Antonius onderweg
Feest van eeuwig leven
Voor christenen is Pasen niet zomaar een feest. Het is het ‘Feest
der feesten’. Niet voor niets is de
gedachtenis aan de dood en de
verrijzenis van Jezus Christus aanwezig in alles wat wij doen in de

kerk, zoals het vieren van de eucharistie, van de doop en van de
zalving van de zieken. Heel het
kerkelijk jaar ademt de geest van
Pasen. Het is het feest van leven,
van eeuwig leven zelfs.
Ons woord Pasen komt, via het
Aramese Pascha, van het Hebreeuwse Pesach. Pascha en Pes-

ach duiden het Joodse paasfeest
aan, een lentefeest waarmee de
Joden de bevrijding vieren uit de
slavernij in Egypte. Bevrijding uit
slavernij wordt ook gevierd in het
christelijke Pasen. Wij gedenken
de dood van Jezus, niet als het
botte einde van zijn leven, maar
als leven door de dood heen, als
opstanding en signaal van bevrijding. Zulk een bevrijd leven noemen wij ook wel eeuwig leven.
Eeuwig leven wordt vaak voorgesteld als een eindeloze voortzetting van de tijd: er komt geen eind
aan. Maar dat bevordert de kwaliteit van leven nog niet. Denken
in termen van voortzetting en eindeloosheid, kan de spirit uit het
leven halen. Dat kun je overtuigend meebeleven in een roman
van Simone de Beauvoir ‘Niemand
is onsterfelijk’. Tosca, de hoofdpersoon in dat boek, krijgt een levenselixer en zal voor eeuwig leven.
Maar wat gebeurt er? Voor hem
wordt het leven spanningsloos en
saai. “Hij krijgt geen traan meer
in zijn ogen en geen vlam meer in
zijn hart’.

Huis van God,
huis voor de buurt

Ik zal je helpen God, dat je het
niet in mij begeeft, maar ik kan
van tevoren nergens voor instaan.
Maar dit éne wordt me steeds
duidelijker:
Dat jij ons niet kunt helpen, maar
dat wij jou moeten helpen en door
dat laatste helpen wij onszelf.
Etty Hillesum

www.avpnijmegen.nl
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Uitnodiging voor een parochieberaad
Zondag 28 maart om 11.15 uur in het Parochiehuis
Het bisdom Den Bosch wil de Antonius van Paduakerk en haar parochie
laten verdwijnen. Het parochiebestuur tekent formeel protest aan.
Het parochiebestuur wil op 28 maart na de Palmzondagviering in gesprek
met de parochianen over de ontstane situatie. Het gaat om de toekomst
van onze geloofsgemeenschap en van het kerkgebouw. Kom dus naar
het parochieberaad op zondag 28 maart. We hopen van u te mogen vernemen hoe u de toekomst ziet!
Meer informatie: zie het ingevoegde extra informatiebulletin.

Pasen in de
Antonius van Paduakerk
Palmzondag 28 maart 10u
Witte Donderdag 1 april 19u
Goede Vrijdag 2 april 15u
Paaswake za 3 april 21u
Eerste Paasdag 4 april 10u
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Het drama van Tosca hangt samen
met de voorstelling dat eeuwigheid louter zou bestaan uit de oneindige vermenigvuldiging van
uren, dagen, jaren, eeuwen. Toekomst bestaat dan uit tijd die nog
niet is afgeteld, die nog voor je
ligt, die niet ophoudt. De klok tikt
altijd door. Verveling... Wij zijn niet
bevrijd, maar voor altijd gevangen
in de tijd van de klok.
Er is een tijd buiten ons, de voortgaande uren, dagen, jaren, eeuwen. Er is ook een tijd in ons. Als
eeuwig leven een bevrijd leven is,
moet dat betrekking hebben op de
tijd in ons, bevrijd uit de tijd van
de klok. Feest van eeuwig leven?
Stel uzelf eens de vraag ‘wat zijn
de mooiste ogenblikken in mijn leven?’ Er is een grote kans dat u
uitkomt bij ervaringen waarin de
tijd wegviel. U genoot van het samenzijn met een vriend. U ging op
in het luisteren naar muziek. U kon
echt bidden. U was er gewoon.
Het duurde een seconde en een
eeuwigheid.
Tjeu van Knippenberg

Kinderen
vieren mee
Sinds kort is er weer elke tweede
zondag van de maand een kinderviering. Daarin leveren kinderen een bijdrage aan de viering
zoals de tafel meehelpen klaar
maken, een voorbede lezen en de
bel luiden. Gedurende de lezingen
en de overweging is een kindernevendienst in de sacristie. De kinderen lezen dan uit de kinderbijbel het evangelieverhaal en bespreken dit met elkaar onder begeleiding van één van de ouders.
Ook zijn er speciale zondagen die
niet op de tweede zondag van de
maand vallen, maar waarbij het
voor kinderen wel interessant of
leuk is om bij te zijn.
De kindervieringen zijn op de volgende data:
28 maart:
Palmpasen: wat is Palmpasen,
wat is de goede week en wat betekenen beiden voor het geloof?
Verhaal uit de kinderbijbel.
Kinderen mogen een versierde
palmpaasstok meenemen naar de
kerk en palmtakjes uitdelen in de
kerk.

Paaseieren
schilderen
Ook dit jaar verstoppen wij met
Pasen weer eieren in de kerk. De
kinderen die op 1e Paasdag naar
de mis van 10.00 uur komen kunnen deze na afloop zoeken.
Maar, de eieren moeten nog wel
beschilderd worden! We nodigen
kinderen uit om dit op zaterdag 3
april te komen doen bij Anneke
Leisink, Sumatrastraat 15.
Het begint om 10.00 uur en duurt
tot 11.30 uur. Eerst wordt het verhaal van Pasen voorgelezen en
dan gaan we de eieren versieren!
Laat je even weten of je komt?
Bel met Anneke Leisink: 3225239

4 april
Pasen: wat betekent Pasen in ons
geloof? Verhaal uit de kinderbijbel.
Spaarpotje met geld meenemen
naar de kerk en na de collecte
voor het altaar neerzetten als
goede gave! Na de dienst eieren
zoeken in de kerk.
11 april
Verhaal uit de kinderbijbel
(Negen mei is er géén kinderviering vanwege de meivakantie.)
30 mei
Eerste Communieviering
13 juni
Verhaal uit de kinderbijbel.
Kinderen en hun ouders zijn van
harte welkom!

JOP is weer top!
De 2010-editie van het JOP-project in Nijmegen Oost ligt al goed
op koers. Voor wie dat even kwijt
was: Het JOP-project (JOngeren
Project) laat tieners van 12 tot 15
jaar in 3 – 4 avonden kennismaken met jongeren die een heel
ander leven hebben dan zijzelf. Dit
jaar ontmoeten we jongeren met
een verstandelijke beperking. Binnenkort worden er uitnodigingen
verstuurd naar adressen die wij
kennen, maar ook andere jongeren zijn van harte welkom.
Zegt het voort!
Inmiddels zijn de data bekend:
- di 9 maart,19.00 – 21.00, in het
Parochiekamer van de Effatakerk
(prof. Molkenboerstraat)
- wo 24 maart, 19.00 - 21.00 op
bezoek bij woonvorm De Daniël
(Daniëlsweg 42)
- wo 14 april, 19.00 - 21.00 op
bezoek bij woonvorm De Daniël
- zo 25 april, 14.30: theatervoorstelling van PluBo, een theatergroep van mensen met een verstandelijke beperking, in de
Commanderie van Sint Jan (Franse Plaats 3). Daarna iets drinken
in Coffyn. Een echte aanrader!
Houd deze data alvast vrij! Voor
meer informatie en contact, zie:
http://jop-nijmegenoost.hyves.nl.
Namens de voorbereidingsgroep,
Hendrik Jan Bosman

Eerste Communie
Op zondag 30 mei doen 3 kinderen hun Eerste Communie in de
Antonius van Paduakerk. Dat zijn
Matthijs Kessener, Philomena Raijmakers en Erin Sars.
De kinderen hebben 8 voorbereidingsbijeenkomsten in het parochiehuis aan de Van Slichtenhorststraat. De ouders zijn inmiddels 2
keer bijeen geweest. De feestelijke viering op 30 mei begint om
10 uur en heeft als thema ‘Door
de poort’.

Het wonder van het delen
Delen, betekent niet uitsluiten.
Delen betekent elkaar ontdekken,
niet elkaar de maat nemen. Delen
betekent zoeken wat ons verbindt,
en bereid zijn samen verder te
trekken. Het leven met elkaar willen delen betekent vrij zijn je eigen gedachtegoed met anderen
uit te wisselen. Niet bang zijn dat
de ander met zijn opvattingen,
zijn levensverhaal, jou weg piepelt.

Ik legde hen toen uit dat het wonder natuurlijk er niet in zat dat
Jezus daar ter plekke 10.000 broden gebakken had, maar dat het
wonder volgens mij daarin zat, dat
mensen, rijk en arm, brood en vissen met elkaar gedeeld hebben.
Blijkbaar was het woord van Jezus dermate inspirerend geweest,
dermate bezielend geweest dat
er een nieuw zielsverband tussen
de mensen ontstaan was, waarin
ze met elkaar datgene wat zij bij
zich hadden met elkaar konden en
wilden delen.

Onze parochie is een open parochie waarin we elkaar welkom
heten, waarin mensen zijn mogen
zoals ze zijn. De lijn die we daarin
op de eerste plaats moeten volgen is naar mijn idee de lijn zoals
Christus die voorgeleefd heeft.
Niet op de eerste plaats de lijn zoals Rome die uitgestippeld heeft.

Ik vertelde mijn leerlingen dat altijd, wanneer mensen met elkaar
de ruimte (het klaslokaal, een
feest, een sportontmoeting) en de
tijd (de schooltijd, studententijd,
op vakantie) met elkaar delen er
een (klein) wonder ontstaat.

Vastenmaaltijd
De vastenmaaltijd op 16 maart in
het parochiehuis was weer buitengewoon geslaagd met ongeveer
65 deelnemers. Veel van onze
vrienden uit de Maranathakerk
waren weer even terug. Joop Vernooij amuseerde ons met de Surinaamse taal. De opbrengst gaat
naar het project van Marieke Leferink in Paramaribo.

In onze kerk mag iedereen die
met ons de H. Mis wil delen (onafhankelijk van seksuele geaardheid, al of niet gescheiden zijn
etc.) met ons de H.Communie delen. Dat is goed, zo hoort het ook
en dat zal vooral ook moeten blijven. Het zou goed zijn, helemaal
in de lijn van Christus wanneer de
kerk eindelijk dat eens officieel
erkent. Wie weet welke wonderen dan plaats vinden.
Rob van Woerkom
(op persoonlijke titel)

Op dinsdag 16 maart waren zo’n
vijftig leerlingen van de NSG op
bezoek in de Antonius van Paduakerk. Zij waren te gast als voorbereiding op hun Romereis. Omdat er in Rome heel wat kerken
bezocht zullen worden wilden de
docenten de leerlingen vast kennis laten maken met de kerk en
wat daar zoal te zien is.

De ontdekking van de doopvont

Voor sommigen was dit het eerste bezoek aan een kerk ooit. De
leerlingen moesten in groepjes
aan elkaar vertellen wat bijvoorbeeld een hostie of een biechtstoel is, of wat er op de kruiswegstaties staat afgebeeld. Een ware
ontdekkingsreis.
Er waren pakkende uitspraken te
horen:
“De sacristie, dat is een opslagplaats
voor kazuivels”
“Ik geloof zelf niet, maar wat is voor
u nou het voordeel ?”
“De biechtstoel: daar wil ik wel zitting nemen.”

Leerlingen van de NSG in de kerk, ter voorbereiding op hun Romereis.
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In april 2009 heb ik op mijn oude
school een aantal lessen levensbeschouwing gegeven. In een van
die lessen heb ik met de leerlingen het verhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging
doorgenomen. Nadat ik dat verhaal voorgelezen had (Mattheus,
Hoofdstuk 14), reageerden veel
leerlingen met verbazing. Zoiets
was belachelijk, onmogelijk, wonderen bestaan niet, sprookjes.

NSG ontdekkingen

Antonius
van Padua
Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 322 2388
ING: 940 356
ABN-AMRO: 41 86 67 160

Bereikbaarheid
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 - 322 2388
Internet: www.avpnijmegen.nl

Kroniek
Op 7 februari is Michelle Johanna
Maria Smets gedoopt. Zij is de dochter van J. Smets en Daniela Platon. Wij wensen de dopeling een
gezond en gelukkig leven.

Koninklijk Nijmeegs
Mannenkoor
Zondag 11 april 14.30u
‘Lenteklanken’ door de Kon. Zangver. Nijmeegs Mannenkoor samen
met het Mannenkoor Lambardi uit
Helmond.

Cappella ad Fluvium
en Resonet Ensemble
Zaterdag 24 april 20.15u
De Cappella ad Fluvium brengt samen het het Resonet Ensemble
een programma n.a.v. 65 jaar bevrijding. Titel: Treur en Troost. Uitgevoerd worden werken van Jan
D. Zelenka (een katholieke tijdgenoot van Bach) en Johan S. Bach.
Solisten zijn Murni Suwetja (sopraan), Maria João Carmo (alt),
Jeroen Spitteler (tenor) en John
Woudt (bas). Dirigent: Dirk Jan
Horringa

Concert Aeide Musa
Zondag 12 maart 14.30u
Het ensemble Aeida Musa laat
muziek horen uit de beginperiode
van de Christelijke kerkmuziek,
van de 1e tot de 11e eeuw; en van
de (bijna) heidense oorsprong tot
Hildegard von Bingen en de
allereerste meerstemmigheid. Muziek uit Byzantium, Sirië, Egypte,
Visigotisch Spanje, van het hof van
Karel de Grote, het Rijnland en de
Vikingtijd. Aeide Mousa (waaronder
Kleinkoorlid Ton Groos) zingt en
speelt op kopieën van antieke en
vroegmiddeleeuwse instrumenten: lieren, harpen, luiten en fluiten, draailier, klokken en bellen. Dit
wordt een bijzonder concert.
foto: Aeida Musa op het Valkhof

Agenda
-Zo 28 maart: 10.00u, Palmzondag, voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. het Gregoriaans koor.
Kinderen mogen hun palmpasenstokken meenemen.
-Di 30 maart: 19.00u, Viering tot
inkeer en vergeving
-Do 1 april: 19.00u, Viering Witte
Donderdag,
voorganger: Tjeu van Knippenberg m.m.v. het Gregoriaans koor.
-Vrij 2 april: 15.00u, Viering Goede Vrijdag
voorganger: Ton Groos m.m.v. Larissa.
-Za 3 april: 21.00u, Paaswake,
voorganger:Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor.
-Zo 4 april: 10.00u, Hoogfeest van
Pasen,
voorganger: Jan Zuiker m.m.v. projectkoor. Kinderwoorddienst.
Na afloop mogen de kinderen
paaseieren zoeken in de kerk.
-Zo 11 april: 10.00u, voorganger:
Tjeu van Knippenberg,
m.m.v. het Kleinkoor. Kinderwoorddienst.
-Zo 18 april: 10.00u, voorganger:
Albert Meijer
m.m.v. de cantor.
-Zo 25 april: 10.00u, voorganger:
Joop Vernooy
m.m.v. het Gregoriaans koor.
-Zo 2 mei: 10.00u, voorganger:
Dick Akerboom
m.m.v. de cantor.
-Zo 9 mei: 10.00u, voorganger:
Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor. Kinderwoorddienst.
Inloopavond: donderdag 6 mei
vanaf 20.30u in de pastorie.
(groene zijdeur aan het kerkplein)
Op Witte Donderdag (1april) geen
inloopavond.
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