
Antonius onderweg
Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

J
a
a
r
g

a
n

g
 
2

4
 
n

u
m

m
e
r
 
8

, 
K

e
r
s
tm

is
 
2

0
1

3

Huis van God,
         huis voor de buurt

Ik heb liever een kerk

die op straat schaafwonden

en pijn heeft opgelopen

en vuil is geworden,

dan een kerk

die ongezond lang binnenzit

en zich vastklampt

aan haar eigen zekerheden.

Paus Fransiscus

Vieringen
in de Antonius
van Paduakerk

Kleuterviering

di 24 dec, 16.00u

Kerstavond

di 24 dec, 22.00u

Eerste Kerstdag

wo 25 dec, 10.00u

Nieuwjaarsviering

zo 5 jan, 10.00u

Het is weer Kerst
Een mooi moment voor een terugblik en vooruitzicht
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Diaconale activiteiten 2013

De Oecumenische Werkgroep Dia-
conie, waarin we samen werken
met de Protestantse Maranatha-
kerk, heeft ook dit jaar niet stil
gezeten. Met vele acties zijn tal
van goede doelen geholpen. Dank
voor uw bijdrage(n) en graag tot
volgend jaar!

Stichting Straatmensen voor
Straatmensen bedankt alle vrij-
willigers van de Antonius van
Paduakerk en de Maranatha-
kerk voor het bereiden en de
verkoop van 110 liter erwten-
soep tijdens de Zevenheuvelen-
loop. De gehele opbrengst van
deze actie komt ten goede van
onze stichting. Met dit geld or-
ganiseren wij minstens drie
keer per week een maaltijd voor
dak- en thuislozen in Nijmegen.
Naast de warme maaltijd ont-
vangen onze bezoekers een
lunchpakket, een kop koffie,
fruit en een luisterend oor. Onze
stichting is van giften afhanke-
lijk. Mede door de bijdrage van
E 1.400 die verdiend is met de
erwtensoepactie is het moge-
lijk onze werkzaamheden ook
volgend jaar weer voort te zet-
ten. Hartelijk dank daarvoor!

Namens de stichting Straat-
mensen voor Straatmensen,

Marc Haasjes

 

Vastenmaaltijd
Opbrengst voor Wereldvrouwenhuis Mariam Nijmegen: E 560,60

Voedselinzameling I
Opbrengst voor de Voedselbank Nijmegen: 113 kratten
Georganiseerd in 10 kerken

Voedselinzameling II
Opbrengst voor de Voedselbank Nijmegen: 60 kratten
Georganiseerd in 8 kerken

Rommelmarkt
Opbrengst voor St. Gast: E 4.250
Opbrengst voor de kerk: E 4.250

Verkoop producten Wereldwinkel
Opbrengst: E 172

Rugzakjesactie
Opbrengst voor kinderen in Oost-Europa: 52 rugzakjes met schoolspullen

Erwtensoepactie
Opbrengst voor Straatmensen voor Straatmensen: E 1400

Kaartenactie
Kerst/nieuwjaarswensen voor vluchtelingen
in vreemdelingendetentie (actie loopt nog)

Kerstpakketten
Voor cliënten van Voedselbank Nijmegen, St. Gast,
VluchtelingenWerk Oost Nederland en Home-Start.
Georganiseerd in 17 kerken en 2 scholen (actie loopt nog)

Breisels
Het hele jaar door worden er dassen gebreid voor dak- en thuislozen.

Uw kerk is van
blijvende waarde
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Breaking news

Wat ik altijd bewonder in mensen
die kinderen krijgen is, dat zij er
blijkbaar in geloven dat het de
goede kant uitgaat. En zo lang die
mensen er zijn is er eigenlijk geen
crisis. In ieder geval is de crisis
waarmee we elkaar de put in pra-
ten van een heel veel lagere orde.
Ieder kind vormt immers een
nieuw begin. Ieder kind is uitein-
delijk de vrucht  van vertrouwen
in en naar deze wereld. Ieder kind
vormt een nieuwe mogelijkheid
om van deze wereld iets bijzon-
ders te maken”.

Maar vertrouwen, dat is een hei-
kel woord geworden in deze tijd
want….. “kan ik jou nog wel ver-
trouwen jij dokter, jij leraar, jij
rechter, jij politicus, jij bestuurder,
jij priester, en al helemaal niet jij
pedofiel”.

We vertrouwen in principe nie-
mand of weinigen meer. We zet-
ten de fiets niet op een gewoon
slot, nee liefst met een ketting
erom en dan nog in de stalling.
Ons woord is al heel lang niet
meer ons woord. Minimaal een
handtekening, een pincode of
wachtwoord. Inmiddels heb ik zo
veel verschillende wachtwoorden
dat ik ze op een apart papier moet
zetten met alle risico’s van dien.

En toch, zonder vertrouwen is
geen leven mogelijk. Dat is iedere
dag aan duizend voorbeelden te
illustreren. Ik zal bijvoorbeeld er
toch van op aan moeten kunnen
dat, wanneer ik de weg op ga,
mijn tegenligger op zíjn kant van
de weg blijft. Ik vertrouw er op
dat mijn fietsenmaker de remmen
van mijn fiets goed afgesteld
heeft. Ik koop mijn voedsel in het
volle vertrouwen dat de Voedsel
en Waren Autoriteit zijn werk goed
gedaan heeft etc.

Ingewikkelder wordt het bij vol-
gend  voorbeeld: een dief heeft
gestolen. Hij legt zijn redenen voor
zijn gedrag uit. De verklaring die
hij geeft, kan ik begrijpen. Maar…
vertrouw ik hem ook, wil ik hem,
durf ik hem ook te geloven? Dat is
een heel andere zaak. En, gesteld
voor de keuzes die je hebt, wat
hoor je liever aan: “Ik weet dat jij
dit niet gedaan hebt”, of “ik ge-
loof jou, ik geloof dat je dit niet
gedaan hebt”.

Vertrouwen in het leven kan alleen
wanneer je je durft over te geven.
Ik leer geen zwemmen, noch dan-
sen door veilig te blijven kijken.
Zwemmen leer je alleen door je
aan het water over te geven.
Dansen leer je alleen door met
een ander op de vloer te gaan.
Een feest beleef je alleen door
mee te doen, wie aan de kant blijft
staan, verliest de avond.

Alleen dan, door het te doen, door
je over te geven ontmoet je het
plezier van het zwemmen, de
schoonheid van het dansen, de
vreugde van een feest.

En zo blijven we ons hele leven,
telkens weer opnieuw, staan voor
beslissende keuzes: gaan we wel
of niet de uitdaging aan. Waag je
je over te geven? Het leven is pas
te kennen door het te voltrekken,
in de daad. De zin er van voltrekt
zich door de sprong te wagen en
door de dingen te doen.

In het leven van Jezus, wiens ge-
boorte we nu herdenken, ontmoe-
ten we iemand die een zodanig
Godsvertrouwen kent en ook daad-
werkelijk beleeft dat Hij voor ons,
een bevrijder, een verlosser wordt.
Door zijn radicale overgave aan
God die Hij Vader noemt, weet Hij
zich geborgen en behoed. En wie
God is, Abba, laat hij zien in zijn
talloze parabels.  Een God die niet
onderdrukt maar opricht, die niet
eist, maar geeft, die niet ziek
maakt maar geneest, die niet ver-
oordeelt maar vergeeft, die niet
straft maar bevrijdt. Die de tollen-
aar verkiest boven de farizeeër, de
ketter boven de orthodox gelovi-
ge, de hoer boven de rechter. Die
aan de kant staat van armen,
rechtelozen, zwakken, onderdruk-
ten. “Onze Vader die in de hemel
is…..”, zo leert jezus ons, durf die
Vader te vertrouwen, want Hij zal
er zijn en blijven, trouw aan jou.

Ruim 2000 jaar geleden werden
herders in de velden, toegezon-
gen door een schare van engelen,
en drie Wijzen uit het oosten,
werden door een stralende ster
of komeet op een bijzonder spoor
gebracht. Aldus bracht de hemel
aan de aarde haar Breaking News.
Durven wij toe te laten dat er ook
in ons iets nieuws geboren kan
worden?

Het blijft een waagstuk, het ge-
loof blijft altijd een avontuur. Maar
samen met en in deze Antonius-
parochie durven wij dat aan.

Rob van Woerkom
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Verklaring van het parochiebestuur

Inleiding
Op 19 november 2013 hebben
zeven parochiebesturen van de
nieuw op te richten parochie Nij-
megen-Midden het fusievoorstel
ondertekend. “Parochies in Nijme-
gen fuseren” kopte op vrijdag 29
november De Gelderlander in het
katern voor Nijmegen en omge-
ving. In het artikel wordt gemeld
dat onze parochie wel betrokken
was bij het fusieproces, maar nog
geen handtekening heeft gezet
onder het fusiedocument. Al eer-
der op zondag 24 november heeft
het parochiebestuur na afloop van
de eucharistieviering zoals afge-
sproken met de geloofsgemeen-
schap openheid van zaken gege-
ven.

In het afgelopen jaar hebben wij
u regelmatig op de hoogte  gehou-
den over de voortgang van de
besprekingen rond het fusiepro-
ces. Tijdens enkele van deze bij-
eenkomsten liepen de emoties
hoog op. Hoewel het parochiebe-
stuur van mening is dat het pro-
jectteam gepoogd heeft een com-
promis te zoeken tussen parochie-
belangen enerzijds en diocesaan
beleid anderzijds, heeft het be-
stuur geconstateerd dat het resul-
taat daarvan desastreus is voor
onze parochie.

Verantwoording van de stappen
Het bestuur van de parochie H.
Antonius van Padua heeft in de
vergadering van 29 oktober 2013
met de andere parochiebesturen
zijn voorlopig standpunt bekend
gemaakt en het projectteam ver-
zocht om een gesprek, om te be-
zien of de belangen van de paro-
chie beter gegarandeerd zouden
kunnen worden. Het gesprek met
het projectteam vond plaats op 11
november 2013, onder leiding van
een onafhankelijke gespreksleider.
Het was een constructief gesprek
waarin helaas duidelijk werd dat
het projectteam niet de ruimte had
om aan de wensen van het paro-
chiebestuur tegemoet te komen,
binnen de kaders die door het bis-
dom aan het projectteam gesteld
zijn.

Op 15 november 2013 heeft het
parochiebestuur zijn besluit geno-
men. De voorzitter van het paro-
chiebestuur, pastoor Cyrus van
Vught, die tevens voorzitter is van

het projectteam, heeft vanzelf-
sprekend zijn eigen verantwoor-
delijkheid genomen en het fusie-
voorstel verdedigd. Het parochie-
bestuur hecht er aan te verklaren
dat het besluit met respect voor
elkaars standpunt is genomen en
dat hier weliswaar sprake is van
een zakelijk verschil van mening,
maar dat daardoor op geen en-
kele manier het vertrouwen van
de parochiegemeenschap en het
parochiebestuur in onze pastoor
is geschaad. Het parochiebestuur
waardeert zeer hoe hij in de af-
gelopen maanden heeft geope-
reerd, open voor alle geluiden in
onze geloofsgemeenschap en te-
gelijk duidelijk in de verdediging
van het fusievoorstel.

Het parochiebestuur heeft een uit-
gebreide brief gestuurd naar de
bisschop van ’s-Hertogenbosch
om zijn standpunt toe te lichten.
In het eerste gedeelte van de
brief heeft het parochiebestuur
een profiel geschetst van de pa-
rochie. In het tweede  gedeelte
worden de motieven uiteengezet
op grond waarvan het parochie-
bestuur heeft besloten het fusie-
voorstel vooralsnog niet te onder-
tekenen. Hieronder volgt een sa-
menvatting van het tweede deel
van de brief aan de bisschop.

Vermogensbehoud
Al in de eerste vergadering van
het projectteam met vertegen-
woordigers van de parochies van
Nijmegen-Midden heeft het be-
stuur van onze parochie duidelijk
gemaakt, dat het bereid is om zijn
bijdrage te geven aan het samen-
werkingsverband van de paro-
chies van Nijmegen-Midden, zowel
inhoudelijk als financieel. Die be-
reidheid blijft en in de overlegbij-
eenkomsten met parochianen is
gebleken dat die bereidheid breed
gedeeld wordt. Het bestuur zal
dan ook wanneer er een beroep
op onze parochie wordt gedaan
daar naar vermogen op ingaan.

Het parochiebestuur bestrijdt niet
dat er gesaneerd moet worden.
De omstandigheden zijn immers
zeer veranderd. Maar voor samen-
werking is vertrouwen nodig en
dat vraagt tijd. Daarom heeft het
parochiebestuur gepleit voor een
vorm van samenwerken die op
termijn kan leiden tot een fusie.

Vanaf het begin van de fusiebe-
sprekingen hebben vrijwilligers
van onze parochie enthousiast
mee gewerkt aan het ontwikke-
len van een ‘Nijmeegs model’.
Maar toen na verloop van tijd veel
vrijwilligers bevestigd kregen dat
hun suggesties en ideeën niet
meegenomen werden in de ver-
volgplannen van het projectteam,
werd het voor het parochiebestuur
duidelijk dat het voor een onder-
tekening van het fusievoorstel bij
de parochianen geen steun kreeg.
Een opgelegde fusie is volgens het
bestuur van de parochie onverant-
woord vanuit het oogpunt van
pastorale zorg. Het bestuur wil en
kan niet anders dan u, de paro-
chianen, serieus nemen. Werk in
onze parochie geschiedt op basis
van soms eigengereide zeer ac-
tieve vrijwilligers. Het is voor het
parochiebestuur zaak om rekening
houdend met de competenties en
eigenaardigheden van mensen,
de geloofsgemeenschap zoveel
mogelijk in goede banen te leiden
en in formele zin de parochie te
vertegenwoordigen. Het opleggen
van een fusie op dit moment zal
de Kerk alleen maar op meer ver-
lies komen te staan.

In zijn jongste brief aan de paro-
chiebesturen legt de bisschop gro-
te nadruk op vermogensbehoud.
De brief wekt de indruk dat dat
vooral banksaldi zijn. Maar het
grootste vermogen van de Kerk
zijn voor het parochiebestuur de
parochianen en de vrijwilligers. De
parochianen zouden eerder be-
moedigd moeten worden voor hun
grote inbreng, zowel financieel als
geestelijk, dan ontmoedigd door
een veel te snelle fusieoperatie.

Het parochiebestuur heeft er geen
enkele moeite mee om met de bis-
schop af te spreken dat de paro-
chie zich verbindt tot ‘vermogens-
behoud’ voor een termijn van vijf
jaar. We hebben in de achterlig-
gende periode bewezen dat dat
mogelijk is. Wij zijn er van over-
tuigd dat dat voor de komende vijf
jaar ook zo zal zijn, mits er een
reëel perspectief op de toekomst
wordt geboden.

In de afgelopen jaren is zonder
subsidies maar met grote inzet
van veel vrijwilligers en met  be-
trekkelijk kleine onttrekkingen aan
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de voorziening groot onderhoud,
veel werk verzet aan het vastgoed
van de parochie. De verbetering
van de toestand van de gebou-
wen is af te lezen uit de rappor-
ten van de St. Monumentenwacht
Gelderland. De achterstand in on-
derhoud is nagenoeg geheel weg
gewerkt.

In het fusiedocument zijn de woor-
den zorgvuldig gekozen. Maar er
is geen (of in ieder geval onvol-
doende) rekening mee gehouden
dat met het aanwijzen van her-
bestemmingslocaties en het noe-
men van termijnen daarvoor, de
inzet van vrijwilligers, collecten en
kerkbijdragen zoals de ervaring
elders leert, met onmiddellijke in-
gang op die plekken drastisch zul-
len afnemen (en elders nauwelijks
toenemen). Daarmee kan minder
voldaan worden aan de zgn. ‘vi-
taliteitscriteria’. Het parochiebe-
stuur is van mening dat een der-
gelijke neerwaartse spiraal van
steeds meer afnemende interes-
se uiteindelijk zal leiden tot het
verdampen van de gemeenschap
en het (dan logisch) sluiten van de
locatie.

Het parochiebestuur geeft in zijn
brief aan de bisschop aan dat
wanneer in 2014/2015 al begon-
nen wordt met het zoeken naar
een herbestemming voor de ge-
bouwen, dat grote financiële ge-
volgen zal hebben. Niemand zal
immers nog gelden wilden geven
voor een kerkgebouw wanneer
duidelijk wordt dat dit gebouw op
korte termijn gesloten dreigt te
worden. De financiële steun zal
snel teruglopen, de bereidheid
van de vrijwilligers om zich in te
zetten voor parochie en kerk zou
kunnen afnemen, omdat er geen
toekomstperspectief meer is. Veel
mensen zullen denken dat hun
werk voor niets is geweest.

Het parochiebestuur weet niet hoe
ze deze zienswijze verantwoord
kan ombuigen. Het is van mening
dat starten in 2014/2015 met zoe-
ken naar een herbestemming ook
in onze parochie een negatieve
spiraal teweeg kan brengen. In
dat geval zal de parochie al vanaf
het begin niet meer aan de vitali-
teitscriteria kunnen voldoen. Het
bestuur is ervan overtuigd dat de
parochie, mits in rustig vaarwater,

ook bij de opgelegde verhoogde
reservering voor de voorziening
groot onderhoud nog steeds po-
sitieve cijfers kan schrijven. Daar-
voor is dan wel nodig dat er een
perspectief wordt geboden, dat
de gelden uit de voorziening groot
onderhoud ook in de komende
jaren kunnen worden aangewend
voor het reguliere groot onder-
houd van de gebouwen.

Het parochiebestuur is verder van
mening dat iedere geloofsge-
meenschap die zichzelf in stand
kan houden en die zich voegt naar
de rooms-katholieke kerk, be-
staansrecht heeft tot het tegen-
deel duidelijk is.

Pastorale motieven
Een aantal leden van de parochie
heeft in de afgelopen jaren be-
schadigingen opgelopen in de fu-
sieprocessen waar zij bij betrok-
ken waren. In onze parochie zijn
mensen uit de vroegere Christus
Koningparochie die door een fu-
sie met de parochie van de H. Ste-
fanus hun kerkplek zijn kwijt ge-
raakt. Zij hebben na de fusie van
die Christus Koning/Stefanusparo-
chie met de Dominicusparochie,
ervoor gekozen zich aan te slui-
ten bij onze parochie. Het is dui-
delijk dat bij deze mensen grote
onzekerheid heerst over weer een
nieuwe fusie. Ook leden van onze
eigen parochie die de besprekin-
gen in het kader van de Effatapa-
rochie hebben meegemaakt zijn
beschadigd uit die besprekingen
gekomen en hebben geen ver-
trouwen in een opgelegde fusie.

Een geloofwaardig verhaal moet
verbonden worden met een ge-
loofwaardige praktijk. Wij zijn vol
goede moed samen op weg ge-
gaan, maar in betrekkelijk korte
tijd hebben veel mensen uit onze
parochie die bij het proces betrok-
ken zijn geweest hun aanvanke-
lijk enthousiasme en vertrouwen
verloren.

Samenwerken zal duidelijk moe-
ten maken in welke mate en hoe
snel er voldoende vertrouwen
groeit. Voor een opgelegde fusie
zonder enige zekerheid van sla-
gen, anders dan het realiseren
van een bestuurlijke fusie, is het
vertrouwen van vele parochianen
nog te veel aangetast door ge-

beurtenissen in het verleden. Tot
nu toe is er van samenwerking
weinig terecht gekomen.

Kerkgebouw
Vele parochianen hebben in de
afgelopen jaren met giften en vrij-
willige inzet geholpen om de staat
van onderhoud van de gebouwen
sterk te verbeteren. Hiervoor is
geen enkele subsidie ontvangen.
Dat verklaart voor een deel waar-
om de geloofsgemeenschap hecht
aan haar kerkgebouw. Maar be-
langrijker nog is dat het een in-
tiem gebouw is waarin niemand
zich alleen voelt, maar gedragen
weet door de gemeenschap. Voor
het behoud van de geloofsge-
meenschap is het kerkgebouw
van groot belang. Daarom is het
parochiebestuur van mening dat
zolang de parochie selfsupporting
is en solidair is met andere paro-
chies in Nijmegen-Midden, er geen
reden is om de zelfstandigheid op
te geven. Dankzij de giften van de
parochianen en de inspanning van
vele van onze vrijwilligers kan
onze parochie zich nog steeds zelf
bedruipen. Daarom vragen wij  om
de parochie de ruimte te geven de
komende vijf jaar zelfstandig door
te gaan.

Tot slot
Het besluit was voor het parochie-
bestuur geen gemakkelijke beslis-
sing. Maar de bestuursleden kon-
den in geweten geen ander be-
sluit nemen tegen de achtergrond
van de pastorale problematiek in
onze parochie. Het parochiebe-
stuur hoopt dat de bisschop be-
reid is, rekening houdend met de
hierboven genoemde motieven,
aan de parochie voorlopig een
‘status aparte’ te geven.

Het parochiebestuur heeft de bis-
schop uitgenodigd voor een ge-
sprek met onze parochiegemeen-
schap. Misschien dat hij het wan-
trouwen kan wegnemen en ons
vertrouwen en zekerheid kan ge-
ven dat de fusie werkelijk tot een
samengroeien van de acht paro-
chies zal leiden en niet blijft bij een
papieren fusie waarvan niemand
beter zal worden en velen armer.

Namens het parochiebestuur,
Dick Akerboom
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De redactie vroeg

enkele parochianen:

Wie of wat zou jij
in de kerststal uitnodigen?

Een zwerver,
zodat ook hij een
beetje warmte
krijgt en ik God
in hem kan zien.

Zr. Gerardi

Mijn zoon,
omdat we

samen plezierige
gesprekken

hebben.

Kees

Mijn
overleden broer,
omdat hij leeft

in mijn gedachten.

Diony

De Paus,
om hem te vragen

wat zijn droom
voor deze wereld is.

Marieke
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Mijn overleden
moeder,

om haar dichter-
bij te hebben.

Paul

Een stukje hoop
en levensvreugde,
om door te geven
aan iemand die

in het donker zit.

Annemarieke

Jan-Willem,
omdat hij vanuit

zijn kwetsbaarheid
mijn heelmeester is.

Tjeu

De abdis van
de Trappistinnen,

om een goed
gesprek mee te

voeren.

Joka

Klank,
omdat het je helpt
dichter bij je Zelf te

komen.

Jeanine
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Het jaar rond in zomaar wat data

Januari

Het parochiebestuur is ver-
sterkt met Dick Akerboom,
hij volgt Paul Sars op als
vice-voorziter. Op 27 janua-
ri overleggen delegaties van
de acht parochiebesturen,
die geacht worden de nieu-
we parochie Nijmegen-Mid-
den te gaan vormen.

April

De jaarlijkse klussendag
valt op zaterdag 13 april.
Vele vrijwilligers steken de
handen uit de mouwen in
het kerkgebouw en de pas-
torietuin. Het weer helpt
ook mee en bij de afsluiten-
de borrel is iedereen moe
en voldaan.

Juli

Op 19 juli komt onze trou-
we acoliet John Knops te
overlijden. Net op tijd voor
zijn uitvaart krijgen we spul-
len terug die eerder ont-
vreemd zijn door een inslui-
per. Het processiekruis is nu
weer compleet en wordt nu
voor hem gedragen.

Oktober

Blij zijn we met Wim Kou-
wenberg die op 6 oktober
de zilveren Waalbrugspeld
krijgt uitgereikt. Een mooie
blijk van waardering en er-
kenning voor zijn vele vrij-
willigerswerk, zowel buiten
als binnen de parochie, als
lid van de bezoekgroep.

Februari

In het parochiehuis start
het naar Vincent de Paul ge-
noemde centrum met een
leergang over zijn spiritua-
liteit. De eerste bijeen-
komst wordt gehouden op
13 februari en de leergang
is vervolgens succesvol en
voor herhaling vatbaar.

Mei

De voedselinzameling van
de oecumenische werk-
groep diaconie start op 19
mei. De actie wordt gehou-
den in negen Nijmeegse
kerken en er kunnen in to-
taal 113 kratten met  goed,
houdbaar en gezond voed-
sel worden gevuld.

Augustus

Velen zijn te gast op 24 au-
gustus op het Bourgondi-
sche feest dat Moniek onze
kosteres, laat aanrichten
met haar partner in cafe
Groenewoud. Volgens goed
gebruik laat het kleinkoor
dit niet zonder sketch en
gezang voorbijgaan.

November

De Zevenheuvelenloop op
17 november blokkeert zo
ongeveer de wijk, met een
loop op zaterdagavond en
op zondagmiddag. Erwten-
soep vindt ook nu weer gre-
tig aftrek en er wordt 1.400
euro bijeengebracht voor
de Stichting Straatmensen.

Maart

Op 10 maart vieren we het
50-jarig priesterfeest van
Tjeu van Knippenberg, onze
gewaardeerde voorganger.
Ook ordegenoten, vrienden
en familie zijn bij de viering
en receptie. Tjeu beschrijft
de dag in dankbaarheid als
“een warme douche”.

Juni

Op 16 juni is het vrijwilligers-
dag, een feestelijke bijeen-
komst. We staan stil bij het
fraai herstelde glas-in-lood-
raam met de Annunciatie
van Maria. Michel beschrijft
het werk van Piet Gerrits,
Ton vertelt over het herstel
en Paul bespeelt het orgel.

September

De rommelmarkt vindt
plaats op 7 september, bij
mooi weer en dus met een
goede opbrengst, een re-
cord zelfs met 9.300 euro.
De helft daarvan gaat naar
Stichting Gast en de andere
helft naar het onderhoud
van het kerkgebouw.

December

Begin december zijn de bis-
schoppen in Rome voor het
Ad Limina bezoek. Later
deze maand gaat het paro-
chiebestuur  in gesprek met
de bisschop, in een poging
ruimte te vinden, vertrou-
wen en perspectief voor de
toekomst.
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Vanaf de steiger

Een gezellige bedrijvigheid was
het ook dit jaar rondom de kerk-
fabriek van Antonius. De troepen
waren weer verzameld in april en
bij velen gingen de handen uit de
mouwen. Gewapend met hark,
schoffel, schop en kruiwagen wer-
den de tuinen aangepakt, het ko-
per gepoetst, het kaarsvet verwij-
derd van de vloeren, gedweild en
gezogen, de banken in de boen-
was gezet, goed opgeruimd en het
afval in diverse keren bij de DAR
ingeleverd. Het enthousiasme van
de mensen groot, het resultaat
groots, alles schoon en blinkend.

Topdrukte op zo’n klussendag,
maar ook op de andere dagen van
het jaar  gaan de klussen door.
Heel veel kleinere stapjes, die uit-
eindelijk het grote verschil maken.
Met gelukkig veel werk van vrijwil-
ligers en soms enkele professio-
nals, altijd in een poging de kos-
ten zoveel mogelijk te drukken en
de productie voortdurend opge-
jaagd door onze klussende pro-
fessor Ton. Hij haalde er promi-
nent de Gelderlander mee, in het
zonnetje gezet en geheel terecht.
Alle reden om eens stil te staan
bij zo wat grotere onderhouds-
klussen uit 2013.

In de apsis links van het priester-
koor werd het Mariaraam uitgeno-
men. Binnen was daar eigenlijk
niet zoveel van te merken, buiten
daarentegen wel. De steiger heeft
er heel wat maanden gestaan, om
een van de dakkapellen te conser-
veren, de houten lijsten van de
goten te schilderen, te voegen,
twee dakvlakken van de sacristie

Namens het bouwteam,
Michel ter Berg

van nieuwe dakbedekking te voor-
zien, voor het glas-in-lood nieuwe
brugstaven van rvs te plaatsen,
gebroken glas te verlijmen, om het
venster schoon en stabiel weer te
herplaatsen. De “inauguratie” van
het raam, met sfeervolle orgelmu-
ziek en tekst en uitleg over de ra-
men van Piet Gerrits op de jaar-
lijkse vrijwilligersdag, was vervol-
gens een sfeervolle bijeenkomst.

Heel veel werk werd verzet voor
het plaatselijk vernieuwen van
dakbedekking en zinken kilgoten,
rondom de centrale koepel van de
kerk, de goten van de biechtstoe-
len en voor het uitbreiden van het
systeem van dakhaken, om veilig
te kunnen werken bij periodieke
inspecties en onderhoudswerk-
zaamheden. Zonder subsidies
behoort een algehele vernieuwing
van de dakbedekking met leien he-
laas niet tot de mogelijkheden,
maar belangrijker is dat het ge-
bouw  water- en winddicht is, risi-
co’s worden weggenomen. Geheel
op eigen kracht er beter voorstaan
dan de afgelopen dertig jaar is een
prestatie van formaat.

Minder zichtbaar gebeurt er tus-
sendoor ook van alles. Van het
doormeten van de bliksembeveili-
ging, tot onderhoud van de nood-
verlichting in het parochiehuis, de
vernieuwing van sanitair in de
pastorie, om maar wat zaken te
noemen. Strak in de lak staat de
pastorie weer, nu het volledige
buitenschilderwerk in 2012/2013
is uitgevoerd. En was het begin
2013 koud in de kerk door een de-
fecte verwarming, ook dat kon

worden verholpen door enkele on-
derdelen te laten reviseren en het
schoorsteenkanaal tot in de nok
van de kerk te vegen.

Maar dan tenslotte het meest
zichtbare, het interieur van de
kerk. Tijdelijk de kerkbanken aan
de kant en ruim baan voor spin-
hoogwerkers voor het herstel van
scheuren in de gewelven en het
schilderwerk. Een eerste experi-
ment met zo’n spinhoogwerker
van 17m gaf mega-resultaat in het
schip en het priesterkoor en moest
natuurlijk wel een vervolg krijgen.
Werk op grote hoogte dat ook niet
voor iedereen is weggelegd, zelfs
niet voor elke professional. In zo’n
hoogwerker met uitschuifbare
knikarmen, krijgt menigeen toch
knikkende knieën. Maar kan dat
natuurlijk niet lang laten blijken,
wanneer Ton de kwast dan maar
zelf overneemt. In de tweede
werkperiode in november gingen
we er met twee spinhoogwerkers
tegenaan, een van wederom 17m
en een van 23m, met een veel gro-
ter bereik in de hoge koepel.

Van grauw werd het licht, eenie-
der die het zag was overtuigd, die
mag niet meer dicht. Of zoals ie-
mand opmerkte, “De hemel is hier
opengegaan”.
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Op 6 november is geheel onver-
wacht overleden Emmy de Jonge
- de Barbanson. Onze Emmy. Na
een kort ziekbed van slechts 3
dagen kwam het bericht dat zij
niet meer bij ons was; een schok
voor de parochie en m.n. voor het
Kleinkoor waar zij een warm en
betrokken lid van was.

Haar rustige en wat stille uitstra-
ling verborg een grote kracht en
vastberadenheid. Gastvrijheid en
aandacht voor haar naasten was

In memoriam:
Emmy de Jonge - de Barbanson

haar levenskenmerk. Bij haar voel-
de je je veilig. Terugkerend uit In-
donesie na de oorlog, waar zij op
slechts 3-jarige leeftijd in een Ja-
pans interneringskamp zat, heeft
zij ervaren hoe belangrijk het is
als je gastvrij ontvangen wordt als
je in nood zit. Haar deur bleef dan
ook voor niemand gesloten, me-
nig vluchteling vond bij haar een
warm onthaal.

Haar zorg voor haar man Laurens
tijdens zijn ziekbed getuigde van
haar grote liefde voor hem. Altijd
zat zij daar, aan zijn bed. Zijn
overlijden kwam niet onverwacht,
maar bracht veel verdriet. Toch liet
zij zich niet uit het veld slaan. Zij
ging weer haar eigen dingen
doen, werd lid van het KleinKoor
en bakte gewoon weer 300 olie-
bollen voor de nieuwjaarsrecep-
tie van de parochie. En bewonde-
rend keken wij toe en waren
graag bij haar.

Haar kleindochter Lauren was
voor haar een bron van vreugde.
Altijd vertelde ze graag over “de
kleine”. Op koorvakantie vulde zij
altijd een bonte avond met een
van haar prachtige optredens. Ach
Emmy, wat zullen wij jou missen!
Wij wensen haar kinderen en
kleindochter veel troost nu zij zon-
der haar verder moeten. Emmy is
75 jaar geworden.

Om alvast in de Kerstsfeer te
komen maakte Anneke van
Gaal deze kerststal. Een
mooi plaatje!

door Joka Feenstra

Ik doe open

Er wordt op de deur geklopt.
Ik sta aan de afwas, nog even
deze laatste dingetjes, dat
moet kunnen. Ik heb de thee-
doek nog in mijn handen als ik
naar de deur loop. Ik doe
open, koele lucht. Ik zie nie-
mand. Ik stap naar buiten, kijk
rond. Hmm. Te laat?

Later op de avond, ben ik op
de computer bezig, muziek
aan, en ik meen weer geklop
te horen. Was dat zo? Ik luis-
ter; wacht af.Toch maar de
muziek zachter. Nee niets, con-
stateer ik. Ik keer me weer tot
mijn werk, ik heb zo veel te
doen!

Vorige week had ik ook zo iets.
Ik liep haastig mijn deur uit
want ik moest naar mijn werk
en knalde bijna tegen haar op.
Daar stond iemand! Ik keek
haar aan, zij mij, ze glimlach-
te, en later op de fiets dacht
ik: stond zij aan mijn deur? Was
zij daar voor mij? Ik liep gewoon
door.

In deze december maand zijn
wij weer met z’n allen op weg
naar de geboorte van het lang
verwachte. Ik mag me verbin-
den met een oerkracht in de
mens en de mensheid: verlan-
gen, het reiken naar toekomst.
Maar soms vergeet ik wel eens
ook te verwachten. Misschien
wordt mijn reiken wel tege-
moet gekomen. Hoe vaak mis
ik wel niet de A/ander. Ik heb
geroepen, aangeroepen, het
hele jaar door. Zou het ant-
woord ook een verlangen kun-
nen zijn, een verlangen dat
naar mij reikt, dat van mij ver-
wacht te ontvangen?

Ik denk aan mijn verborgen
geliefde, die geheimzinnige
aanwezige. Het is een speels
leven dat ik met Hij/Zij-die-ik-
zoek leef. Zoeken en gezocht
worden. Daar hoort voor mij bij
dat we elkaar soms mis lopen.
Het vraagt tijd en energie om
te zoeken. Vraagt het niet iets
anders om te ontvangen?

Column
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Kan het zonder?

pastoor Cyrus van Vught

Praattafel

U hebt hem vast al zien staan: de
praattafel! Een nieuw initiatief van
de Paduagroep i.o.m. Liesbeth
Jansen, een van onze voorgan-
gers. De tafel staat in het rech-
terzijschip en is bedoeld om, zo-
als de naam het al zegt, na te pra-
ten over de viering. Dat kan iets
uit de overweging zijn wat u ge-
raakt heeft, maar ook de zang, de
sfeer, de liturgie of gewoon iets
wat u bezig houdt.

Er is rust voor dat gesprek en u
kunt het kopje koffie natuurlijk
meenemen. Wie wil steekt de
kaars op tafel aan en gaat zitten.
U zult niet lang alleen blijven!

Kerstmis zonder sneeuw.

Een kerstdiner zonder kalkoen.

Kerstfeest zonder cadeaus.

Decoratie zonder kerststerren.

Een kaart zonder kerstzegels.

Een kerstroos zonder pot.

Kerstkransjes zonder suiker.

Een kerstconcert zonder betalen.

Kerstmis zonder familiebezoek.

Een winkelstraat zonder kerstverlichting.

Koffie zonder kerststol.

Kerstballen zonder haakje.

Een kerstfilm zonder happy end.

Kerstmis zonder vrije dagen.

Een kerstpakket zonder dure spulletjes.

Kerstmuziek zonder jingle bells.

Een kerstboom zonder kluit.

Kerstmis zonder Kerstman.

Een kerstgedachte zonder vrome woorden.

Acteurs zonder kerstspel.

Een feestdronk zonder glühwein.

Kerstsamenzang zonder valse noten.

Stress zonder kerstdrukte.

Een kerststalletje zonder beeldjes.

Kerstvakantie zonder wintersport.

Een kerstboodschap zonder koningin.

Een afdeling zonder kerstsfeer.

Kerstpost zonder afzender.

Een binnenstad zonder kerstmarkt.

Een kunstboom zonder brandgevaar.

Christmas zonder carols.

Een kerstklok zonder klepel.

Kerstfeest zonder nieuwe kleren.

Een kerstverhaal zonder bronvermelding.

Een voordeur zonder kerstkrans.

Donkere dagen zonder Kerstmis.

Kerstreces zonder afspraken.

Een tuincentrum zonder kerstaanbiedingen.

Kerstavond zonder televisie.

Een kerstwens zonder opsmuk.

Een huiskamer zonder kerststukje.

Kerstavond zonder kaarslicht.

Het kan allemaal.

Maar

Kerstmis zonder Jezus

kan niet.

Want Kerstmis zonder Jezus

is Kerstmis zonder ziel.
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- Zo 15 dec, 10.00u
Derde zondag Advent
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. de cantor
- Zo 22 dec, 10.00u
Vierde zondag Advent
Voorganger: Cyrus van Vught
m.m.v. het Kleinkoor
- Di 24 dec, 16.00-16.30u
Kleuterviering
’De kleine herdertjes’
- Di 24 dec, 22.00u
Nachtmis
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor
- Wo 25 dec, 10.00u
Hoogmis
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Gregoriaans koor
- Zo 29 dec, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. het Gregoriaans koor
- Zo 5 jan, 10.00u
Nieuwjaarsviering
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 12 jan, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 19 jan, 10.00u
Voorganger: nog niet bekend
m.m.v. de cantor

Inloopavond:
do 2 januari en 6 februari,
vanaf 20.00u in de pastorie.

Leerhuis:
wo 15 en 29 januari, 5 en 19 fe-
bruari, 5 en 19 maart, van 10.30
tot 12.15u in de sacristie. U hoeft
zich niet aan te melden.

U vindt de agenda ook op onze
website: www.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
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748

Zingen bij kaarslicht

Op zondag 22 december zingen
we ‘Kerstliederen bij kaarslicht’. U
kunt meezingen, maar alleen luis-
teren mag natuurlijk ook! Na af-
loop is er glühwein. Aanvang 16u,
toegang is gratis.

Kerststal bouwen

Zaterdag 21 december bouwen
we de kerststal. Iedereen is wel-
kom om te kijken en/of te helpen!
Vanaf 10.30u staat de koffie klaar.

Vervoer Nachtmis

Is het voor u moeilijk om naar de
Nachtmis te komen? Het is geen
probleem om u op te halen en thuis
te brengen! Bel hiervoor met de
coördinatoren: tel. 024 - 322 2388.

Parochieblad

Krijgt u het blad normaal gespro-
ken niet, maar wilt u het graag
(kosteloos) ontvangen? Dat kan!
Bel 024 - 3222388 of e-mail
secretariaat@avpnijmegen.nl.

Wij wensen u
fijne kerstdagen

en alle goeds
voor het

nieuwe jaar!

Kleuterviering

Film in de huiskamer

Nieuwjaarsviering

Op woensdag 8 januari wordt er
weer samen naar een inspireren-
de film gekeken. Dit maal ‘Le Fils’
van Jean-Pierre en Luc Dardenne,
over schuld, boete, verlossing en
verzoening. Op indrukwekkende
en ontroerende wijze wordt de kij-
ker geconfronteerd met een dra-
matische geschiedenis. U bent van
harte welkom.

De film begint om 19.30u bij Kees
Waardenburg. Inschrijven kan via
de lijst achter in de kerk of e-mail
secretariaat@avpnijmegen.nl.
Deelname is gratis.

Herder Joshua verbaast zich: drie
koningen, een ster, een mama met
een dikke buik… in een stal?! De
kleine herdertjes is een kerstvie-
ring voor kinderen van 3 tot 6 jaar.
Op 24 december van 16.00 tot
16.30u. Oja: neem je je knuffel-
dier mee? Dan ben je zelf ook een
beetje herder!

U bent van harte uitgenodigd voor
onze nieuwjaarviering op zondag
5 januari. Na afloop luiden we met
een glas het nieuwe jaar in.


