
 

AAccttiiee  KKeerrkkbbaallaannss  

U ontvangt deze folder in het kader van de 

jaarlijkse actie Kerkbalans.  

In de samenleving en als kerk moeten we 

balanceren tussen veilig afstand bewaren en 

contact, ‘het dit jaar maar even voorbij laten 

gaan’ en toegankelijk blijven met aangepaste 

activiteiten. Als Ontmoetingskerk hebben we 

daarin qua activiteiten in 2021 een aardige 

balans gevonden, maar financieel is het meer 

balanceren dan ooit.  

 
 

 

 

GGeessllaaaaggddee  rreennoovvaattiiee  kkeerrkkggeebboouuww  

Met dank aan collectegelden, giften via 

QRcode, het eigen onderhoudsfonds, de 

Klaasmarkt en stichting Johannes en Jacobus 

staat er in vergelijking met een jaar terug een 

opgefrist kerkgebouw. De vernieuwde ramen 

in de voorpui verlagen de stookkosten. De 

gemeente Nijmegen zorgde voor een fraai 

kerkplein en maakt zo zichtbaar dat de 

Ontmoetingskerk echt onderdeel is van de 

wijk. Vrijwilligers vormden zaal M om tot een 

eigentijdse en gezellige Tuinkamer.  

 

WWee  llooppeenn  ggrraaaagg  ssaammeenn  

bbaallaanncceerreenndd  vveerrddeerr  

HHeellpptt  uu  mmeeee??  

 

WWee  zziijjnn  bblliijj  mmeett  iieeddeerree  bbiijjddrraaggee  vviiaa::  

• met QRcode in de kerk en op 

 www.ontmoetingskerk.net/steun-aan-de-

 ontmoetingskerk-nijmegen 

• via acceptgiro of internetbankieren 

• via www.parochie-heiligedrie-eenheid.nl/u-

 wilt-graag/doneren/ 

• contant via collectebus in de kerk 

• maandelijkse incasso 

• toezegging vast bedrag voor 5 jaar 

 (geheel aftrekbaar bij de belasting, 

 stopt bij overlijden of ontslag) 

• schenking en/of legaat via testament 
 

Voor meer informatie of opvragen formulier  

vaste bijdrage: financien@ontmoetingskerk.net 
 

 

OOnnttmmooeettiinnggsskkeerrkk  

iinn  22002222  

 

SSaammeenn  iinn  bbaallaannss  

eenn  iinn  bbeewweeggiinngg  

bblliijjvveenn  
Rekeningnummer: NL43 INGB 0001 4137 00 

t.n.v. Parochie Heilige Drie-eenheid 

 Locatie Ontmoetingskerk 



 

WWaarrmm  wweellkkoomm  

 

In 2021 bleef de kerk open voor bemoedigings-

momenten, cliënten van de Voedselbank, 

vieringen en uitvaarten (al dan niet online).  

In de zomerperiode was de Ontmoetingskerk 

weer even een kerk vol ontmoetingen, met als 

hoogtepunten de koorrepetities, kerkdiensten 

met bezoekers en  in oktober de Dag van de 

Armoede.  

In 2022 hopen we volop open te kunnen zijn. 

 

 

Cliënten van de Voedselbank lieten we niet in 

de kou staan: ze wachten in de kerkzaal met 

koffie to go.  

 

ZZoo  nnaabbiijj  mmooggeelliijjkk  

In 2022 willen we, hoe dan ook, weer zo nabij 

mogelijk zijn  in contact, bezinning en steun 

(met name aan wie leven in armoede en/of 

isolement). We blijven zoeken naar wat nog 

wel kan. 

 

 

We zijn blij dat vrijwilligers gezorgd hebben 

voor een nieuwe overzichtelijke website, 

waarop de zowel kaholieke als protestantse 

vieringen en activiteiten, beelduitzendingen en 

zaalverhuur gemakkelijk te vinden zijn. 

U bent van harte uitgenodigd om eens te kijken 

op www.ontmoetingskerk.net. 

 

 

 

 

 

 

 

LLeevveenn  eenn  ggeellooooff  bblliijjvveenn  ddeelleenn  

 

We blijven samen komen, ook nu de omstan-

digheden lastig zijn. En vinden steeds wegen 

om belangrijke levensmomenten als communie 

en afscheid op gepaste afstand toch te vieren. 

 

 


