
 

 

 

 

 

De vieringen van zaterdagavond en zondagmorgen zijn te beluisteren via de kerkomroep.  

U kunt deze vinden door naar onze website www.ontmoetingskerk.net te gaan, te klikken op ‘Kerkradio' en 

vervolgens op ‘Uitzendingen’. 

 

 ONTMOETINGSBRIEF 
  PGN sectie Dukenburg-Lindenholt 2023-02 

  Parochie Heilige Drie-eenheid 18/19 maart 
 

Ontmoetingsweekend 
18/19 mrt.   4

e
 weekend 40dagentijd 

         Lezingen:  1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a  

   en Joh. 9,1-41 of 1.6-9.13-17.34-38 

za. 18.30 uur Woord- en Communieviering 

  Vg. Trees van Kraaij en Ineke Keizers 

   m.m.v. Encore 

zo. 10.30 uur Oecumenische viering 

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

   m.m.v. Mediorenkoor 

 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke 

groet van de gemeente naar mevrouw Van Dee. 

 

 

Kleuterviering 

Deze zondag gaan we de speciale vieringen voor peu-

ters en kleuters hervatten. De vieringen zijn op zon-

dagmiddag steeds om 15.30 uur.  

Voor wie: voor gezinnen met kinderen van 0 tot 6 jaar.  

Wanneer: zondag 19 maart om 15.30 uur in de Ont-

moetingskerk. 

De volgende keren zijn: zondag 7 mei in de Maranat-

hakerk en zondag 9 juli weer in de Ontmoetingskerk.  

Wees welkom! 

Namens de werkgroep kleutervieringen,Els Geelen 

 

 

PGN sectie Dukenburg-Lindenholt 

Op zondag 19 maart is er in de Maranathakerk om 

9.30 uur een dienst waarin ds. Rainer Wahl voorgaat. 

In de Bartholomeuskerk om 10.00 u. met Daniëlla 

Martina. 

 

Op Zondag 2 april is er een dienst in de Ontmoetings-

kerk om 9.30 uur met ds. W. Slob. 

In de Maranathakerk om 9.30 uur met ds. H. Oudelaar.  

In de Bartholomeuskerk is er deze zondag geen dienst. 

 

Avondmaal aan huis 

In de kerk vieren we geregeld het Avondmaal. Speciaal 

ook op Witte Donderdag, de dag waarop we gedenken  

en vieren dat het Avondmaal werd ingesteld. Als u niet 

naar de kerk kunt komen om daar samen Avondmaal 

te vieren, kan er bij u thuis een Avondmaalsdienst 

worden gehouden. Ds Wouter Slob, een diaken en ik 

komen dan met een korte liturgie en een koffer met de 

spullen voor het Avondmaal bij u. Vorig jaar hebben we 

dit ook gedaan. Het waren waardevolle momenten. 

We willen het zoveel mogelijk op 6 april (Witte Don-

derdag) plannen. Zo nodig kunnen we ook een andere 

dag met u afspreken. 

Als u belangstelling heeft, neem dan even contact met 

mij op. 

Met vriendelijke groet, Marije Klijnsma,  

marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl / tel. 06-19047440. 

 

 

Parochie Heilige Drie-eenheid 

22 mrt.   Jes. 49,8-15 en Joh. 5,31-47 

wo. 9.00 uur Eucharistieviering 

  Vg. Macair Wegman 

 

25/26 mrt.  5
e
 weekend 40dagentijd 

         Lezingen: Ez. 37,12-14  

   en Joh. 11,1-45 of 3-7.17.20-27.33b-45 

za. 18.30 uur Eucharistieviering 

  Vg. Joska v.d. Meer en Jacques Grubben 

   Presentatie vormelingen 

   m.m.v. Jongerenkoor 

zo. 11.00 uur Woord- en Communieviering 

  Vg. Joska v.d. Meer en Cobi Voskuilen 

   m.m.v. Gregoriaans koor 

 

29 mrt.   Dan. 3,14-20.92-95 en Joh. 8,31-42 

wo. 9.00 uur Liturgische viering 
 

 

Met deze QR-code kunt u  

een bijdrage overmaken  

aan de parochie. 

De code is geldig  

tot 10 april. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u de zondagsbrief van de PGN via e-mail wilt 

ontvangen, kunt u dit via e-mail aanvragen bij het 

kopijadres: redactie@ontmoetingskerk.net 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u tot 

woensdag 22 maart 18.00 uur inleveren bij Wilja 

Rodenburg, tel. 024-845 80 91 (na 18.00 uur), via 

redactie@ontmoetingskerk.net o.v.v. zondagsbrief. 

U kunt zich abonneren op de digitale versie van het 

wekelijkse r.k. mededelingenblad door een e-mail 

te sturen aan: 

okmededelingen@ontmoetingskerk.net. 

Kopij voor het mededelingenblad kunt u sturen aan: 

redactie@ontmoetingskerk.net 

uiterlijk woensdag 12.00 uur 

� Belangrijke mededeling 

Een belangrijke mededeling over de samenstelling van 

het pastoraal team.  

De bisschop heeft onze pastoor Jacques Grubben 

gevraagd in een andere parochie een nieuwe 

benoeming te aanvaarden. Na deze vraag van de 

bisschop goed te hebben overwogen heeft hij 

uiteindelijk besloten ‘ja’ te zeggen tegen deze nieuwe 

benoeming. Per 1 mei a.s. wordt pastoor Grubben door 

de bisschop benoemd tot pastoor van de parochie H. 

Johannes de Doper in Schaijk.  

Het goede nieuws is dat inmiddels een nieuwe pastoor 

beschikbaar is voor onze parochie H. Drie-Eenheid. Per 

1 mei is tot pastoor van onze parochie benoemd 

pastoor Harald Spiertz, nu pastoor in Schaijk. Het 

pastoraal team en het parochiebestuur hebben 

inmiddels kennisgemaakt met de nieuwe pastoor en 

heten hem graag van harte welkom in onze parochie.  

Uiteraard informeren wij u binnenkort over het 

officiële afscheid van pastoor Jacques Grubben en over 

de installatieplechtigheid van onze nieuwe pastoor 

Harald Spiertz.  

 

� Parochieblad 

Ons parochieblad De Drieklank is weer verschenen. We 

zoeken nog mensen die een rondje in hun wijk of in 

een andere wijk willen lopen en een pakket rond willen 

brengen. We zijn erg blij met alle hulp. De pakketten 

liggen in de hal van de kerk. 

 

� Leesgroep 

Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 22 maart 

om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. 

We beginnen dan met het boek van Tom Wright 

'Pleidooi voor de Psalmen: we kunnen niet zonder'. 

We lezen dan het inleidende hoofdstuk en de 

hoofdstukken 2 en 3. Dat is van pagina 9 tot en met 54.  

Verder lezen we op meditatieve wijze uit Willem Jan 

Ottens Zondagmorgen Over het missen van God de 

beschouwing over de eerste, tweede en derde zondag 

van de vastentijd. Dat zijn pagina’s 217 t/m 227.  

 

� Palmpasen met kinderen 

Vrijdag 31 maart: 

16.00 uur: meezingen met het kinderkoor 

16.45 uur: palmpaasstok maken  

 (zelf stok en versiersels meenemen) 

18.00 uur: samen eten 

Een vrijwillige bijdrage is welkom.  

Aanmelden graag voor 24 maart bij 

secretariaat@ontmoetingskerk.net 

Graag 1 begeleider per 2 kinderen. 

 

Zondag 2 april: 

11.00 uur: viering met 

11.15 uur: in optocht  

 lopen door de wijk 

12.00 uur: terug bij de kerk. 

 

 

 

 

� 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 anderszins op zoek is naar warmte, is welkom op 

een warme plek met gratis koffie. Op 

woensdagmorgen zal dat in de Tuinkamer zijn, waar 

tussen half 12 en 13 uur soep geserveerd wordt (eigen 

bijdrage 0,50).  

 

� Meditaties: Je innerlijke tuin 

De tuin is een metafoor voor je geestelijke leven. We 

gaan die tuin verkennen en bewerken met geleide 

meditaties. 

Data: 23, 30 maart (veertigdagentijd) 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. 



Programma Samen op weg naar Pasen 
 

� Woensdag 22 maart: creatieve middag 

 Tijd: 14.00 -16.00 uur  

in diaconaal centrum De Haard (Groenestraat 170) om 

zelf een kruiswegstatie te maken met Ella Heusinkveld 

en Hetty Jongepier. Op creatieve, muzikale manier 

laten we ons inspireren en dan kunnen we via tekenen, 

schilderen of plakken, een afbeelding van een 

kruiswegstatie maken. 

Opgave bij Hettie Jongepier: hjongepier@chello.nl. 
 

� Donderdag 30 maart: film The passion of the Christ 

 Tijd: 19.30, inloop vanaf 19.00 uur  

in de Maranathakerk, met ds. Wouter Slob 

 

 

Voorjaarsprogramma Ontmoetingskerk 

Thema: 'Veerkracht' 
 

� Donderdag 23 maart:  

 Veerkracht - waar en hoe vind je die?  

 Lezing door Christa Anbeek Theologe 

Christa Anbeek zal iets vertellen over ervaringen 

waarin de kwetsbaarheid en onzekerheid van het leven 

pijnlijk zichtbaar worden, ervaringen die je gemakkelijk 

de grond onder de voeten doen verliezen. Christa 

Anbeek is bijzonder hoogleraar remonstrantse 

theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en 

bijzonder hoogleraar Women and Care for the Future 

aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.  

Er wordt geen entree gevraagd, een vrijwillige gift is 

welkom.  

Inloop: 19.15 uur - Programma: 19.30 - 21.30 uur. 
 

� Maandag 27 maart Film: Il y a longtemps que je 

t'aime (2008)  

Hoe krabbel je weer op na een duistere tijd van schuld, 

boete en veroordeling? Hoe krijg je weer kans na een 

jarenlange detentie? In deze film neem lerares Frans 

Léa Fontaine haar oudere zus Juliette op in haar huis. 

Na vijftien jaar gevangenisstraf probeert Juliette de 

draad van het leven weer op te pakken. Ds. Wouter 

Slob zal het gesprek na afloop van de film begeleiden. 

Er wordt geen entree gevraagd, een vrijwillige gift is 

welkom.  

Inloop: 19.15 uur - Programma: 19.30 - 21.30 uur. 

 

� 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, de eerstvolgende is 23 maart. 

19:30 binnenlopen 

19:45 Start bezinningsmoment 

20:15/20:30 koffie & thee 

21:00 Einde 

 

 

� Expositie Ontmoetingskerk 

De foto-expositie is nog tot 30 maart te bezichtigen in 

De Ontmoetingskerk, van dinsdag t/m donderdag ’s 

ochtends van 9.30-12.30 uur. In de weekenden na de 

vieringen. 

 

 

� De Aanloop 

De Aanloop is elke woensdag- en vrijdagmorgen van 

10.00 tot 11.30 uur open voor een kopje koffie of thee 

en een praatje. Op woensdag kunt u aansluitend soep 

komen eten (eigenbijdragen 0,50 cent). 

 

 

� Het luisterbankje 

U bent welkom voor een kaarsje, een praatje of even 

rust op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 tot 

11.30 uur.  

 

 

 

Indienen kopij Over en Weer: 

over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl  

Sluitingsdatum: 30 april 


