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Huis van God,
         huis voor de buurt

pagina 4 en 5

www.avpnijmegen.nl

Vincent de Paul

Vincent de Paul
Een diaconaal centrum in oprichting

De 95ste verjaardag van onze
parochie was een bijzonder feest.

Liefdadigheid is

het cement

dat gemeenschappen

aan God

en mensen

aan elkaar bindt.

Fotoverslag

De naam Vincent de Paul duikt
steeds vaker op in de wandelgan-
gen. Met Pinksteren en tijdens de
viering van het 95-jarig bestaan
van onze parochie is hij genoemd
en in de Advent werd zelfs een
meditatie aan hem gewijd. Ook
wordt hij in verband gebracht met
de toekomstplannen van onze pa-
rochie. Tijd dus voor een nadere
kennismaking.

Vincent de Paul  (St. Vincentius
1581- 1660), stichtte in 1625 de
Congregatie der Missie, ook wel
de Lazaristen genoemd. De Laza-
risten danken hun naam aan de
priorij van Saint Lazaire, gelegen
vlakbij het toendertijd veel kleine-
re Parijs,  waar Vincent met zijn
Congregatie der Missie in 1633
introk.

Hij is bij veel mensen bekend als
‘de profeet van de armen’. Zijn
zienswijze stond in het teken van
de liefde. Samen met Louise de
Marillac stichtte Vincentius in 1633
het Genootschap van de Dochters
der Liefde. Tot zover Vincent de
Paul. Maar wat is nu de link met
onze parochie?

Het is u wel bekend dat de diaco-
nie zeer sterk geworteld is in onze
parochie. De werkgroep diaconie
organiseert al jaren vele acties
waaraan inmiddels de meeste
kerken van Nijmegen meedoen.
Onze parochianen zijn zeer be-
trokken en helpen waar mogelijk
mee. Vanuit deze praktijk en de
wens om te werken vanuit een
Vincentiaanse spiritualiteit, is het
idee ontstaan om in Nijmegen een
‘Vincent de Paul Center’ op te zet-
ten.

Een van de initiatiefnemers is Tjeu
van Knippenberg, zelf Lazarist. Hij
omschrijft het centrum als volgt:
“Een diaconaal centrum waarbij
niet alleen aandacht is voor de
praktijk van de diaconie, maar
waar vanuit de Vincentiaanse spi-
ritualiteit, praktijk, vorming en
theorie vruchtbaar met elkaar sa-
menwerken.”

Het gaat dus om doen, leren en
funderen. Daarom wordt ook sa-
menwerking gezocht met andere
instanties en andere initiatieven.
“We willen aansluiten bij dat wat
er is en geen dingen dubbel doen”,
vertelt Tjeu.

Lees verder op pagina 2
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Vervolg van pagina 1

“De meerwaarde ligt daarin dat we
de drie pleinen: praktijk, vorming
en theorie bij elkaar brengen zo-
dat we binnen het centrum elkaar
kunnen blijven voeden.”

En juist dat is belangrijk. Bij het
wegvallen van een evangelische
inspiratie, wordt het diaconale
werk ook  toevalliger.  “Solidariteit
zou niet op toeval moeten berus-
ten maar op het inzicht dat ieder-
een erfgenaam van het leven is.
Dat bewustzijn kan een goede
basis zijn voor  onderlinge hulp.”

Momenteel is de stichting nog in
oprichting. De initiatiefgroep be-
staat uit vijf personen:  Tjeu van
Knippenberg, Rob van Woerkom
en Marieke van de Ven, Harry Jas-
pers, provinciaal overste van de
Lazaristen en zuster Remigia,
overste van de Dochters der Lief-
de. Zij werken hard aan een goed
plan, de vorming van een bestuur
en natuurlijk aan het bijeenkrijgen
van de financiële middelen.

Ook wordt gekeken naar de bij-
drage vanuit onze parochie. Mis-
schien zijn dat gebouwen, maar
ook het diaconale werk wat wij
doen. Maar zeker zo belangrijk is
de gemeenschap die wij vormen.
De bijzondere sfeer in de kerk, dat
is gemeenschap. “Door mensen te
betrekken bij de parochie en wat
wij doen kunnen wij de gemeen-
schap uitbreiden en kunnen wij
elkaar blijven inspireren.”

Bezoek van het ROC

Daar kwamen ze, een beetje schuchter want een kerk bezoeken dat
was voor hen zeker geen alledaagse bezigheid. Integendeel. Daarom
ook zo prachtig dat zij met zo veel hartelijkheid en zich zo op hun gemak
voelend, na anderhalf uur afscheid van ons namen.

Maar wat was er dan ondertussen gebeurd? We stellen hen even voor:
de blonde Anneloes, paardenliefhebster pur sang. Ze was al meer dan
vijf keer van het paard gevallen, maar dat deerde haar allerminst, zodra
het maar even weer kon sprong ze weer op haar paard. De verlegen,
kwetsbare Jan, die voor hij een vraag beantwoordde eerst even heel
hard zijn ogen toekneep, een soort concentreren alvorens te antwoor-
den. Johan met zijn rode pet en Ipad waarop hij teksten en liedjes ver-
zameld had die hij zowel zelf geschreven had als ook zong. En ten slotte
Silvana, serieus, vriendin van Anneloes, goede  waarneemster die ons
ook vaak uitlegde hoe de dingen, hun betreffende, in elkaar zaten. Be-
geleid werden ze door hun meester Fred (docent Passend Onderwijs
ROC Nijmegen) en Annemieke (geestelijk verzorger Dichterbij. Dichterbij
ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en
verwanten).

Zij kwamen bij ons omdat ze de afgelopen maanden gewerkt hadden
aan de module ‘Mijn Kijk op het Leven’, een module over levensbeschou-
welijke vorming voor mensen met een beperking.  De module is ontwik-
keld door Tjeu van Knippenberg en opgebouwd rond drie centrale the-
ma’s: tijd (opgroeien - levensloop), ruimte (wonen – relaties) en trans-
cendentie (schatten - parels: wat is voor jou belangrijk in het leven?).
De bijeenkomst op 11 juni in onze kerk vormde het sluitstuk van de
module. De leerlingen kwamen hun ‘parels’ presenteren. We hadden de
kerk feestelijk aangekleed, veel kaarsen aan op het priesterkoor, waar
we ook stoelen in een kring bijeen hadden gezet. Tjeu speelde orgel,
dus eerst gingen we de tonen en geluiden van het orgel bewonderen.
Maar toen Tjeu even later volop de ‘trompetklanken’ liet horen, schrok-
ken ze toch wel, vooral Jan. Spannend maar ook een beetje confronte-
rend. Ondertussen keken ze hun ogen uit. Een kerk, daar was toch in
principe niet veel aan, maar deze kerk had toch wat, daar waren ze het
snel over eens. Zeker toen we vervolgens achter in de kerk, tijdens een
rondje koffie, thee en cake ons eerst aan elkaar voorstelden.

Gemakkelijk ging het aanvankelijk niet, (naar hun mening was één woord
toch helder genoeg) maar toen meester Fred vragen stelde, kwamen de
zinnen er toch gemakkelijker uitrollen. Wat altijd zo mooi is aan deze
kinderen is hun onverbloemde eerlijkheid. Wat ze van school, meester
Fred, de module, hun thuis, van elkaar vinden, het komt er straight en
toch met veel gevoel uit. Een paar voorbeelden:
· “Mijn moeder en mijn oma zijn God voor mij” (Johan)
· “Ik wil niemand pijn doen” (Silvana)
· “Ik vergeet alles behalve wat ik belangrijk vind” (Anneloes)
· “Ik houd niet zo van harde muziek” (Jan)

Daarna zijn we naar voren gegaan. Bij deze gelegenheid ‘life’ zingen
was voor Johan toch een brug te ver, maar door zijn Ipad voor de micro-
foon te gehouden, konden we toch van een liedje genieten. De kerk
werd gevuld met zijn  zelf geschreven song. Ach, hoe verlegen stapte
Johan even later rond, hij wist niet goed hoe hij kijken moest bij zo veel
loftuitingen. In een kring op het koor gezeten spraken ze even later
over de belangrijke dingen van hun leven. Dat werd gedaan aan de
hand van een schilderij, door hen in elkaar gezet en meegenomen. Na-
tuurlijk, niet zo heel verrassend: familie en vrienden, dat is het allerbe-
langrijkste. Aan het eind werd door ons allen een kaarsje opgestoken
bij Maria waarbij wij allen een wens mochten uitspreken. Heel hartelijk
was dan het afscheid, ze vonden het echt een mooie kerk en héél an-
ders als zij zich vaak een kerk hadden voorgesteld. Dit was ècht leuk!

Namens de initiatiefgroep Vincent de Paul Center,
Rob van Woerkom

Jeanine van Weert
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Bericht van het
parochiebestuur

Beste Antonianen,

We mogen dankbaar terugblikken
op een geslaagde viering van ons
95-jarig bestaan. De zaterdag met
diverse muziekuitvoeringen van
hoog niveau, dankzij de geweldi-
ge organisatie van Jan en Ton, een
heerlijk diner en een gezellige
feestavond. De zondag met een
kleurrijke viering waarin Cyrus en
Theo samen voorgingen en diver-
se vrijwilligers een bijdrage had-
den, een feestelijke receptie, een
verrassende tangoworkshop en
een bijzondere afsluiting met het
oplaten van 95 wensbalonnen.

Dit alles brengt de veelkleurigheid
van onze Antoniusgemeenschap
goed tot uitdrukking. Ook de fo-
to’s verderop in dit blad laten dat
zien. De felicitatie van de bisschop,
waarin hij onze open gemeen-
schap en onze inzet voor diaco-
nie prijst, leest u op pagina 7. We
danken allen die voor en achter
de schermen hebben meegewerkt
aan dit feestelijke weekend!

Onze verjaardag is niet onopge-
merkt gebleven. Allereerst omdat
ons eigenlijke verjaardagscadeau
bestond uit een extra bijdrage van
parochie en buurt aan de Voed-
selbank. De oecumenische werk-
groep diaconie heeft ook nu weer
laten zien welke weg we vanuit
de kerk kunnen bewandelen om
hulp te bieden waar die nodig is.
En juist de diaconie, geïnspireerd
door ons geloof en door de geest
van onze gemeenschap, heeft de
aandacht getrokken van dagblad
De Gelderlander. Op het twee pa-
gina’s tellende artikel hebben we
veel positieve reacties ontvangen,
ook van andere parochies, die blij
zijn met deze positieve aandacht
voor de kerk.

Op de woorden ‘Eerst op naar de
100, en dan nog eens 100 jaar
Antonius!’ hebben we met z’n allen
het glas geheven. We willen zicht-
baar zijn voor elkaar, in de kerk,
op het kerkplein, maar ook in de
buurt en de stad. Ieder van ons
heeft in die missie zijn of haar ei-
gen taak en plek, terwijl we alle-
maal gelijkwaardig lid zijn van
onze gemeenschap.

Het bestuur heeft van de parochi-
anen de opdracht gekregen om
onze missie goed op schrift te stel-
len en met andere groepen en
parochies te spreken over samen-
werking. In dat verband werken
Michel ter Berg en Ton van den
Hout met ondersteuning door le-
den van de Paduagroep aan een
perspectief voor samenwerking
van de Antoniusgemeenschap met
de Maria Geboortekerk en de
daaraan verbonden Emmanuelge-
meenschap.

Daarbij wordt ook melding ge-
maakt van Franciscus’ broeders &
zusters (denk aan Jelle, Roel en
Veronie) en het Vincent de Paul
Centre (denk aan Tjeu, Rob en
Marieke). Wat dat laatste betreft:
het is niet de bedoeling dat onze
parochie verandert in een Vincent
de Paul Center. We willen één van
de zes of zeven deelnemende par-
tijen zijn, juist vanuit onze eigen
kracht in diaconie. Er zijn ook an-
dere sterke schouders nodig om
zoiets te realiseren. Na de zomer-
vakantie hopen we het concept-
document gereed te hebben voor
bespreking in brede parochiekring.

Intussen hebben we op 11 juni jl.
een eerste gesprek gevoerd met
het door het bisdom ingestelde
Projectteam Nijmegen Midden dat
moet uitzoeken op welke manier
de acht kerken van ‘Nijmegen Mid-

Namens het parochiebestuur,
Paul Sars

den’ kunnen samenwerken. Wij
hebben in dat gesprek ‘Antonius’
gepresenteerd: een veelkleurige
gemeenschap met veelvormige
vieringen, divers in koren en litur-
gie. En natuurlijk als een hechte
gemeenschap die vanuit de eigen
kerk, via het kerkplein actief wil zijn
in buurt en stad: Huis van God als
huis van de buurt, met name in de
diaconie.

We hebben de hoop uitgesproken
dat het projectteam vooral uit zal
gaan van de positieve, inspireren-
de krachten van elk van de acht
kerken. Negatieve doemscena-
rio’s en bestuurlijke gewichtigdoe-
nerij leveren immers niets op. We
hebben dan ook vooral onze mo-
gelijke bijdragen in positieve zin
benadrukt, onze al op gang ge-
komen samenwerking met de Ma-
ria Geboortekerk en de Emmanuel-
gemeenschap, onze betrokken-
heid bij Franciscus’ broeders &
zusters en de plannen voor een
Vincent de Paul Center. De ge-
sprekken met het projectteam
worden na de zomer voortgezet.

Wij hebben er alle vertrouwen in
dat we als gemeenschap aan de
Groesbeekseweg een vitale kracht
zullen blijven in ‘Nijmegen Midden’.

Fragment krantenartikel Gelderlander
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JOP 2012

Namens de werkgroep JOP,
Ger Gerrits

Het JOP-project was ook dit
jaar weer een succes. Er heb-
ben 17 jongeren deelgeno-
men, afkomstig uit de Verrijze-
nisparochie, de Maranatha-
kerk, de Effataparochie en de
Antonius van Paduakerk. Twee
wat oudere jongeren hebben
ook meegedaan met de orga-
nisatie. In dit artikel leest u een
kort verslag van wat we zoal
hebben gedaan.

Dit jaar stond de ontmoeting
met leeftijdsgenoten uit ande-
re landen en culturen, die
vaak hun eigen land ontvlucht
zijn, centraal. De organisatie
van het project hebben we
samen gedaan met de Stich-
ting Whaa, het projectbureau
voor diversiteit.

De eerste avond hebben we in het
parochiehuis van de Antonius van
Paduaparochie met elkaar kennis-
gemaakt. Daarbij waren ook 5 jon-
geren van Whaamet, met wie in
kleine groepen via interviews in-
formatie werd uitgewisseld. Ter af-
sluiting was er een gezamenlijke
quiz waarbij uit persoonsbeschrij-
vingen, die aan het begin van de
avond waren ingevuld, geraden
moest worden wie er bedoeld
werd. Dit leverde soms hilarische
situaties op. Het begin was ge-
maakt.

De tweede avond hebben we in
het ‘clubhuis’  van Whaa met jon-
geren van  de Shake It! Academy

een workshop theatersport ge-
daan. Op deze avond werden
onze JOP- jongeren tevens verrast
met hapjes uit allerlei culturen.

De derde avond kwamen we weer
bij elkaar in het parochiehuis aan
de van Slichtenhorststraat. Op het
programma stonden twee dans-
workshops. We waren die avond
ruim twee en een half uur zeer
actief met Indiase dans en capoei-
ra. Iedereen had veel plezier en
daardoor veel contact met elkaar.
JOP-jongeren verrassten iedereen
met zelfgebakken cake en taart en
specifiek Hollandse hapjes zoals
kaas, vegetarische gehaktballe-
tjes en poffertjes.

Het was een gezellige en ge-
slaagde avond. Aan het eind
kregen onze jongeren nog in-
formatiemateriaal over Whaa
en de Shake It!  Academy mee.
Misschien houden ze nog con-
tact met elkaar of gaan ze
deelnemen aan een van de
workshops; iets wat wij uiter-
aard van harte zouden toejui-
chen. Dan zou het project
meer dan geslaagd zijn.

Buitendag

Dit jaar wordt er door de Marana-
thakerk weer een buitendag ge-
organiseerd. We hebben dit in het
verleden vaker samen gedaan en
ook nu is er de mogelijkheid voor
ons om mee te doen. Op zondag
2 september gaan we naar Mu-
seumpark Orientalis.

Vanaf 12.00u kunt u een rondlei-
ding krijgen door het park (voor
wie slecht ter been is met de shut-
tle). Directeur Jan van Laarhoven
geeft een lezing en u kunt de ex-
positie ´Toen God nog schreef´
bezoeken. Ook voor kinderen is er
van alles te doen. Alleen de en-
tree van 5 euro komt voor uw ei-
gen rekening, tenzij u een mu-
seumjaarkaart heeft.

In augustus liggen het program-
ma en een inschrijflijst achterin de
kerk. Aanmelden kan ook via
secretariaat@avpnijmegen.nl of
telefoon 024-3222388. Een
boeiende dag terwijl we ook onze
oude buren weer ontmoeten!

De grote voedselinzameling voor
cliënten van de Voedselbank is
weer voorbij. Mede omdat we dit
jaar ook buurtgenoten hadden uit-
genodigd om mee te doen, heb-
ben we heel erg veel voedsel op
gehaald: maar liefst 42 kratten.

Op vrijdag 22 juni zijn de eerste
levensmiddelen al uitgereikt aan
de mensen. In de 11 kerken waar
we deze actie tegelijkertijd orga-
niseren zijn in totaal 153 kratten
met levensmiddelen, wasmiddel
en tandenborstels geschonken
aan de Voedselbank. En dat is heel
mooi, want iedere week moeten
330 kratten gevuld worden, waar
zeker 750 mensen van moeten
kunnen eten.

Hartelijk dank aan allen die zo gul
gegeven hebben!

Wergroep Diaconie

Gulle gaven



p
a
g

in
a
 7

Denkend aan deze locatie,

zie ik bij ons eeuwfeest

nog steeds een koster

vóór in de kerk staan.

De deur is ontsloten,

het licht volop aan,

hij luidt nu de klokken

niet mis te verstaan.

Nog steeds zingt de cantor

zij verwoordt in haar lied,

“De crisis mag groot zijn,

maar hier krijg je altijd krediet”.

Denkend aan deze locatie

zie ik over 20 jaar

nog steeds een helder licht;

’n licht dat hoog

vanuit de toren straalt

en baken blijft

voor wie verdwaalt,

in dit soms godvergeten

tijdsgewricht.

Vooruit denkend

aan deze locatie

zie ik in 2067

nog steeds vrijwilligers

uit de banken opstaan.

Een nieuwe Clara

en een nieuwe Ans,

en daar zie ik Cyrus,

de nieuwe nochtans,

die van de oude

6 woorden goed had verstaan:

“Antonius, bood mij

een gouden kans”.

Ver vooruit denkend

aan deze locatie,

(de St. Jan, inmiddels gesloten,

St. Pieter heropend in Sudan)

zie ik in de 22e eeuw

nog steeds Antonius

met Jelle en kompanen

door onze straten gaan.

En zij blijven vertellen

wat wij geleerd hebben ooit:

“wat soms onmogelijk lijkt,

onmogelijk is het nooit”.

Rob van Woerkom

Felicitatie van de bisschop Gedicht

Rob van Woerkom droeg onder-
staand gedicht voor tijdens de
feestavond ter ere van het 95-ja-
rig bestaan van onze parochie.
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Antonius
van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: 940356
ABN-AMRO: 418667160
www.avpnijmegen.nl
secretariaat@avpnijmegen.nl

Bereikbaarheid

Pastor
Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371

Coördinatoren
Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388

Bezoekgroep ouderen
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748

- Zo 15 juli, 10.00u
Voorganger: Joop Vernooy
m.m.v. de cantor
- Zo 22 juli, 10.00u
Voorganger: Cyrus van Vught
m.m.v. de cantor
- Zo 29 juli, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. het Gregoriaans Koor
- Zo 5 aug, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. de cantor
- Zo 12 aug, 10.00u
Voorganger:
Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 19 aug, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. de cantor
- Zo 26 aug, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. het Gregoriaans Koor
- Zo 2 sept, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker en Peter
van de Vange m.m.v. de cantor
Themaviering ´De zeven werken
van barmhartigheid´

Parochie-inloopavonden:
Do 6 sept vanaf 20.00u in de pas-
torie. I.v.m. de zomervakantie is
er geen inloopavond in augustus.

Speciale viering

Voor zondag 2 september heeft de
Werkgroep Liturgie een bijzonde-
re viering voorbereid waarin dia-
conie centraal staat. De zeven
werken van barmhartigheid wor-
den benoemd en uitgebeeld door
leden van de Oecumenische Werk-
groep Diaconie. Pastor Jan Zuiker
en dominee Peter van der Vange
zullen samen voorgaan. Het be-
looft een mooie viering te worden.

Rommelmarkt

Tango

Tijdens het feestweekend voor
ons 95-jarig bestaan hadden we
een verassende activiteit in pet-
to: een tangoworkshop. Het was
ontzettend leuk. Heeft u de smaak
te pakken gekregen of bent u be-
nieuwd naar wat u hebt gemist?
Komend najaar start op vrijdag-
avond in het parochiehuis een cur-
sus voor beginners.

De Argentijnse tango is een speel-
se, dynamische improvisatiedans.
In de lessen leer je basistechnie-
ken om elke pas te kunnen leiden
en volgen. Al vanaf de eerste pas-
sen die je leert kun je gaan im-
proviseren, geïnspireerd door de
muziek en in verbinding met je
danspartner. In de cursus komen
basis-elementen van de tango
aan bod, zoals: houding, verbin-
ding, balans en muzikaliteit.

Voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met docent Guilher-
ne via telefoon 06 - 81 474 575 of
e-mail info@milonga-alegre.nl.

Het is bijna weer zover: op zater-
dag 1 september houden we onze
jaarlijkse rommelmarkt op het
kerkplein! De medewerkers staan
al in de startblokken om de kra-
men te bevolken en hun waren
aan de man te brengen.

Die waren kunt u inbrengen op za-
terdag 25 augustus van 10.00 tot
16.00u bij de kerk. Voor wie dan
niet kan is er ook een mogelijkheid
om op woensdag 29 augustus
van 16.00 tot 19.00u de spullen
te komen brengen. We nemen
geen computers, geen witgoed,
tuinmeubelen of defecte elektri-
sche apparaten aan.

Om uw kasten weer te vullen kunt
u op zaterdag 1 september te-
recht van 10.00 tot 15.00u. Moe
van het winkelen? U kunt bijko-
men in het restaurant waar aller-
lei lekkers te krijgen is. De op-
brengst gaat dit jaar voor de helft
naar Stichting Gast. De andere
helft willen we besteden aan het
herstel van het glas-in-lood-raam
van Maria Annunciatie. We zien uw
komst graag tegemoet en hopen
weer op een goede opbrengst.

Namens het rommelmarktbestuur,
Clara ter Berg


