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 P e r s b e r i c h t 
 

 

 

 

 

 

 

Nijmegen, 5 december 2022 

 

 

Stadsklooster Mariken neemt na 60 jaar afscheid van De Boskapel en verhuist 

met Kerstmis naar Sancta Maria 

 

We gaan verhuizen! Stadsklooster Mariken gaat verhuizen naar Sancta Maria en de 

eerste viering houden we op Kerstavond 24 december! Vol vertrouwen zien we uit naar 

onze nieuwe plek in Sancta Maria. Samen met de bewoners en de mensen die in de buurt 

wonen gaan we een mooie, nieuwe toekomst tegemoet. Sinds onze verzelfstandiging 

naar de ‘Stichting Augustijns Centrum de Boskapel’ in 2009, huurden we wekelijks enkele 

ruimten van De Boskapel terug van de huidige eigenaar, de ‘Christelijk Gereformeerde 

Kerk Vrijgemaakt’ in Nijmegen. Hierdoor leek het ‘alsof we gewoon thuis bleven wonen’. 

We danken CGKV heel hartelijk voor het onderdak dat zij ons jarenlang boden. De 

eigenaar van Sancta Maria – Bob van de Water – heeft samen met de hoofdhuurder 

‘Stichting Een Slingertouw’ een passend voorstel aan het bestuur van Stadsklooster 

Mariken gedaan. Het bestuur heeft hiermee ingestemd en we zijn uitermate positief! 

 
Trek steeds verder 

We geven natuurlijk ook in de vieringen aandacht aan het verlaten van ‘onze Boskapel’, 

waar de Orde van de Augustijnen sinds 1963 de voetsporen heeft liggen en waarmee we 

als gemeenschap al decennia nauw mee verbonden zijn. Onder het thema ‘Wat nemen 

we mee?’ besteden we op alle vier de adventszondagen onze aandacht aan een bijzonder 

aspect. Op 18 december 

– op de 4e zondag van 

de Advent – is het 

thema: ‘Maria is 

zwanger en wij zijn ook 

zwanger van de belofte’. 

Dit is de laatste viering 

in De Boskapel en aan 

het einde maken we ons 

op voor een tocht naar 

onze nieuwe plek, en 

daarmee naar een 

nieuwe geboorte. Om 

met de woorden van 

Augustinus te spreken: 

‘we trekken steeds 

verder’. De viering 

eindigt die zondag in 

Sancta Maria. 
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Sneak Preview 

Ben je ook benieuwd hoe de Kapel van Sancta Maria eruitziet? 

Dat kan! Er is een virtuele tour gemaakt. Kijk hier voor een 

sneak preview. Wil je meer weten over Sancta Maria? Kijk 

dan op de website over wonen bij Sancta Maria Er is een rijke 

historie met levendige verhalen van bewoners, medewerkers 

en omwonenden. Het voormalig damespensionaat heeft altijd 

een maatschappelijk functie gehad die gericht is op het 

individu, zelfstandigheid én zorg. Waarden die vandaag de 

dag nog steeds een belangrijke rol spelen in Sancta Maria. We 

zongen op het Augustinusfeest voor het eerst het mooie lied – 

op de tekst van Zuster Martialis – dat speciaal voor ons is 

gecomponeerd door Jelle Roosen. Als je dat lied (10 minuten 

na het begin van de opname) of de hele viering van toen nog 

eens wil beleven, klik dan hier. De nieuwe plek past ons als 

een jas: kijk hier naar een korte introductievideo over 

Stadsklooster Mariken van pastor Ekkehard Muth. 

 

Kerstviering 

Graag heten we velen van harte welkom bij onze Kerstviering, die voor het eerst na bijna 

60 jaar niet meer plaatsvindt in de zo vertrouwde Boskapel. Kom ook naar de feestelijke 

kerstnachtviering van het Stadsklooster Mariken in de kapel van Sancta Maria. Met het 

koor, gastzangers en musici van het Stadsklooster Mariken onder leiding van Rob Engels. 

Voorganger is Ekkehard Muth. De viering begint om 22.00 uur, maar kom op tijd en trek 

voor de zekerheid warme kleding aan. Ons nieuwe adres luidt: Bredestraat 174, 6543 ZZ 

Nijmegen. 

 

Aanmelden 

Als je deze bijzondere 1e viering op onze nieuwe plek wil 

meemaken, dan moet je daarvoor wel even aanmelden. Klik op 

deze registratieknop, vul je gegevens in. Enkele dagen daarna 

ontvang je een e-mailbericht, waarmee je aanmelding pas 

definitief wordt. Let op: het aantal plaatsen is beperkt. We hopen 

veel mensen te kunnen verwelkomen om samen het feest van het 

licht te kunnen vieren! 

 

Hartelijke groeten namens pastor en bestuur van Stadsklooster Mariken. 

Ruud van Gisteren, secretaris 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie: 
Meer informatie over het persbericht is verkrijgbaar bij:  
Ruud van Gisteren ruudvangisteren@stadskloostermariken.nl of 06-8357 8193 
Onze pastor Ekkehard Muth is bereikbaar voor een interview: 06-1711 2278 
ekkehard.muth@stadskloostermariken.nl 
https://stadskloostermariken.nl/ 
URL registratieknop: https://stadskloostermariken.nl/vooraanmelding/ 
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