Huur kapel
Locatie:

Joachim en Anna

		Nijevelt

Huur kapel
Stichting De Waalboog is een organisatie voor zorg, welzijn en
wonen. Wij zijn er voor ouderen met verlies van lichamelijke en/of
geestelijke mogelijkheden, voor jongere mensen met
dementeringsproblemen en voor mensen in de terminale fase van
hun leven.
Vanuit zes locaties, waaronder Joachim en Anna Specialistisch
Zorg- en Behandelcentrum, en woonzorgcentrum Nijevelt in Nijmegen, geven wij hoogwaardige en belevingsgerichte zorg. In de
zorgverlening creëren wij het gevoel van huiselijkheid en veiligheid.
De omgangscultuur van De Waalboog kenmerkt zich door aandacht, wederzijds respect en betrokkenheid.

Kapel
De kapel van Joachim en Anna en de kapel van woonzorgcentrum
Nijevelt zijn plaatsen van ontmoeting. Veel cliënten komen hier
voor het bijwonen van een viering, voor een gebed en/of voor het
opsteken van een kaars. Naast cliënten, medewerkers en vrijwilligers zijn familieleden vaste kerkbezoekers bij de vieringen. Door
de intieme, rustgevende sfeer zijn deze gebedsruimten geliefd voor
uitvaarten en jubileumvieringen, huwelijk en doopviering. Daarnaast kan de kapel ook gehuurd worden voor symposia, lezingen,
koorrepetities et cetera.

Gebruik kapel
U kunt tegen een vergoeding de kapel van Joachim en Anna en
Nijevelt huren. Kijk voor de actuele huurprijzen op de website van
de Waalboog www.waalboog.nl/huurkapel.
In de kapel van Joachim en Anna is plaats voor maximaal 130

mensen, in de kapel van Nijevelt zijn 30 zitplaatsen. Er is een piano
en/of orgel beschikbaar. Live-muziek is mogelijk, evenals het
afspelen van CD’
Er hangen twee beeldschermen in de kapel van Joachim en Anna
voor het afspelen van foto’s en/of video’s.
Voor meer informatie over de kosten en het reserveren van de kapel
kunt u contact opnemen met de receptie van Joachim en Anna via
telefoonnummer: 024 - 322 8264

Adresgegevens
Joachim en Anna Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum
Groesbeekseweg 327
6523 PA Nijmegen.
Woonzorgcentrum Nijevelt
Heyendaalseweg 117
6525 AH Nijmegen.
Graag maken wij u attent op de mogelijkheid om een vrijwillige
bijdrage te geven. Uw donatie stelt De Waalboog in staat om de
beide kapelruimten de aandacht en ondersteuning te geven die ze
waard zijn. Uw gift kunt u overmaken op banknummer 67.21.06.701
t.n.v. Stichting De Waalboog Nijmegen o.v.v. Geestelijke verzorging.
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