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Je bent van harte welkom bij 

Stadsklooster Mariken! 
 
Hoe vind je informatie!? 

 
 
Vieringen in de ‘De Boskapel’ 

Pastor: Ekkehard Muth 
Bezoekadres: Graafseweg 276, 6532 ZV Nijmegen 
 

Bekijk de vieringen op zon- en feestdagen ook online 
https://stadskloostermariken.nl/agenda-vieringen/ 
 

Stuur voor een misintenties een e-mail aan pastor Ekkehard Muth 
ekkehard.muth@stadskloostermariken.nl 
 

Wist je dat je tekst van veel overwegingen ook na kunt lezen op onze 
website? https://stadskloostermariken.nl/overwegingen/ 
 

Je kunt natuurlijk ook de hele viering terugkijken via onze website, waar 
je de hyperlinks vindt naar ons eigen YouTubekanaal 
https://stadskloostermariken.nl/agenda-vieringen/ 

 
Bestuur Stichting Stadsklooster Mariken 

 
Voor een e-mailbericht aan de secretaris van het bestuur van 

Stadsklooster Mariken kun je gebruik maken van het e-mailadres 
ruudvangisteren@stadskloostermariken.nl 
Telefoon: 06-8357 8193 

Postadres bestuur: Campenshof 3, 6581 GM Malden 
Maak hier kennis met de bestuursleden: 
https://stadskloostermariken.nl/actueel/het-bestuur-stelt-zich-voor/ 

 
Hulp nodig? 
Als je onze Marikenmail nog niet ontvangt, meldt dat dan even. Ruud van 

Gisteren helpt graag bij de registratie van je e-mailadres of bij het 
beantwoorden van andere vragen. Dat kan zondags meteen even na 
afloop van de viering... 
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Contact houden 
Gratis e-mailabonnement 'Marikenmail' 

http://bit.ly/3gCSEDB 
Oudere edities van de Marikenmail lees je hier 
https://bit.ly/3EXbwHH 

Aanmelden WhatsApp-groep 'Mariken-app': 06-8357 8193 
Registreer of wijzig je gegevens bij onze administratie 
https://stadskloostermariken.nl/administratie/ 

Lees hier ons privacystatement  
https://stadskloostermariken.nl/privacystatement/ 
 

Social Media 
Bezoek ook de Facebookpagina 'Stadsklooster Mariken' 
https://www.facebook.com/StadskloosterMariken/ 

Aanmelden voor de besloten Facebookgroep 'Stadsklooster Mariken Groep' 
https://www.facebook.com/groups/557239424885408 
 

Financiën 
Informatie over Kapelbalans, collecte- en kaarsengeld 
Bankrekeningnummer van Stadsklooster Mariken NL35 INGB 0002 2069 16 

https://stadskloostermariken.nl/financien/financieel-bijdragen-aan-het-
stadsklooster-mariken/ 
 

Kaarsje branden? 
Online een kaarsje aansteken? Dat kan op onze website 
https://stadskloostermariken.nl/kaarsen/ 

 
Meer informatie? 

Bezoek onze website 'Stadsklooster Mariken' 
https://stadskloostermariken.nl/ 
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