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Kerkennacht Nijmegen 23 juni 2017:

PELGRIMEREN LANGS NIJMEEGSE KERKEN

Op 23 juni 2017 vindt de traditionele tweejaarlijkse kerkennacht plaats. Ook Nijmegen is weer van 

de partij. Bijzonder is, dat in 2017 een drietal pelgrimageroutes is opgesteld, die elk langs vier 

kerken voeren. Één wandel- en twee fietsroutes. Deelnemers kunnen zich op 23 juni tussen 20.15 

en 20.30 uur melden bij één van de drie startpunten. Daarna begint het programma.

Kerkennacht heeft als thema “meer dan een dak”. Elke kerk van de pelgrimsroute geeft in vijftien 

minuten een korte presentatie over wat deze kerk tot “meer dan een dak” maakt. We maken niet 

alleen kennis met het gebouw, maar ook met de levende kerkgemeenschap daarbinnen. Wat die voor

Nijmegen doet en betekent. Elk bezoek wordt afgesloten met een moment van inkeer, waar elke kerk 

op eigen manier invulling zal geven. Hierna wordt er gewandeld of gefietst naar de volgende kerk.

De drie pelgrimsroutes kennen elk hun eigen startpunt. Voor de wandelpelgrimage is dat de 

Landelijke Parochie Binnenvaart, Circus- enKermisexploitanten Nijmegen. In de volksmond het 

Schipperspastoraat geheten. Bezoekadres: Waalhaven 1K (navigatie Havenweg), Nijmegen. 

Deelnemers kunnen zich daar melden op 23 juni tussen 20.15 en 20.30 uur. Om half negen zal daar 

de eerste presentatie beginnen. Daarna worden bezocht de Jacobskapel, de Petrus Canisiuskerk en de

Titus Brandsma Gedachteniskerk. 

Het startpunt voor fietspelgrimage A is de kapel van Joachim en Anna, Groesbeekseweg 327 in 

Nijmegen. Ook daar kunnen mensen zich tussen 20.15 en 20.30 uur melden. De presentatie begint 

om half negen. De route vervolgt langs de Russisch-Orthodoxe kerk, de Boskapel en de Titus 

Brandsma Gedachteniskerk. 

Deelnemers aan fietspelgrimage B kunnen zich tussen 20.15 en 20.30 uur melden bij de 

Barthelomeüskerk in Beek-Ubbergen. Deze ligt op de Nieuwe Holleweg 2 in Beek-Ubbergen. De 

andere deelnemende kerken zijn de Dominicuskerk, de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente 

Nijmegen en de Lutherse kerk. In deze laatste kerk zal in de presentatie ook enige aandacht worden 

gegeven aan het feit dat 2017 het jaar is van Maarten Luther. 

Kerkennacht is tot nu toe vooral een gelegenheid geweest van de kerken in het centrum van de stad. 

De meer decentraal gelegen kerken gingen niet open of kenden maar een handjevol bezoekers. Door 

deze wandel- en fietspelgrimages te organiseren, hoopt de Raad van Kerken meer mensen te kunnen 

laten kennismaken met het pluriforme kerkaanbod in Nijmegen. Zowel in het centrum als daarbuiten.

Op dit moment wordt nog gesproken over de deelname van de St. Stevenskerk. Het is nog niet zeker 

of ook zij deze avond de poorten kunnen openen. Mocht dat toch lukken, dan krijgen de deelnemers 

de gelegenheid zijn om deze avond gezamenlijk af te sluiten in de St. Stevenskerk. 
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Hieronder staat in de tabel opgenomen welke kerken er per pelgrimage bezocht zullen worden. De 

tijden kunnen in de loop van de pelgrimage natuurlijk wat uitlopen.

Tijdstip Wandelpelgrimage Fietspelgrimage A Fietspelgrimage B

Kerkgenootschap Kerkgenootschap Kerkgenootschap

20-15-20.30 u. 
verzamelen
20.30-20.45 u. bezoek
20.45-21.00 u. 
wandelen

Schipperspastoraat 
Waalhaven 1K 
(navigatie Havenweg),
Nijmegen

Kapel Joachim en 
Anna, 
Groesbeeksweg 327, 
Nijmegen

Barthelomeüskerk, 
Beek-Ubbergen
Nieuwe Holleweg 2 
Beek-Ubbergen

21.00-21.15 u. bezoek
21.15-21.30 u. 
wandelen

Jacobskapel Russisch-Orthodoxe 
kerk

Dominicuskerk

21.30-21.45 u. bezoek
21.45-22.00 u. 
wandelen

Petrus Canisiuskerk Boskapel Doopsgezind-
Remonstrantse 
Gemeente Nijmegen

22.00-22.15 u. bezoek
22.15-22.30 u. 
wandelen

Titus Brandsma 
Gedachteniskerk

Titus Brandsma 
Gedachteniskerk 

Lutherse Kerk

22.30-22.45 u. Bezoek
en afsluiting

St. Stevenskerk (nog 
niet zeker)

St. Stevenskerk (nog 
niet zeker)

St. Stevenskerk (nog 
niet zeker)

Inlichtingen: Bas Meisters, tel. 06-58915692, of basmeisters3@gmail.com 

Zie ook Facebook: kerkennacht Nijmegen en  http://www.raadvankerkennijmegen.nl/
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