
Antonius onderweg
Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost
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Huis van God,
         huis voor de buurt
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Klussendag

Wij braken het brood

en dronken de wijn,

wij zongen de psalmen,

wij baden en treurden.

O bergen en heuvels,

val neer en bedek ons.

Maar nee:

de hemelen scheurden

en kusten de Zoon.

Wie geniet er niet als na een lan-
ge winter met sneeuw, ijs en glad-
heid de lente aanbreekt? Heerlijk
om in de jonge zon te zitten of te
wandelen! Daar krijg je goede zin
van, dan kom je in beweging en
wil je van alles gaan ondernemen.
Je komt opnieuw tot leven. Ook de
natuur: het doodse grijs maakt
plaats voor groen, en overal ver-
schijnen kleurige crocussen, tul-
pen en narcissen. Ook de natuur
herleeft.

Zelfs wanneer we eraan gewend
zijn, want het komt geheid ieder
jaar terug, is het toch iedere keer
weer een heel fijne ervaring.

Soortgelijke ervaringen kunnen
we opdoen na de genezing van
ernstige ziekte, het beëindigen
van een conflict en het elkaar ver-
geven, zodat je elkaar weer in de
ogen kunt zien.

Deze ervaringen worden vaak
aangehaald als het over Pasen
gaat. Wij vieren dan dat Jezus is
opgewekt uit de gruwelijke dood
die hij gestorven is. Hij is gestor-
ven en begraven, en toch blijkt hij

te leven: de Vader
heeft hem door de
dood heen ge-
haald, leert ons
het geloof. Wij vie-
ren het omdat het
hoogst actueel is,
niet alleen maar
een gebeurtenis in
het verre verleden.
Het houdt namelijk
voor ons de belof-
te in dat ook wij
erop mogen ver-
trouwen over de
dood heen tot
nieuw leven te ko-
men. Maar dit is

niet vanzelfsprekend, het is zelfs
strijdig met onze ervaringen: dood
is dood.

Lees verder op pagina 2

De lente roept, het is weer tijd om
de ramen te openen en het stof
naar buiten te jagen. Doet u ook
mee met de jaarlijkse klussendag?

Pasen
Viering van de Verrijzenis

Ati van Gent

Pasen in de Antonius van Paduakerk

Witte Donderdag, do 28 maart 19.00u

Goede Vrijdag, vr 29 maart 15.00u

Paaswake, za 30 maart, 21.00u

Eerste Paasdag, zo 31 maart 10.00u
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Vervolg van pagina 1

Dat ondervinden we maar al te
vaak, zeker als we ouder worden.
Dan vallen er heel wat mensen
rondom ons weg, en we blijven
achter met een pijnlijke leegte. Uit
het oog is dan wel niet uit het hart,
maar dat zij tot nieuw leven zijn
gekomen is niet af te leiden uit het
feit dat ieder jaar de lente terug-
komt. Veel mensen kunnen er dan
ook niet meer in geloven. ‘Erva-
ren’ weegt in onze dagen heel
zwaar, we zijn geneigd om alles
wat we niet kunnen ervaren als
onbestaanbaar te beschouwen.

Waarom dan toch die voorbeelden
van nieuw leven? Die gebruiken
wij om ons wankele geloof te steu-
nen. Als wij ergens een ‘idee’ van
willen hebben en wij kunnen het
niet zien of horen, maken wij ons
er een voorstelling van. Dat heb-
ben wij nodig, anders kunnen we
er moeilijk of niet aan denken, er
over nadenken wat het in ons le-
ven kan betekenen, en we kun-
nen er niet over praten.

Zo noemen we God bijvoorbeeld
‘onze Vader’. Dat is Hij niet, maar
dan kunnen we ons een beetje
een idee vormen wie Hij voor ons
wil zijn. Dat maakt het gemakke-
lijker om in Hem te geloven, en op
Hem te vertrouwen. De apostel
Paulus vergelijkt in een van zijn
brieven het nieuwe leven na de
dood met een graankorrel die in
de aarde valt, en door te sterven
nieuw leven mogelijk maakt.

Een prachtig beeld, maar het be-
wijst natuurlijk niets. Er valt niets
te bewijzen. Een nieuwe toekomst
ligt slechts in het verschiet van het
geloven. Door het beeld wordt een
beetje duidelijk waarover het
gaat, en er kan hoogstens iets
oplichten van de mogelijkheid er-
van. Het zou te wensen zijn dat
iedereen deze blijde boodschap
kan aannemen: hij werpt name-
lijk een licht vooruit op het hele
leven. Zalig Pasen!

Jan Zuiker

De ouderdom wordt soms als een on-
aantrekkelijk proces van verval gezien:
‘alles wordt minder’. Gelukkig valt er
nog heel wat meer over deze levens-
fase te zeggen. Zonder de problemen
die met ouder worden gepaard gaan
te bagatelliseren, laat Jean-Jacques
Suurmond in dit boekje zien dat er juist
een spirituele kans in verscholen ligt.
Ouder worden kan worden beleefd als
een spirituele weg, waardoor de kwa-
liteit van leven toeneemt. Naast ‘alles
wordt minder’ kan men dan tegelijker-
tijd zeggen: ‘ten diepste wordt alles
meer dan ooit’.

Jean-Jacques Suurmond
Meer geluk dan grijsheid,
spiritualiteit van de ouderdom

Boekentip

Op zondag 27 januari heeft een flinke groep vertegenwoordigers van
ieder van de acht parochies, de werkgroepen, klankbordgroep en pro-
jectgroep getoast op het nieuwe jaar. Het was een goede gelegenheid
in een ongedwongen sfeer met elkaar te spreken. Mgr. Rob Mutsaerts
was aanwezig namens het bisdom. Hij heeft een goed beeld gekregen
van de betrokkenheid vanuit de acht parochies bij het samenwerkings-
proces. Ondertussen zijn vier werkgroepen gestart om de volgende the-
ma’s te inventariseren: juridische en bestuurlijke voorbereiding, samen
nieuwe dingen doen, liturgie en vieringen en haalbaarheidsplan. De
werkgroepen en klankbordgroep zullen hun werkzaamheden tot en met
de maand mei voortzetten. De projectgroep zal op basis van de bevin-
dingen met een voorstel voor het vervolg komen. Meer informatie vindt
u op: www.nieuweparochienijmegenmidden.nl.

Voortgang nieuwe parochie Nijmegen-Midden

Op 10 maart vierde
onze voorganger Tjeu
van Knippenberg, sa-
men met vele geno-
digden, zijn 50-jarig
priesterfeest. Na af-
loop van de viering
was er een gezellig
samenzijn in het pa-
rochiehuis.

Er waren diverse toe-
spraken en natuurlijk
werd Tjeu - geheel
volgens traditie - toegezongen door het KleinKoor en het Gregoriaans
koor. Verschillende parochianen hadden samen voor een lekkere lunch
gezorgd en onder het genot van een glaasje werd er veel bijgepraat.
Namens de parochianen kon het bestuur een mooi bedag schenken aan
het Vincent de Paul Center; een kado waar Tjeu heel erg blij mee is!

Felicitaties



In april vorig jaar bereikten we
met ongeveer 40 vrijwilligers een
geweldig klussenresultaat. Er is
veel opgeknapt en gepoetst en
ook de tuin van het parochiehuis
aan de Van Slichtenhorststraat
werd aangepakt. Maar vooral was
het heel gezellig en hebben we
veel gelachen. Het was de twee-
de keer dat een klussendag voor
onze kerk werd georganiseerd en
zo begon een jaarlijkse traditie.

Wanneer
Dit jaar wordt de klussendag ge-
houden op zaterdag 13 april. Vanaf
10.30u staat de koffie klaar. We
sluiten de dag af met een borrel
om 16.00u. Voor de lunch wordt
gezorgd.

Voor wie
Ook dit keer is de klussendag niet
direct bedoeld voor die mensen die
al zoveel doen voor de parochie-
gemeenschap zoals ziekenbe-
zoek, bestuur, koren, acties voor
mensen die er minder goed voor-
staan, restaureren en nog zoveel
meer. We vragen juist wijkgeno-
ten, vriend(inn)en van vrijwilligers
en anderen die onze parochie een
warm hart toedragen om die dag
de handen uit de mouwen te ste-
ken. Uiteraard zijn de vrijwilligers
zelf van harte welkom, al was het
maar voor de gezelligheid!

Wat voor klussen
We houden weer een grote
schoonmaak: de vloeren opfris-
sen, de traptorens zuigen, meu-
bilair oppoetsen etc. Maar ook de
pastorietuin en beide voortuinen

Welk stukje Antonius neem jij dit jaar voor je rekening?

zullen we flink onder handen ne-
men. Ondertussen zal regelmatig
naar de DAR worden gereden.
Uiteraard bestaat de mogelijkheid
om tussendoor alle hoeken en
gaten van de kerk te bewonde-
ren. Indien gewenst met toelich-
ting. Ook is een beperkt aantal
gewelfexcursies mogelijk.

Hoe werkt het
Overal in de kerk en daarbuiten
proberen we van te voren met
briefjes aan te geven wat daar de
bedoeling is ofwel welk resultaat
aan het einde van de dag daar
bewonderd zou kunnen worden.

Meebrengen
Een goed humeur, werkkleding en
een paar werkhandschoenen. Als
u een aanhanger heeft, zal die

Klussendag 2012

zeker goed van pas komen. Neemt
u die dus vooral mee!

Aanmelden
Het is niet noodzakelijk om vooraf
aan te melden, maar het is voor
de organisatie wel handig om een
idee te krijgen hoeveel mensen er
komen, zodat een werkverdeling
kan worden gemaakt. Aanmelden
kan op verschillende manieren:
intekenen via de lijst achterin de
kerk, een e-mail sturen naar
secretariaat@avpnijmegen.nl of
bellen naar het secretariaat via
024 – 3222388. Als u voorkeur
heeft voor een bepaalde klus kunt
u dit aangeven.

Graag tot ziens op 13 april, hoe
meer zielen hoe meer vreugd!

Ton van den Hout

Klussendag 2011
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Tel. 024 - 3222388
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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

Kroniek

Iedere vrijdag is er een gebeds-
bijeenkomst in onze kerk, ver-
zorgd door de Franciscaanse broe-
ders en zusters. U bent daarbij
van harte welkom!

8.00u    Lauden
11.15 - 11.45u Evangelie lezing
11:45 - 12.00u Middag gebed
(geen samenkomst tussen 9.00 -
11.15u)

U bent vrij om ook één van deze
drie bijeenkomsten bij te wonen.

Leerhuis

Op 10 en 27 april is er weer Leer-
huis met Albert Meijer om 10.30u
in de sacristie.

- Zo 24 maart, 10.00u
Palmpasen
Voorganger: Cyrus van Vught
m.m.v. het Gregoriaans Koor. Kin-
deren mogen hun palmpasenstok-
ken meenemen voor de processie.
- Di 26 maart, 19.00u
Viering tot inkeer en vergeving
- Do 28 maart, 19.00u
Witte Donderdag
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Gregoriaans Koor.
- Vr 29 maart, 15.00u
Goede Vrijdag
Voorganger: Ton Groos
m.m.v. Larissa.
- Za 30 maart, 21.00u
Paaswake
Voorganger: Tjeu van
Knippenberg en Kees Megens
m.m.v. het Kleinkoor.
- Zo 31 maart, 10.00u
Hoogfeest van Pasen
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Projectkoor.
- Zo 7 april, 10.00u
Voorganger: Cyrus van Vught
m.m.v. de cantor.
- Zo 14 april, 10.00u
Voorganger: Tjeu van
Knippenberg m.m.v. het kleinkoor.
- Zo 21 april, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. de cantor.
- Zo 28 april, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. het Gregoriaans Koor.
- Zo 5 mei, 10.00u
Voorganger: Liesbeth Jansen
m.m.v. de cantor (mede-
voorganger nog onbekend).
- Do 9 mei,
Hemelvaart
Voorganger: Joop Vernooy

m.m.v. de cantor.

Inloopavond: do 4 april en 2 mei
vanaf 20.00u in de pastorie.

Op 24 februari overleed onver-
wacht Riet Verburgh-Loeff op 84-
jarige leeftijd. Meer dan 40 jaar is
zij gelukkig getrouwd geweest
met haar man John; zij kregen 2
zonen. Riet was als vrijwilligster
actief in de kerk als lectrice en zet-
te zich in voor de Radboudsenio-
ren en voor de bewoners van de
Archipel.

De laatste jaren werden getekend
door afnemende kracht en werd
zij afhankelijk van dagelijkse zorg.
Op 1 maart hebben wij afscheid
genomen van Riet, waarbij het
Radboudseniorenkoor, waar zij
jarenlang lid van was,  samen met
het Larissakoor haar uitgeleide
hebben gedaan. Wij wensen haar
familie veel sterkte.

Klussendag!

Denkt u aan de klussendag

op zaterdag 13 april?

U kunt zich aanmelden via de

intekenlijst achterin de kerk,

secretariaat@avpnijmegen.nl

of 024 – 3222388. Doe mee!

Vrijdagen

Samen film kijken

Samen naar een goede, mooie of
ontroerende film kijken en even
napraten. Lijkt u dat wat? Op
woensdag 3 april kijken we naar
‘Le Gamin au Vélo’ van regisseur
Jean-Pierre Dardenneau. U bent
van harte welkom. Inschrijven kan
via de lijst achterin de kerk of
secretariaat@avpnijmegen.nl. In-
loop is vanaf 19.00u, de film be-
gint om 19.30u en de bijeenkomst
eindigt om 22.00u. Deelname is
gratis. Graag tot 3 april!


