We hebben onze vernieuwde Tuinkamer en nieuwe 

ramen in de voorpui die de stookkosten verlagen. 

Dit is betaald uit collectebijdragen en gespaard 

geld, maar dank ook aan de Stichting Johannes & 

Jacobus en enkele fondsen.  

En we hebben een nieuwe overzichtelijke website, 

waarop beelduitzendingen en zaalverhuur 

gemakkelijk te vinden zijn. Met dank aan 

vrijwilligers.  

 

Ook financieel was 2021 een jaar van balanceren. Opnieuw 

misten we inkomsten van collectes, de Klaasmarkt en zalen-

verhuur. Terwijl de vaste lasten van gebouw en personeel 

doorlopen. En ook in 2022 willen we hoe dan ook zo nabij 

mogelijk zijn in contacten en steun, met name voor wie leven 

in armoede en/of isolement. Met onderdak voor de Voedsel-

bank, met vieringen en bemoedigingsmomenten.  

Draagt u ook (weer) bij? 

 

 

 

 

Uit de rijke christelijke traditie 
‘Doe waartoe je geroepen bent, wees Kerk!’ 
Tot nog niet eens zo lang geleden drukte de kerk haar 

stempel op alle aspecten van de samenleving. De kerk 

was overal nadrukkelijk present en bepaalde de cultuur. 

In elke wijk was een kerkgebouw op loop-afstand waar 

ieder zich zondags, al of niet plichtmatig, vertoonde.  

Als katholiek werd je lid van een katholieke voetbalclub, 

toneel-vereniging of vakbond.  

Je las een katholieke krant en kreeg zorg in een katholiek 

ziekenhuis. Op het gebied van de moraal golden strikte 

richtlijnen die door velen als knellend zijn ervaren. De 

kerk had zelfs allerlei lijntjes met macht-hebbers. De 

kritiek die je nu nog op verjaardagen hoort, stamt vooral 

uit die periode van de dominante kerk. 

 

Kanteling 
Hoe anders is het vandaag de dag. Veel mensen rekenen 

zich niet meer tot een kerk en kerkgebouwen moeten 

worden afgestoten. Geloof en cultuur zijn niet meer innig  

verstrengeld, mensen maken hun eigen keuzen.  

Maar is de afnemende kerkelijkheid een voorteken van  

het totale verdwijnen van dit eeuwenoude instituut? 

Zeker niet!, stelt Jozef de Kesel, aartsbisschop van 

Mechelen-Brussel. De kerk kan juist nu overbodige  

ballast over boord zetten en zich richten op haar  

eigenlijke taak. Namelijk: de plaats te zijn waar God 

gevierd wordt in een geloofsgemeenschap die oog heeft 

voor de vragen, vreugden en angsten van mensen van 

deze tijd. Mensen zijn nu wel vrij, maar hebben nog 

steeds vragen over de zin van het bestaan en over hoe 

om te gaan met onze vrijheid en verantwoordelijkheid. 

Juist hiervoor geeft het geloof volgens De Kesel hand-

reikingen. Het geloof als bewuste keuze en niet langer 

louter als gewoonte of traditie. 

 

De kerk zèlf is de boodschap 
De Kesel vindt dat de kerk de seculiere samenleving van 

harte mag omarmen. Daarbij kan ze gewoon haar eigen, 

authentieke geluid laten horen. De kerk van de toekomst 

is bescheiden, kleiner, maar ook open en belijdend. Zijn 

adviezen luiden als volgt. Toon de wereld waar je als kerk 

voor staat. Wat je als kerkgemeenschap van binnen 

beleeft, straal dat uit. Wees kerk zoals die bedoeld is: 

een plaats van onbevangen luisteren naar Gods woord, 

van aandachtig bidden en barmhartig handelen naar 

buiten toe. Een teken zijn van Gods liefde voor heel de 

mensheid. 

Hans van Gennip 
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