Antonius onderweg
Overbruggen
Van crisis tot kans

Als centraal thema in deze veertigdagentijd kozen we dit jaar het
thema: overbruggen; van crisis tot
kans.
Vele belangrijke steden zoals ook
Nijmegen zijn gebouwd aan rivieren. Om deze steden te bereiken
moeten mensen bruggen bouwen.
Bruggen zijn behalve functioneel
dikwijls ook fantastische en technisch hoogstaande bouwwerken.

Als je over de Waalbrug of de Snelbinder de stad uit fietst naar Lent,
zie je de stad anders dan wanneer je over diezelfde brug de
stad weer in fietst. Het perspectief van waaruit het stadspanorama aan je verschijnt is wisselend
en soms verrassend nieuw.
Het woord brug is in onze taal ook
een mooie en rijke metafoor. Zo
kun je mensen uitnodigen om opnieuw naar elkaar een brug te
slaan om daarmee te zeggen;

bekijk jullie probleem eens vanuit
een andere kant. Zoals bv. de huidige economische crisis, de bankencrisis of de crisis in de huizenmarkt.
Crisis heeft een negatieve lading,
want we gaan er vanuit dat het
slechter gaat. Tijdens de crisis is
alles in beweging en er is veel
onrust en onzekerheid. Mensen
zijn bang voor wat er komen gaat.
Maar beweging en onrust is
niet persé altijd negatief.
Wie wel eens een persoonlijke crisis heeft doorgemaakt weet uit ervaring dat
je er ook sterker uit kunt
komen. Pas achteraf kun je
zeggen dat het een bijzonder leerzame tijd is geweest waarin duidelijk is
geworden wat belangrijk
voor je is.
De schriftverhalen in deze
veertigdagen tijd zowel uit
het oude, als uit het nieuwe testament vertellen
ons ook over hoe crisissen
werden doorstaan. Het zijn
verhalen die ons willen bemoedigen om onze eigen
crisissen goed te doorstaan. De crisisverhalen van toen
willen een brug slaan naar de
moeilijkheden van onze tijd.
De belangrijkste ervaring die de
Bijbelse verhalen gedurende deze
veertigdagentijd ons voorhoud is
dat je kunt opstaan uit de crisistijd, dat bevrijding, doortocht, altijd weer mogelijk is; bevrijding uit
onrecht, onvrijheid, geweld, uit
leven dat geen leven is.
Lees verder op pagina 2

Huis van God,
huis voor de buurt
Bruggen
Ieder mens zit op een eiland
en zit vast in zijn bestaan.
Om een ander te bereiken,
moet je van je eiland gaan.

Daarvoor moet je bruggen bouwen,
bruggen bouwen naar elkaar.
Maar de afstand tussen mensen
maakt het lastig en soms zwaar.

Er valt veel te overbruggen
met een uitgestoken hand.
Bruggen kunnen levens redden,
bruggen bouwen schept ’n band.

Geert Brokenhof van der Waal

Onderweg
Ga mee met ‘Antonius op weg
naar Pasen’.
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Vervolg van pagina 1
De verhalen vertellen hoe mensen
in al die situaties van woestijn en
teleurstelling God hebben ontmoet, hoe ze steeds een brug
naar God wisten te slaan. Hoe ze
Hem wisten te ervaren als een
Stem, een Woord, een Vuur dat
hen opriep om in de beweging van
bevrijding mee te gaan; sta op en
trek weg uit Egypte. Ook Jezus
stond op om na de beproevingen
die hij moest doorstaan in de
woestijn zijn eigen weg te gaan.
De leerlingen moesten nog leren
Jezus met andere ogen te leren
zien en nadat ze met hem de berg
Tabor waren opgegaan, keerden
ze anders en gesterkt naar beneden om weer terug naar de steden te gaan om de boodschap
verder te dragen. Zo hebben alle
zondagen hun eigen verhalen.
Die Stem, dat Woord, dat Vuur,
houdt mensen generatie na generatie tot op vandaag een visioen
voor ogen, dat het de moeite
waard maakt om los te laten wat
onvrij maakt en weg te trekken,
naar het beloofde land waar vrede en brood en thuis zal zijn voor
allen. De Bijbelse verhalen zijn
niet bedoeld als eens ooit opgeschreven gedachten die wij voor
kennisgeving kunnen aannemen,
maar ze zijn bedoeld als geleefde
verhalen. Het is een levend woord,
dat wil wonen in ons hart.
De verhalen willen ons nog altijd
uitnodigen om ze te leven al is dat
vaak met vallen en opstaan. Zoals zo treffend gezegd wordt in
Deuteronomium 30, 11-14. “Dat
woord is niet ver weg, is niet in
de hoogte of in de diepte, het is
dichtbij, in jezelf, in je lijf en in je
hart, dus je kunt het volbrengen”.
Moge een bezinning op de schriftlezingen in de 40 dagentijd ons dit
jaar opnieuw uitnodigen om een
brug te slaan naar onszelf in de
tijd waarin we leven.
Kees Megens

JOP in 2012
Het Jongeren Project Nijmegen Oost gaat ook in 2012 weer van start.
Tieners (12-15 jr.) uit diverse kerken ontmoeten daarin leeftijdsgenoten
die een heel ander leven leiden dan zijzelf.
Dit jaar ontmoeten we jongeren uit andere landen en culturen, die vaak
uit hun eigen land zijn gevlucht. De stichting WHAA organiseert creatieve cursussen voor hen, zoals theater, Capoera, breakdance, Urban dance en Indiase dans. Daaraan mogen wij enkele avonden meedoen. Door
zo samen actief te zijn, leer je elkaar op een makkelijke en ontspannen
manier kennen, en je hebt ook nog eens veel plezier.
Het programma van ons JOP project ziet er dit jaar als volgt uit:
Eerste bijeenkomst: ‘Kennismaking’
Datum: maandag 16 april, 19.00 uur – 21.00 uur
Locatie: parochiehuis, Van Slichtenhorststraat 81
Tweede bijeenkomst: ‘Theaterspel: kijken en doen’
Datum: donderdag 10 mei, 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Stichting Whaa
Derde bijeenkomst: ‘Dans: kijken en doen’
Datum: vrijdag 1 juni, 19.00 – 21.00 uur
Locatie: parochiehuis
Voor meer informatie en aanmelden
kunt u terecht bij Marian Verhoeckx,
verhoeckx@hetnet.nl. Opgeven
graag vóór eind februari.

Tuinploeg gezocht
Zoals U misschien wel gezien
heeft is de tuin van ons parochiehuis aan de van Slichtenhorststraat helemaal leeg gemaakt. Het
was hard nodig om daar iets anders in te gaan doen. Er zijn al een
aantal ideeen, b.v. een spirituele
tuin of een tuin voor de buurt. We
zoeken een groepje enthousiastelingen die er verder over na willen denken en uiteraard om een
en ander (met hulp) uit te willen
voeren. Er heeft zich al iemand
gemeld die haar expertise wil inbrengen. Ook is er een budget beschikbaar. Wie wil? Na de winter

kunnen we aan de slag, eventueel
kan op de klussendag samen gewerkt worden. U kunt zich aanmelden op het inschrijfformulier achter in de kerk of bij Clara ter Berg.

Antonius op weg naar Pasen

Vastenmaaltijd

Het begin van een traditie; net als in de
Advent bieden we tijdens de Vasten op
verschillende zondagen een activiteit aan.
De veertigdagentijd is bij uitstek een periode van bezinning. Hierbij passen
(klank)meditatie en muziek. Toegang is gratis; na afloop is er een deurcollecte. U bent
van harte welkom.

Op woensdag 28 maart vindt onze
jaarlijkse vastenmaaltijd plaats,
georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Diaconie.

- 28 februari : Jelle Hilberink en Veronie
Meeuwsen zingen liederen van o.a. Andrea
Bocelli en Bach. Aanvang 16.00u in de kerk.
- 4 maart: Maria Nolet verzorgt een beeldmeditatie. Aanvang 16.00u in het parochiehuis.

- 18 maart: Tjeu van Knippenberg verzorgt een meditatie rondom Vincent de Paul. Aanvang 16.00u in het parochiehuis.
- 25 maart: Jeanine van Weert verzorgt een klankmeditatie. Aanvang
16.00u in het parochiehuis.
- 1 april: Josette Lenders verzorgt een meditatie rond de kruisweg van
Aad de Haas. Aanvang 16.00u in het parochiehuis.

Vastenaktie

Boekentip
De Bijbelboeken Hooglied, Ruth,
Klaagliederen, Prediker en Esther
zijn in het Jodendom bekend als
de ‘feestrollen’, de megilot. Recent verschenen drie cd’s waarop bekende acteurs de teksten
van de megilot voorlezen, omlijst
door fragmenten uit het muziekstuk JaSjimcha.
De cd’s zijn het beluisteren meer
dan waard, voor persoonlijke
meditatie of gewoon om onder de
indruk te raken van de meeslepende teksten. Het luisterboek
‘De vijf Joodse feestrollen’ is een
samenwerkingsproject van de
ISVW uitgevers, de NCRV en het
Nederlands Bijbelgenootschap.

Dit jaar steunen wij het centrale
project van Vastenaktie in Ethiopië. De congregatie Daughters of
Charity zet zich in voor de sloppenwijkbewoners van Addis Abeba. De congregatie werkt nauw
samen met bestaande initiatieven
en scholen. Kleine kinderen krijgen onderwijs en gemotiveerde
jongeren kunnen een vakopleiding
volgen tot kapper, cateraar of hotelmanager. Kleine ondernemers
kunnen in aanmerking voor een lening om voorraad of gereedschappen te kopen. Steunt u Vastenaktie? Doneer uw bijdrage in de bus
achter in de kerk of via de website: www.vastenaktie.nl/doneren.
Uw bijdrage is meer dan welkom!

We vragen u als vergoeding voor
de maaltijd 4 euro te betalen. We
hopen dat allen meer zullen geven, want het geld dat extra gegeven wordt gaat naar Siasi, een
heel klein eilandje in de Filippijnen.
Een Nijmeegse stichting zorgt er
voor dat op Siasi zoveel mogelijk
kinderen basisonderwijs kunnen
volgen. Iedere donatie gaat geheel naar het onderwijsproject. De
voorzitter van deze stichting is
pastor Albert Meijer, een van onze
voorgangers.
Als u mee wilt eten en/of wilt koken, dan kunt u zich opgeven op
de lijst die achterin de kerk ligt of
contact opnemen met het secretariaat. De maaltijd is op 28 maart
van 18.00 tot 19.30u in het parochiehuis, Van Slichtenhorststraat
81. Wilt u zelf zorgen voor bestek,
een bord, glas en toetjesschaaltje? Dan zorgen wij voor gezelligheid en een lekkere maaltijd.
Werkgroep Diaconie

Uitnodiging
Op dinsdag 3 april is er om 19.00u
een Viering van Inkeer en Vergeving. We komen bij elkaar om in
alle rust te bidden, te zingen en
stil te worden in onszelf.
In de Veertigdagentijd hebben we
als thema gekozen: “Overbruggen, van crisis tot kans”. Deze viering sluit daarbij aan: ‘Een brug tussen God en de mens’. U bent van
harte welkom!
Werkgroep liturgie
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- 11 maart: Projectkoor Antonius van Padua zingt liederen passend bij de Vasten
en de Goede Week. M.m.v. organist Leo
Driesenaar. Let op: aanvang 19.30u in de
kerk.

We gaan gezamenlijk aan tafel en
genieten van eenvoudige eenpansgerechten. Zo samen eten is
op zich al heel gezellig, zeker omdat we dan ook weer onze vroegere buren van de Maranathakerk
kunnen ontmoeten. We staan stil
bij wat een voorrecht het is, dagelijks gezond en lekker te kunnen eten!

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

Bereikbaarheid
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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

Concerten

Agenda

Do 23 feb, 20.15u
Nederlands Studenten Kamerkoor

-Wo 22 feb, 19.00u
Aswoensdag
Voorganger: Theo Brock
m.m.v. de cantor.
-Zo 26 feb, 10.00u
Begin vasten
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Gregoriaans Koor.
-Zo 4 maart, 10.00u
Voorganger: Joop Vernooy
m.m.v. de cantor.
-Zo 11 maart, 10.00u
Voorganger:
Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor.
-Zo 18 maart, 10.00u
Voorganger: Cyrus van Vught
m.m.v. de cantor.
-Zo 25 maart, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. het Gregoriaans Koor.
-Zo 1 april, 10.00u
Palmpasen
Kinderen mogen hun palmpasenstokken mee naar de kerk nemen.
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. het Gregoriaans koor.

De titel van dit concert, ‘All-1’, is
op twee manieren te lezen: Alleen, of All One. De inspiratie voor
deze titel kwam uit stukken als
‘Cantar de soledades’ van Anton
Garcia Abril en ‘In despair’ van
Joost Kleppes. Deze en andere
(vrolijke) stukken worden door het
NSK als uit één mond gezongen:
Samen Eén, All One.

Za 31 maart, 20.00u
Ton sur Ton
Het Nijmeegse kamerkoor Ton sur
Ton zingt in de passietijd ‘De Passie van Liszt’. Een titel met een
dubbele betekenis, die verwijst
naar de verschillende passies van
de veelzijdige Hongaarse componist Franz Liszt. Het concert staat
o.l.v. Onno van Ameijde, m.m.v.
organist Gerrit Christiaan de Gier.

Parochie-inloopavonden:
do 1 maart en do 5 april,
20.00u, pastorie.

Kroniek
Op 28 december overleed, 91 jaar
oud, Gerard Naber, lid van ons Gregoriaans Koor en al zeer lang parochiaan. Samen met zijn vrouw
Anneke een vertrouwde verschijning in onze gemeenschap. Met
haar was hij 62 jaar getrouwd en
kregen ze 5 kinderen die opgroeiden aan de Archipelstraat. Een
huis dat veiligheid en gezelligheid
bood. Na zijn pensionering was er
tijd om te reizen en te ontmoeten.
Zijn ziekte maakte zijn wereld kleiner maar zijn belangstelling bleef.
Zijn uitvaart vond plaats in onze
kerk waarbij het Gregoriaans koor
voor hem heeft gezongen. Wij
wensen Anneke en zijn kinderen
en kleinkinderen veel sterkte.

Op 20 januari is op 56-jarige leeftijd overleden Marianne van Els,
echtgenote van ons Gregoriaans
koorlid Walter Hilgers. Als oudste
in een gezin van 3 kinderen was
zij een wegbereider, haar zorg
voor haar moeder resulteerde in
het thuisblijven na het overlijden
van haar vader. Ze vond haar passie in haar werk als leerkracht en
in de klassieke muziek als lid van
het Nijmeegs Kamerkoor. Met Walter was ze 20 jaar samen en zorgde ze voor Sara en Iris. Na een
ziekbed van anderhalf jaar, een
tijd van hoop en strijd, moest zij
het leven laten gaan. Moge haar
warmte om Walter, Sara en Iris
heen blijven.

Op 11 januari is in Heumen overleden Nellie Scherps-de Groodt,
weduwe van Gijs Scherps. Ze was
bijna 90. Nellie was een bijzondere vrouw in haar eenvoud en zorgzaamheid. Ze nam het leven zoals het kwam en was dankbaar
voor al het goede. Verdriet is haar
niet bespaard gebleven. Haar zoon
Gijs overleed in 2003 en ook haar
man heeft zij eerder moeten missen. Ze was trots op haar kinderen en kleinkinderen. Wij wensen
haar familie veel sterkte.

Op 25 januari overleed Toos Wouters-Christ. Al jong tobde zij met
haar gezondheid. Na een zware
periode leerde zij haar man Cees
kennen en stichtten zij een gezin.
Lang heeft zij voor de Broeders
van Liefde van Jonkerbosch en
Casa Nova op de Heilig Landstichting gewerkt. Ook ging zij graag
op vakantie, vooral naar Spanje.
Haar kleinkinderen waren alles
voor haar en ze heeft veel met
hen ondernomen. Wij wensen
haar familie veel troost.

Leerhuis:
wo 29 feb, 10.30-12.15u,
sacristie.

Houd 21 april vrij in uw agenda,
dan is het weer klussendag!
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