Antonius onderweg
Pinksteren
een feest van geestkracht

De kracht van de Geest is een verbindende kracht, die mensen wereldwijd op elkaar wil betrekken
en bij elkaar wil brengen. Zo’n
wereldwijd verbonden leven
vraagt het opzetten van een andere bril. We moeten tot ons door
laten dringen en gaan inzien dat
we in ieder mens God kunnen
herkennen en mogen ontmoeten.
Bij mensen die we goed kennen
en van wie we houden, is dat niet
moeilijk. Lastiger wordt het wanneer we in contact komen met
vreemden. Wanneer we op het
station een zwerver tegen het lijf
lopen. Of op het moment dat mensen uit andere culturen in onze
straat komen wonen.
En wat te denken van al die mensen die op de televisie voorbijkomen en die in Afrika zoeken naar
eten, drinken en een dak boven
het hoofd? Toch zijn het juist deze
mensen waarin God ons uitnodigt
om een taal te spreken die ons
met elkaar in verbinding brengt.

In al deze mensen laat God zich
zien. Gods geest haalt ons uit
onze schuilkelders van vooroordelen en meningen en stuurt ons
naar buiten. Want wie de deuren
gesloten houdt, sluit niet alleen
zichzelf af, maar is vooral bezig
anderen buiten te sluiten, in hokjes te plaatsen en daarmee kansen te ontnemen om volwaardig
te participeren aan het leven en
aan de samenleving. Dat rammelt
aan de fundamenten van onze kijk
op anderen, omdat het bonkt op
de muren van onze vooroordelen,
klopt op de deuren die we dicht
willen houden om de ander niet
te hoeven zien.
De kracht van de Geest wil verbinden, aan het werk zetten, van
geloven een werkwoord maken.
Het kost immers moeite om met
elkaar een samenleving op te bouwen, het vraagt inzet om de anderen te leren kennen. Het is makkelijker om iemand buiten te sluiten, dan je hart te openen voor
de ander.
En toch, zo leert ons
de Schrift, is dat de
enige weg naar een
menswaardige en
vreedzame samenleving. Alleen wanneer iedereen mee
kan en mag doen,
wanneer iedereen
gelijke
kansen
krijgt, is er een kans
op een bewoonbare aarde voor allen
en iedereen.

Huis van God,
huis voor de buurt
Luister naar de hemel
er valt van alles uit
de hagel hagelt hagelwit
de regens klateren luid
luister als de storm begint
naar het donderen van de donder
luister naar de lentewind
hij fluistert zo bijzonder
en luister naar het lieve lied
van vogels in de luchten
kijk omhoog naar het blije blauw
en hoor de mensen zuchten
Toon Hermans

Liefde in Leipzig
Kleinkoorlid Ann Lorraine Sander is
toegetreden tot de derde orde van
de Dominicanessen van Bethanië.
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Opgestroopte mouwen
De klussendag was een groot succes. Het begin van een traditie?
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Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

Vervolg van pagina 1
Heilige Geest een vaag begrip? Eigenlijk niet, het gaat immers over
de kracht die mensen warm laat
lopen voor het goede en voor wereldwijde solidariteit. Een goddelijke kracht die mensen bij elkaar
brengt en uitsluiting omvormt tot
gemeenschap. Laat de Geest binnenkomen en we zullen nieuwe
mensen worden op een wereld die
ruimte geeft aan al wat leeft.
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Uit: ‘Gedeeld visioen’
door Franck Ploum.
Met dank aan Pastor Kees Megens

Kerkennacht
Op vrijdag 24 juni vindt in heel
Nederland de Kerkennacht plaats
en ook onze kerk doet mee! In Nijmegen wordt de Kerkennacht geopend om 20.00u in de Canisiuskerk in de Molenstraat met aansluitend een concert van kamer-

koor Les Voix Fugitives. Verschillende kerken openen vervolgens
hun deuren, van 21.00 tot 01.00u.
De Antonius van Padua biedt een
veelzijdig programma met muziek,
rondleidingen en lezingen. We begroeten u die avond graag!

Voedselinzameling

Paaswake voor tieners

De maand juni zal weer in het teken staan van de jaarlijkse voedselinzameling voor cliënten van de
Voedselbank Nijmegen. Nog
steeds krijgen ongeveer 270 gezinnen en alleenstaanden wekelijks, als aanvulling op hun dagelijkse maaltijden, een krat aangereikt met goed, gezond voedsel.
En goed, gezond voedsel is niet
altijd zomaar voorhanden. Zou u
weer wat voedsel mee willen nemen naar de kerk? Op 5 juni krijgt
u een foldertje aangereikt, waarop precies staat om welke producten het gaat. Let u a.u.b. goed op
de houdbaarheidsdatum?! Op de
zondagen 12, 19 en 26 juni kunt
u het voedsel in de kerk inleveren. Van het contante geld wat gegeven is bij eerdere voedselinzameling en kerstpakkettenactie krijgen de cliënten nog steeds zeer
regelmatig een zak goede appels
bij hun pakket! Doet u allemaal
weer mee? Uw hulp wordt door de
cliënten van de Voedselbank zeer
op prijs gesteld!
Werkgroep Diaconie
Maranatha en Antonius van Padua

Op de avond voor Pasen ontmoetten ruim 25 tieners uit de Maranathakerk en de Ontmoetingskerk
elkaar in de Maranathakerk. Met
elkaar hebben ze de avond doorgebracht tot het om middernacht
Pasen werd. Ze hebben samen
muziek gemaakt, geschilderd, naar
het Scheppingsverhaal van Bart
Moeyaert geluisterd, paaskaarsen
gemaakt en lichtgevende eieren
gezocht.
Dit jaar was het thema: donker &
licht. Daarom waren we heel blij
dat we het programma konden
verlengen met het bezoek aan de
Antonius van Paduakerk, een voor
velen, onbekende kerk in het donker. Wie te moe was, of niet meer
mee wilde kon afhaken, maar er
gingen uiteindelijk dertien tieners
mee.
De binnenkomst in de Antonius
van Padua ontlokte een hoop
‘wow-geluiden’. De geur van een
oud gebouw, de wierook-lucht, de
akoestiek en brandende kaarsen:
dat zijn bijzondere indrukken voor

tieners die een moderne kerk gewend zijn. Met meegebrachte zaklampen hebben we de kruiswegstaties bekeken en ontdekten dat
ook die erg pasten in het thema
van de wake: donker & licht. De
Romeinen en farizeeërs zijn in
donkere kleuren geschilderd; Jezus en de mensen om hem heen
in lichte kleuren.
Na het bekijken van de staties
hebben we nog allemaal een
kaars aangestoken, en daarmee
lieten we de Antonius een beetje
minder donker achter.
Volgend jaar is er weer een Paaswake voor tieners, uit heel Nijmegen (en zelfs daarbuiten). Nu waren er veel uit protestantse hoek
doordat de leiding daarvan de
paaswake organiseert. De paaswake is er echter voor alle tieners,
uit welke kerk of parochie dan ook!
Lieve parochianen, dank voor de
gastvrijheid in de paasnacht!
Herma Schipperheijn

Samen op weg
“Ite missa est”, velen van ons
kennen die laatste groet van de
vroegere hoogmis nog wel. Letterlijk betekenen die woorden:
“Gaat er op uit, ieder naar zijn eigen plek, je wordt uitgezonden”
(Kees Megens tijdens de mis van
15 mei).

Jelle vatte het plan op om zoiets
ook te doen hier in Nijmegen, met
onze kerk als basis voor gebed,
evangelielezing en Eucharistieviering. Het bestuur meende dat we
Jelle en zijn medebroeders de
ruimte moeten geven om dit experiment in onze wijk aan te gaan.
De Franse broeders konden niet
mee komen. Eind mei kwamen ze
met zijn vieren: broeder Jelle,
broeder Luc, aspirant broeder
Roel en aspirant zuster Veroniek.
Ze overnachtten in een klooster
in de Vermeerstraat. ’s Middags en
’s avonds trokken ze twee aan
twee de wijk in, ze wilden mensen ontmoeten in hun huiselijke
situatie. Centraal stond steeds de
Franciscaner vredesgroet en met
de mensen delen waarom zij zo
leven. Op die manier wilden ze,
zoals Kees Megens het zo treffend in zijn woord van zondag 15
mei tot ons zei: “de deuren van
de kerk zijn die zich naar buiten
openen”.
Namens het bestuur,
Rob van Woerkom
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Nu kreeg het bestuur van deze
kerk enkele weken geleden een
verzoek van Jelle Hilberink. Jelle
is een Franciscaner broeder die
met enkele Franse medebroeders
gedurende 8 dagen door de Franse stad Brive la Gaillarde trok. Hun
dagindeling verliep als volgt: in de
ochtend gebed, evangelielezing
en stille meditaties. Daarna het
delen van het evangelie met mensen uit de stad. In de middag gingen ze twee aan twee de wijken
in, waarbij ontmoeting centraal
stond, niet het bedelen om voedsel. Na de vespers trokken ze dan
een andere wijk in om een slaapplaats te vinden met opnieuw de
ontmoeting als centraal gebeuren.
Regelmatig werden ze afgewezen, maar daar tegenover stonden ook intense ervaringen van
bijzondere ontmoetingen, gesprekken, verbondenheid en wederzijdse vriendschap.

Berry organist in Nicolaïkerk
Op 22 mei j.l. werd onze organist Berry van Berkum officieel geïnstalleerd als organist van de Nicolaïkerk in Utrecht. Maar dit betekent gelukkig niet dat we nooit meer van zijn prachtige spel kunnen genieten. Hij
blijft gemiddeld twee maal per maand onze vaste organist. Alleen niet
meer tijdens hoogtijdagen.
Deze aanstelling is een mooie stap voor Berry. Het is een erg actieve
gemeente (PKN) met een rijke muziekcultuur. “Er spelen vaak ensembles en ook zingen bekende koren en solisten tijdens de dienst. Verder
wordt er twee keer per jaar een kwalitatief goed muziekfestival georganiseerd en beschikt de kerk over twee bijzondere orgels. Er wordt ook
van mij verwacht dat ik meedenk over de festivals en de muzikale programmering. Het is een hele eer”.
Berry is sinds 1993 vaste organist in onze parochie en benadrukt dat hij
naast zijn baan in Utrecht graag bij ons wil blijven spelen. “Ik ben nog
lang niet uitgekeken op het orgel en ik heb een band met deze gemeenschap; ze is klein maar hecht en dat maakt het heel bijzonder”. We
hopen dat we nog lang van elkaar mogen blijven genieten!
Jeanine van Weert

In Memoriam Pieter Bernhard Kleijn
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Op vrijdagmorgen 13 mei stopte
Piet Kleijn met ademhalen, rustig
en zonder strijd in een vredige
slaap. Zijn vrouw Thérèse zat aan
zijn bed in het Verpleeghuis Margriet. Ze hield hem bij de hand en
streek hem door zijn wit geworden kuif. Liefdevol, zoals steeds
die laatste drie maanden na zijn
val, zijn gebroken heup, zijn operatie en zijn verblijf in ziekenhuis
en verpleeghuis.
Piet was een bijzonder mens. Zijn
levensreis voerde hem van de
Watergraafsmeer in Amsterdam
(10 december 1925) naar
Beauchamps en Gamaches in de
Franse Picardie. Daar leerde hij
zijn Thérèse kennen en werd het
gezin gesticht. Later naar Nijmegen naar de Johannes Vijghstraat
en de Fransestraat.
Een vroeg wijs enigst kind, jongeling, echtgenoot, vader, grootvader, parochiaan, leraar, buurman,
dirigent en vriend. Maar vooral
toch ook een zanger, schrijver en
dichter. Soms romantisch en lyrisch, maar vaak ook beschouwend en pogend diep in zichzelf
te kijken.

Niet zo velen doen hem na dat
ze twee uitvaarten krijgen, één
in de Antonius van Padua en één
in de Sainte Apolline in
Beauchamps in Frankrijk.
Het koor –zijn Gregoriaans Koordeed hem dankbaar uitgeleide.
Pastor Kees Megens gaf in zijn
overweging een rake karakterschets van deze parochiaan die
veel voor ons deed. Zoon Willibrord vertelde ons het levensverhaal van zijn vader. Inderdaad: “De handdruk werd dieper de laatste jaren en het oogcontact zeer liefdevol.” Samen
zongen we nog een keer zijn
prachtige lied, dat bij ons gezongen blijft worden:
En tussen licht en donker loop ik
mijn buurtje door
-mijn werk gedaanIk neurie wat en verder hoop ik
hier nooit meer weg
te hoeven gaan!
In Beauchamps een korte warme
plechtigheid. Teksten en liederen
door zijn kinderen en kleinkinderen gesproken en gezongen. Een
prachtig afscheid en de begrafe-

nis op het dorpskerkhof van
Beauchamps, het geboortedorp
van Thérèse. Uiteraard met woorden in de Franse taal, zijn Franse
Taal.
Het was vrijdag 20 mei 2011 geworden. Sint Pieter is hij wel voorbij. Je zou toch hopen dat hij aan
de hemelpoort een schrijfblok
heeft gekregen én een pen, een
gouden pen.
Jan Bulte

In de schijnwerpers
Vele handen waren beschikbaar op 16 april om de kerk
van binnen en buiten op te ruimen en te laten blinken.
Dat was nodig, zeker na zo veel stoffige arbeid van het
bouwteam. Inmiddels is het werk aan de goten helemaal
afgerond en staan de entreeportalen weer fris in de verf.
Niet alleen op die bewuste zaterdag was er coördinatie
nodig, maar ook op die vele doordeweekse dagen waarop aan het onderhoud wordt gewerkt. In de dagelijkse
praktijk voert Ton van den Hout die supervisie. De Monumentenwacht was bij de jaarlijkse inspectie weer enthousiast over de onder zijn leiding bereikte resultaten.
Ton kent het gebouw en de ingewikkelde constructies boven de gewelven inmiddels als zijn broekzak en verrast
menig buurtbewoner, op de steiger, in de goten of elders
hoog in de touwen. Tijd was het om dat eens vast te
leggen. Jan Leisink maakte een DVD en het grappigst
daaraan is misschien nog wel de nervositeit van de cameraman zelf, bij het achtervolgen van Ton, zo hoog boven het Galgenveld.
We zagen de film inmiddels in de kerk, de hoofdpersoon
in het midden, met echtgenote en (klein-)kinderen, die
immers ook wel wilden zien welk trapezewerk door opa
wordt verricht. Voor degenen die de film hebben gemist,
hij staat inmiddels op onze parochiesite, als hommage
voor al die gedreven en noeste arbeid.
Michel ter Berg

Nieuw spiritueel huis voor Ann Lorraine Sander
Op 14 mei is Ann Lorraine Sander, lid van het KleinKoor, ingewijd bij de derde orde van de Dominicanessen van
Bethanië. Zij heeft de belofte uitgesproken in Leipzig omdat ze met die zusters het eerste contact had en zij
zich daar echt thuis voelt. Zeven leden van het koor waren erbij en zongen tijdens de dienst.
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“Zo’n zes jaar geleden veranderde er veel in mijn leven en ik was
echt op zoek naar een nieuw spiritueel huis. Van huis uit ben ik
protestant en ik ging ook wel eens
voor in de kerk. In een moeilijke
periode ontmoette ik de zusters
Dominicanessen uit Leipzig. Hun
warmte en aandacht deed me zo
goed dat ik me verder ben gaan
verdiepen in de orde en de Doninicaanse spiritualiteit.” Omdat de
protestanten eigenlijk geen
kloosterleven kennen besloot Ann
Lorraine katholiek te worden en
zich te verbinden met de Dominicanessen. Zij is niet ingetreden
maar heeft wel beloofd om naar
de regels van de gemeenschap te
leven, bijvoorbeeld je inzetten
voor de oecumene en voor gerechtigheid met de derde wereld,
zorg voor de schepping, zo veel
mogelijk naar de eucharistie te
gaan en de gebedstijden in acht
nemen (als dat in strijd is met
werktijden, dan hoeft het niet).
Na een lange voorbereiding kwam
eindelijk de grote dag. “Vrijdagavond heb ik voor het laatst de
Vespers gebeden met de zusters.
Het was een bijzondere ervaring.
De zondag ná de belofte voelde
het heel anders; ik hoorde er echt
bij. De volgende keer dat ik kom
sta ik bijvoorbeeld ook op het
rooster om te lezen tijdens de
diensten. Dat was eerder niet zo”.
Tijdens de viering was er een ritueel met aarde en water, het
mooiste moment voor Ann Lorraine: “Het plantje staat voor: ik
groei uit de aarde en ik zal de
schepping eren. Het water dat ik

over de aarde goot staat voor:
leven vloeit zoals het water; je
kunt het niet vasthouden maar je
kunt het sturen en je hebt het
nodig om te leven. Daarna werd
er kaarsvet van mijn professiekaars over de aarde gegoten
waarbij de kaars symbool staat
voor het vuur van de Heilige
Geest in het leven. Tenslotte kreeg
ik een singel om als teken van het
binden aan de orde door de singel om te doen. Het vormen van
een eenheid die bijna niet te breken is. Ik had niet verwacht dat
het me zo veel zou doen, de emotie ging door mijn hele lichaam.”
Nu Ann Lorraine de gelofte heeft
afgelegd is zij benieuwd wat de

orde aan haar gaat vragen. Het
zou best kunnen dat ze ‘opdracht’
krijgt om te werken aan de verbinding tussen de Nederlandse en
de Duitse provincie, of in het bestuur van de gemeenschap te
werken. Eerst maar even bijkomen en nagenieten van het mooie
moment. En niet alleen in verbondenheid met de orde maar ook
met de gemeenschap van Antonius van Padua. “Ik heb mijn professiekaars aangestoken aan de
kaars van Zr. Elisabeth, die helaas
de avond voor mijn professie is
overleden. Ik had het gevoel dat
ik het stokje van haar overnam,
dat ik de kaars brandend houd.
Het was fijn dat mijn kaars op 22
mei in de Antonius op het altaar
mocht branden. Ik geef het vuur
nu ook letterlijk door!”
Jeanine van Weert

Bijzonder op deze dag was
dat Ann Lorraine vergezeld
werd door zeven leden van
het Kleinkoor. “Wij wilden er
graag zijn voor Lorraine en
voelden ons erg verbonden
met haar. Zowel tijdens de viering als daarna, toen pater
Bernard ons zijn zelfgemaakte droplikeur liet proeven.
Het was een heel bijzonder
weekend”.

Geestig
Beste gemeente,
Om te beginnen vanuit de Pompekliniek heel hartelijk dank voor
alle warme en bemoedigende paasgroeten die we van u mochten ontvangen.
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Op paaszaterdagmiddag hebben we de kaarten uitgedeeld. Het
is ontroerend om te zien dat sommige mannen helemaal verbaasd en ook oprecht blij zijn, wanneer ze zien dat er mensen
zijn die zomaar, gratis, als genade, aan hen denken. Het uitdelen van de kaarten is voor ons als geestelijk verzorgers ook een
mooie aanleiding om te vertellen dat er nog steeds mensen zijn
die zonder oordeel oprecht meeleven met mensen in uitgesloten posities. We kunnen zo vertellen over de kerk, die een plek
wil zijn voor mensen, ongeacht je achtergrond.
Er zijn ook mannen die geen kaart aannemen, soms omdat ze
alle moed verloren hebben, soms misschien ook uit schaamte
of omdat het lastig is iets van een vreemde te ontvangen terwijl er verder niemand is die aan hen denkt. Meestal vertellen
ze daar dan niet zo veel over. Soms komen er door het uitdelen
van de kaarten ook mooie gesprekken op gang, uit heel onverwachte hoek. Zo vertelde ik een van de mannen dat ik een tijd
geleden samen met een van onze mannen in de Maranathakerk ben geweest. Deze man heeft toen in de kerkdienst verteld over zijn leven. De man aan wie ik de paaskaart gaf, zei: ‘’
weet je, ik ben blij dat ik door de hulp van de behandeling en
mijn verlof nu eindelijk weer “gewoon” mens kan zijn’. Hij wilde
niet meer over straat gaan en voelen dat mensen hem zien als
een mens die iets misdaan heeft. Gewoon mens zijn, met de
ballast van je verleden in je ziel, maar wel gewoon mens onder
de mensen, zoals God mens onder de mensen is, met Pasen.

Sytze de Vries was jaren voorganger en de wekelijkse praktijk van
de eredienst maakte hem ook
schrijver en dichter. Veel van zijn
teksten en liederen kregen een
plaats in de oecumenische Nederlandstalige liturgie. Na twee boeken met gedachten en gedichten
rond Kerst en Pasen komt De Vries
nu ‘Geestig-heden, miniaturen
over Gods adem’. Een boek verbonden met Pinksteren, of zoals
de schrijver het zelf noemt: “Stem
geven aan het roepen om de
Geest, de levenwekkende Adem
van God”. Sinds het Pinksterfeest
bidden mensen telkens weer om
deze bezieling. Dit roepen is een
alledaags verlangen, niet van
slechts eenmaal per jaar. Dit boek
geeft stem aan dat roepen en is
nadrukkelijk niet alleen bedoeld
voor Pinksteren.
Een oude droom,
een nieuw gezicht:
een wereld
die wordt opgericht
en door een nieuwe
wind geschoond

Heel veel dank voor al uw groeten namens de mannen!
Bauk Zondag

Zaterdag 3 september: Rommelmarkt!
Zet u het vast in uw agenda: op
zaterdag 3 september is het weer
rommelmarkt op het kerkplein van
onze kerk. Ieder jaar weer druk
bezocht en inmiddels een echte hit
in Nijmegen. Goede spullen, lage
prijzen en een grote gezelligheid
kenmerken dit festijn waar ook de
buurt elkaar weer ontmoet. U
kunt uw kasten weer opruimen:
op zaterdag 27 augustus van
10.00u tot 16.00u en woensdag
31 augustus van 16.00u tot
19.00u kunt u uw spulletjes weer
inbrengen. Geen computers, tuinmeubilair, elektrische apparaten
(behalve als u zeker weet dat ze
nog goed zijn), witgoed en groot
meubilair a.u.b. Die raken we niet
kwijt en we moeten er zelfs voor
betalen bij het opruimen. De werk-

groep diaconie heeft dit jaar weer
een goed doel vastgesteld. De
helft gaat zoals altijd naar de eigen kerk (restaureren van bijvoorbeeld glas-in-lood). De andere
helft wordt dit jaar verdeeld over
twee goede doelen: Stichting Gast
en Stichting het Kruispunt. Stichting Gast draagt zorg voor uitgeprocedeerde asielzoekers die nog
in Nederland kunnen blijven maar
geen opvang hebben. Stichting
het Kruispunt voorziet in pastorale zorg voor dak- en thuislozen.
Zoals u wellicht in de krant hebt
gelezen, heeft deze stichting het
financieel moeilijk. Wij dragen aan
hun goede werk graag een steentje bij. Als u mee wilt doen, kunt
u zich aanmelden bij Anneke Leisink of Clara ter Berg.

tot vrijplaats
waar de liefde woont.

Klussers bedankt!
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Veel, zo niet alles, begint met een idee dat
zo maar ergens in iemands hoofd opborrelt. Maar onlosmakelijk daarmee verbonden, wil dat idee verwerkelijkt kunnen worden, moet je er ook in willen geloven.
Het idee: met veel vrijwilligers, liefst van
BUITEN de kerk, een hele dag klussen organiseren om zo in één klap een grote stap
voorwaarts te maken in het schoonmaken
van ons dierbaar kerkgebouw.
Aldus geschiedde op zaterdag 16 april. Op
die dag beginnen twee, drie, vier mensen
met een echt Sisyfusarbeid. Het gedeeltelijk weghalen van dat onderhand echt lelijk geworden groene vloerkleed, opdat de
daaronder liggende stenen vloer weer aan
het licht gebracht kon worden. Een werk
van lange adem, maar ook een werk dat
de adem beneemt door overvloedig gebruik van thinner. Op de knieën met je beide handen schrobben.
Er werd gespit, gegraven, omgewoeld en
aangeharkt, waardoor uiteindelijk tuin en
kerkplein weer letterlijk in de bloemetjes
gezet kon worden. En eindelijk kon men,
na het schoonmaken, ook weer in de traptorens lopen zonder dat er gevaar was
voor acute longontsteking ten gevolge van
de centimeters dikke puinstoflagen waarmee de treden bedekt waren. De buitendeur van de sacristie werd van een nieuwe verflaag voorzien en ook de biechtstoelen werden opgeknapt.

Het leven bestaat voor een groot deel uit eerst aanslepen om
na een tijdje alles weer weg te slepen. Reorganiseren heet dat.
Dat gold die dag niet alleen voor de zolders boven de sacristie,
ook voor alles wat opgeslagen lag op de plaats waar eens het
oude orgel stond. Maar na ruim 6 uur zie je daar dan ook echt
resultaat van je werk. Schoon schip gemaakt, wat een heerlijke
gezicht.
Tot slot, ons samen in de tuin voldaan voelen na gedane arbeid. Voor drank en broodjes was meer dan voortreffelijk gezorgd, overigens ook tijdens het klussen. Gezellig, en voldaan
keken we terug op een mooie, echt geslaagde dag.
Zoiets vraagt er om traditie te worden.
Rob van Woerkom

Antonius
van Padua

Agenda

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: 940356
ABN-AMRO: 418667160
www.avpnijmegen.nl
Pastor
Pastor Joop Vernooij
Prof. Molkenboerstraat 7
6524 RN Nijmegen
Tel. 024 - 3229247
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Coördinatoren
Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388

Vrijwilligersdag
De vrijwilligersdag wordt dit jaar
aan het einde van de zomer gehouden, op zondag 28 augustus.
U ontvangt tijdig een uitnodiging.

Rommelmarkt
Op zaterdag 3 september is het
weer rommelmarkt op het kerkplein. Meer hierover leest u op
pagina 6 en in het volgende parochieblad.

Kroniek
Op 5 mei is op 74-jarige leeftijd
overleden Peter Entken, geliefde,
vader, schoonvader en grootvader.
Zijn zoon Jeroen schetste een
mooi beeld van zijn vader tijdens
de uitvaart. Als vurig bewonderaar van Olivier B. Bommel werd
de oude schicht niet vergeten. Zijn
overlijden zal veel verdriet geven;
wij wensen zijn nabestaanden
veel sterkte met hun verlies.
Op 13 mei overleed Piet Kleijn. Zijn
in memoriam vindt u op pagina 4.

Concerten
Za 18 juni, 20.00u:
Mnemosyne
‘NL-muziek is vurrrrukkulluk, deel
1, muziek van de la Rue tot Nu’.
Carlos Micháns: Tirthankara voor
koor en cello (René Berman); Pater noster. Werken van o.a. Julius
Röntgen, Alphons Diepenbrock,
Guillaume Dufay. Kijk ook op
www.kamerkoormnemosyne.nl.
Toegang 15 euro.

Za 25 juni, 20.00u:
Alphons Diepenbrock
Nijmeegs studentenkoor. Kijk ook
op http://nskad.ruhosting.nl.

Za 2 juli, 20.00u:
Ton sur Ton
‘Trübsal und Trost’.
Dit Nijmeegs kamerkoor viert haar
eerste lustrum met een groots
concert, vol troost en tranen.
Twee van de top-componisten van
de 17de eeuw, Claudio Monteverdi en Heinrich Schütz, verstonden
als geen ander de kunst om tekst
en muziek tot een intens en expressief geheel te maken. Op het
programma staan o.a. Monteverdi’s intieme madrigalencyclus Sestina, de treurzang van een minnaar aan het graf van zijn geliefde, en Schütz’ Musikalische Exequien, een imposante herdenkingsdienst in concertvorm. Samen met solisten en ensemble
geeft Ton sur Ton o.l.v. Onno van
Ameijde een concert om niet snel
te vergeten. Meer informatie op:
www.kamerkoortonsurton.nl.
Aanvang 20.00u, toegang 15
euro.

- Zo 12 juni, 10.00u
Pinksteren
Voorganger: Tjeu van Knippenberg m.m.v. het Kleinkoor.
Kinderwoorddienst.
- Zo 19 juni, 10.00u
Voorganger: Theo Brock
m.m.v. de cantor.
- Zo 26 juni, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. het Gregoriaans Koor.
- Zo 3 juli, 10.00u
Voorganger: Joop Vernooy
m.m.v. de cantor.
- Zo 10 juli, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. het Kleinkoor.
Inloopavonden:
De volgende inloopavond is weer
in september.
Meditatieve vieringen:
Wo 1 en 15 juni en 6 juli
19.30u in de kerk.

Colofon
Parochieblad van de Antonius van
Paduaparochie in Nijmegen-Oost.
Verschijnt 7 á 8 keer per jaar.
Oplage: 550 exemplaren.
Redactie
Noortje ter Berg
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl
Volgend nummer
Kopij inleveren vóór: 24 juni
Verschijningsdatum: 8 juli

