Antonius onderweg
Religie en vrede
Gelukkig wie vrede sticht, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
(Mattheüs 5:9).
Blijkbaar is het kenmerkende van
een ‘kind van God’ dat deze vrede
sticht. Onder het motto ‘Act for
Peace’ vraagt de Vredesweek
2013 hiervoor aandacht. De Vredesweek wordt van 21 t/m 29 september breed in Nederland gevierd, ook in onze Antonius van
Padua parochie. Alhoewel in onze
parochiekerk elke zondag vrede
wordt gevierd doen we dat tijdens
de Vredesweek nadrukkelijker, we
doen er een schepje bovenop.

verschillende Aziatische landen
wordt gevoerd tegen moslim-minderheden, laat de onverdraagzame kant van het boeddhisme en
hindoeïsme zien. Ook dichter bij
huis, in onze multiculturele samenleving, leiden conflicten tussen allochtonen en autochtonen tot onvrede en politieke spanningen.
Deze spanningen zijn deels terug
te voeren op culturele verschillen
die aan het christendom en de islam ten grondslag liggen.

Vrede is meer dan het constructief
omgaan met conflicten, het zwijgen van kanonnen en het afwezig
zijn van onderdrukking. Vrede is
ook solidair zijn met medemensen,
vooral met de zwaksten van de samenleving. Vrede is het opkomen
voor onze kwetsbare aarde. Vrede is de bereidheid contact te zoeken met anderen en andersdenkenden. Hierbij draait het niet alleen om wat je doet, maar ook om
hoe je het doet. Als je vrede nastreeft ben je bereid persoonlijke
drijfveren kritisch te onderzoeken,
verder te kijken dan je eigen gelijk
en hieruit consequenties te trekken in woord en daad. Bij het nastreven van vrede wordt het eigen
ik, de eigen generatie, parochie,
geloof en volk overstegen.

In het Arabisch en Hebreeuws is
het gebruikelijk elkaar te begroeten met het woord vrede, salaam,
respectievelijk sjalom. Elke zondagsdienst wensen wij elkaar als
parochianen vrede toe. De wens
in vrede te leven is kenmerkend
voor de meeste volken en staat
min of meer centraal in elke wereldgodsdienst. Voor veel wereldburgers vormen religies een rijke
ontstaansbron van normen en
waarden met betrekking tot goed
en kwaad (moraal) en verantwoord handelen (ethiek). Maar
toch, veel van de hierboven beschreven conflicten hebben schijnbaar een religieuze achtergrond, al
hebben ze die meestal in eerste
aanleg niet. Armoede, ongelijke
verdeling van goederen, ontwrichting van het milieu, schending van
mensenrechten, het ontbreken van
een deugdelijk rechtssystem, onderhuids wantrouwen tussen bevolkingsgroepen en politieke onderdrukking liggen hieraan vaak
ten grondslag. Deze conflicten kunnen versterkt worden daar waar
een religie een exclusieve politieke machtsfactor wordt, absolute
waarheden claimt en andersdenkenden haar gelijk opdringt. Gelukkig kunnen religies conflicten ook
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Het nastreven van vrede is blijvend
actueel. Op het moment dat ik deze
tekst schrijf is een volksverhuizing
van Bijbelse proporties gaande in
Syrië. Hier woedt een burgeroorlog die een steeds sektarischer karakter krijgt. In Egypte maakte het
leger een einde aan de democratisch gekozen regering van de moslimbroeders, helaas met bloedbaden en oplaaiende agressie tegen
de Koptische christenen als gevolg. De strijd die op dit moment in

Huis van God,
huis voor de buurt
Gij die de wereld
in beweging brengt
brengt Gij mij nu ook
in beweging.
Vanuit de diepte grijpt Gij mij
En heft mij omhoog naar U
Ik dans een lied van de stilte
op kosmische muziek
En zet mijn voet langs
de hemelsrand
En voel hoe Uw glimlach mij
gelukkig maakt.
Bernhard Wosien
Een poëtische omschrijving
van Sacred Dance

Bezield verband
Een impressie van de bijeenkomst
in Amersfoort.
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Rommelmarkt
Goede sfeer, saamhorigheid en
een super opbrengst!
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beteugelen door destabiliserende
krachten te neutraliseren en door
inspiratiebronnen en levenswijsheden te delen zonder een exclusieve claim op de waarheid. Elke
religie die de vrede serieus neemt
is ook kritisch op zichzelf.
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw is in de christelijke kerken een beweging ontstaan onder
de naam ‘Vrede, gerechtigheid en
heelheid van de schepping’. Ook nu
nog spreekt deze beweging tot de
verbeelding en is haar missie niet
voltooid. Wij, die ons christenen
noemen, vinden hiervoor inspiratie in de Bijbelverhalen. Ook andere tradities met andere bronnen
kunnen die inspiratie leveren, en
soms zelfs wijzere antwoorden.
Essentieel is de ervaring dat je leven aan waarde wint als eigenbelang wordt overstegen. Het appelleert aan de hoop dat een betere
wereld mogelijk is; dat je een
mooiere wereld kunt achterlaten
dan waarin je geboren bent. In ons
dagelijks contact met mensen, zijn
het vaak de kleine dingen die er
toe doen: een helpende hand, een
luisterend oor, een goed woord.
Het mooie is; die bouwstenen voor
de vrede zijn voor iedereen weggelegd. Deze gedachte is mooi verwoord in onderstaand vredesgebed dat op het leven van Franciscus is geïnspireerd.
Heer maak me
tot een werktuig van uw vrede.
Waar haat is, laat me liefde zaaien;
Waar onrecht is vergiffenis.
Waar
Waar
Waar
Waar

twijfel, geloof;
wanhoop, hoop;
duisternis, licht;
droefheid, vreugde.

O goddelijke Meester,
Geef me
dat ik eerder verlang te troosten
dan getroost te worden;
te verstaan
dan verstaan te worden;
te beminnen
dan te worden bemind.
Want het is door te geven
dat we krijgen,
door het vergeven
dat we vergiffenis ontvangen,
door het sterven
dat we tot het eeuwige leven
worden geboren.
Theo Brock

Koffiepunten
U heeft vast wel ergens in een
keukenla waardepunten van Douwe Egberts koffie liggen. Ze liggen
er al jaren te wachten tot u er eindelijk genoeg heeft voor de koffiemokken of een set lepeltjes.....
Natuurlijk kunt u doorsparen tot
het doel bereikt is, maar als ze eigenlijk toch maar ongebruikt blijven liggen, dan hebben we een
ander voorstel. De waardepunten
kunnen ingeleverd worden in de
kerk ten behoeve van de Voedselbank! De Lions Club heeft met
Douwe Egberts de afspraak kunnen maken dat de waardepunten
ingeleverd kunnen worden voor
pakken koffie! Ook Voedselbank
Nijmegen heeft hier vorig jaar al
van kunnen profiteren. Alle cliënten hebben een pak koffie ontvangen! Ook dit jaar wordt de inzameling weer gehouden en we stellen voor in onze kerk mee te doen.
Lever uw Douwe Egberts spaarpunten in bij de tafel van de Diaconie. Dit kan tot en met november. Het zou fijn zijn als u ze geteld inlevert, maar dit is niet perse nodig. Wie weet hoeveel cliënten van de Voedselbank we blij
kunnen maken met een pak koffie!
Oecumenische Werkgroep Diaconie

Nieuwe deken
Bisschop Hurkmans heeft een
nieuwe deken benoemd voor het
Rijk van Nijmegen. Het is Henk
Janssen, pastoor in Beek/Ubbergen, verschillende parochies in de
Ooijpolder en Groesbeek -Breedeweg. Maar wel iemand met veel
bestuurservaring en levenservaring. Wij wensen hem alle goeds
toe.

Column
Joka Feenstra
Wezenlijk
Lc. 12:49-53:
“Vuur heeft Jezus op aarde gebracht, vrede? Neen, verdeeldheid!; twee tegenover drie, drie
tegenover twee.” En daar staan
we dan, verdeeld. Gepassioneerd, bevlogen, bewogen, in het
geloof, maar wel met heel verschillende interpretaties van dat geloof! Wat is het, om één parochie
te zijn? In het fusieplan wordt
steeds uitgegaan van een eenheid, namelijk in ons katholiek
christen zijn. Hebben we wel echt
onze gemeenschappelijke basis
gevonden? Een gemeenschappelijkheid in geloof van waaruit we
de overige belangen en verscheidenheden aankunnen? Ik heb
hierbij mijn vragen.
Ik hoor veel over respect voor pluriformiteit en verscheidenheid,
maar dat klinkt te vroeg. Als we
niet eerst echt de verschillen, ja
de verdeeldheid zien, wordt het
spreken van eenheid een bedekken van verdeeldheid. Geloven wij
in onze parochie niet in een
kerk(gemeenschap) die ervoor
staat dat homoseksuelen zijn zoals God hen bedoeld heeft; die de
keuze om samen te wonen zonder getrouwd te zijn volledig en
gewoon erkent, en in een kerk
waar transgenders en transseksuelen zich thuis mogen voelen
zoals ze zijn? Een kerk waar Christus zich geeft, ook via de hostie,
aan ieder die zich hiertoe uitgenodigd voelt, zonder dat de priester bewaker is van wie eigenlijk
wel of eigenlijk niet een hostie
mag ontvangen? Kunnen we dan
hier een middenweg bewandelen?
Wie hier niet voor staat, roept
weerstand op.
Verdeeldheid? Ja, dit ligt dieper
dan een verschil van mening. Dit
is wezenlijk voor de richting die
we samen ingaan en onze openheid ‘die we samen leven’. Verdeeldheid hoeft nog geen ruzie te
zijn, maar het minimaliseren of
ontkennen van zo iets wezenlijks
en te vroeg spreken van eenheid
wringt. Ik voel me in ieder geval
niet op mijn gemak in een parochie-eenheid waar de pastores
die daar voorgaan niet allen voor
zo’n kerk staan.

Rugzakjes vullen!

7 september 2013

In oktober houden we weer de jaarlijkse rugzakjesactie, samen met de
Maranathakerk en de Maria Geboortekerk. Het is zo’n mooie concrete
actie: dankzij u kan een kind in Oost-Europa naar school. Naar school
gaan is in Oost-Europa vaak een heel stuk lastiger dan hier in Nederland. Er zijn niet zo heel veel scholen, waardoor kinderen soms in twee
ploegen naar school gaan. Scholen zijn soms erg ver weg, maar fiets of
auto is niet voorhanden en de bus is te duur voor de ouders. Bovendien
moeten kinderen hun eigen schoolspullen meenemen. En in veel arme
gezinnen is daar geen geld voor. Vandaar dat we ieder jaar per kerk 50
rugzakjes vullen met schoolspullen. U krijgt in de kerk een rugzakje, een
kleurboekje en een folder waar precies op staat waarmee u het rugzakje kunt vullen. De folder ligt vanaf 6 oktober klaar, de gevulde rugzakjes
kunt u weer inleveren op 13, 20 en 27 oktober. Hopelijk doen weer veel
mensen mee, zodat er ook dit jaar weer een groep kinderen naar school
kan en de kans krijgt op een betere toekomst!

Het is een zonnige dag. Het is een
donkere dag. Mensen in Syrie die
vandaag nog de zon zien opgaan
en ondergaan, liggen volgende
week onder het puin, dood gebombardeerd? Een oproep van
paus Franciscus deze dag te heiligen door vasten en waken.

Oecumenische Werkgroep Diaconie

Rommelmarkt weer groot succes

uitnodiging
uitnodiging

Het is weer achter de rug, de rommelmarkt van 2013. Het was veel
werk maar de dag is omgevlogen.
Ook dit jaar was het weer een fantastische gebeurtenis. Met enorme saamhorigheid, van mensen
binnen en buiten de parochie en
niet te vergeten leden van de
Maranathakerk, hebben we al het
werk verzet en een prachtig resultaat behaald: E 9.300 bruto!!
Er gaan nog wat kosten vanaf
maar we kunnen zeker E 4.300
overmaken naar Stichting Gast. De
voorzitster bedankte iedereen
hartelijk tijdens het eten, ze was
er duidelijk door geraakt. Met de
andere helft van de opbrengst
knappen we de kerk verder op en
wordt weer wat glas-in-lood gerestaureerd.

Amersfoort. Driehonderdvijftig bezorgde katholieken bijeen in de
protestante Bergkerk. Meer mochten er niet in van de Brandweer.
Een landelijke bijeenkomst: “De
toekomst van vitale lokale geloofsgemeenschappen.” De aanwezigen, namens hun parochies
uit het hele land, voelen zich in de
problemen gebracht. Zij weten
best dat hun problemen peanuts
zijn in vergelijking met wat er in
de wereld gaande is. Ze voelen
zich teleurgesteld, dat zij genoodzaakt zijn zich in hun geloofsgemeenschap bezig te houden met
opgelegde maatregelen, dreigementen, gebrek aan inspiratie en
bemoediging van bisschoppen die
bij gelegenheid een herderstaf
dragen, maar zonder luisteren en
met harde woorden in hun ransel
hun eigen weg willen gaan. De presentaties van enkele geloofsgemeenschappen liegen er niet om.
Peanuts? Ja, maar ook in peanuts
kun je je lelijk verslikken en dat
kan je einde betekenen. Ze zoeken daar in Amersfoort steun en
raad bij elkaar, ze vragen naar
ervaringen van anderen, naar
mogelijke wegen om te gaan. Er
worden initiatieven gepresenteerd om de krachten te bundelen en een netwerkorganisatie op
te zetten. Hoe kan een geloofsgemeenschap zich te weer stellen
tegen opgelegde fusie of kerksluiting? Er worden contacten gelegd
en afspraken gemaakt. Bezield
verband, dat was duidelijk. Dit is
slechts een impressie van het gtebeuren. Er komt nog een uitvoerig verslag en een vervolg is in
voorbereiding. Het was meer dan
de moeite waard.
Pastor Albert Meijer
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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

Film in de huiskamer
Op woensdag 2 oktober wordt
er weer bij iemand thuis film gekeken. U bent van harte welkom
om ook te komen kijken. Inschrijven kan via e-mail: secretariaat@
avpnijmegen.nl of de lijst achterin
de kerk. De film begint om 19.30u.
Deelname is gratis.

Sacred Dance

Agenda

Sacred Dance betekent Heilige
dans in de zin van heel makende
dans. Een dansvorm die ons hele
wezen: lichaam, geest en ziel, in
beweging brengt. We maken contact met ons innerlijk, verbinden ons
met de dansers naast ons en de
hele kring. We zoeken de rust en
stilte in ons zelf op en komen steeds
meer in het hier en nu en in de kern
van ons eigen wezen. We dansen,
verbonden in een kring, met rustige passen en eenvoudige gebaren
op klassieke, religieuze of hedendaagse muziek. In de komende cursus nemen we dansend afscheid
van de zomerzon, dankbaar voor
de innerlijke kracht die ze ons in de
zomermaanden geschonken heeft.
Deze innerlijke kracht is als een
licht, dat we mogen meenemen en
koesteren tijdens de herfst- en wintermaanden. Aanmelden via inschrijfvel achter in kerk of tel.
0621526493 (Marij de Rooij).
Data: 4 donderdagen: 3, 10, 17
en 24 okt van 20.00u tot 22.00u
in het Parochiehuis aan de Van
Slichtenhorststraat 81. Bijdrage: 5
euro per avond.
Sonja Pauli

- Zo 22 sept, 10.00u
Vredeszondag
Voorgangers: Theo Brock
en Liesbeth Jansen
m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 29 sept, 10.00u
Voorganger: Cyrus van Vught
m.m.v. het Gregoriaans Koor
- Zo 6 okt, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. de cantor
- Zo 13 okt, 10.00u
Voorganger: Joop Vernooy
m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 20 okt, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. de cantor.

Klankmeditatie
Op 17 oktober is er om 20.00 uur
een klankmeditatie in het parochiehuis. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen
met Jeanine van Weert: 0623157790
of
mail
naar
secretariaat@avpnijmegen.nl

Leerhuis
Voort-durend met het verhaal bezig zijn hoort bij een parochie als
het halen van adem. Een leer-gang
om voort te blijven gaan: te leren
en te leven. Wat is het verschil in
Gods Naam? Met wie er tijd en zin
in hebben, gaan we ons om de
twee weken verdiepen in wat in
de Bijbel op schrift is komen te
staan. In de tweede reeks horen
en lezen dan de woorden van Johannes de Ziener. Data: 18 sept,
2, 16 en 30 okt, 13 en 27 nov en
11 dec, steeds om 10.30u in de
sacristie. Kosten: eenmalige bijdrage van 5 euro.
Pastor Albert Meijer

Concert

Kroniek
Op 19 juli is John Knops plotseling
overleden, 90 jaar oud. Hij was
een bevlogen docent Frans en
Geschiedenis, maar voor ons vooral een vrijwilliger die jarenlang veel
aan de parochie heeft bijgedragen. Hij was lid van de parochievergadering, acoliet, lector, lid van
de avondwakegroep en bovenal
een vraagbaak over Antonius van
Padua, waar hij heel veel over wist
te vertellen. Ook over het ontstaan van onze kerk wist hij veel
en hij vertelde er, leraar als hij
was, graag over. Wij weten nog
allemaal hoe hij aan de hand van
dia’s een avond lang vertelde over
het ontstaan van kerk en parochie
tijdens de feestelijkheden rondom
het 75-jarig bestaan. Het gemis
van zijn vrouw Joke viel hem zwaar.

Inloopavond: do 3 oktober
vanaf 20.00u in de pastorie.

Het overlijden van zijn zoon kwam
daar het afgelopen jaar nog eens
bij. Wij zullen hem missen. Moge
hij rusten in vrede.

Zondagavond 19 oktober geeft
het Resonet Ensemble een concwert in onze kerk. Voor aanvang
en programma: zie website.

Op 26 juli is Joke van Amersfoorth,
weduwe van Ber Reijnen, overleden. Zij was een geziene vrouw
in de Indische buurt en een trouwe parochiane die altijd aanwezig was. Ze was de spil in haar
gezin en iedereen was welkom in
de Celebesstraat. Joke had veel
liefde en zorg voor haar naasten
en gaf met gulle hand. De laatste
jaren ging het haar minder en kon
ze minder aanwezig zijn. Ze is
overgegaan en leeft voort in haar
kinderen. Wij wensen haar familie veel sterkte in dit verlies.
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