Antonius onderweg
Met geloof alleen komen
we er niet
Het christelijk geloof is voort gekomen uit het geloof van Israël.
Jezus was geen christen, maar
een jood. Wij geloven met Jezus
in de God van Abraham, Izaäk en
Jacob. Wij geloven dat God niet alleen met Zijn uitverkoren volk Israël is, maar ook ons, de gelovi-

gen die uit de andere volken zijn
voortgekomen. Want hij is een God
van alle mensen. De lijn van God
met de mensen gaat door, maar
wat is dan het eigene van het
christelijk geloof in relatie tot het
geloof van Israël?
Aan het einde van zijn leven viert
Jezus met zijn leerlingen het joodse paasfeest, dat herinnert aan
de bevrijding uit Egypte. Aan het
einde van de maaltijd neemt hij
zoals gebruikelijk brood en wijn,
zegent het en zegt dan (en dat is

het nieuwe): neemt en eet dit is
Mijn lichaam, dit is Mijn bloed. Hij
weet dat zijn dood nabij is en een
dag later sterft Hij aan het kruis.
Wat moet dat een teleurstelling
zijn geweest voor de leerlingen.
Jezus predikte de komst van het
rijk van God, maar het leek of aan
dat visioen met de dood van Jezus een einde kwam.
Vijftig dagen later zijn de leerlingen opnieuw bij elkaar. In storm
en vuur komt de Geest van Jezus
in hun midden. Vervuld door de
Heilige Geest richt Petrus zich, omringd door de leerlingen, tot de
pelgrims in Jeruzalem. Wij lezen
in de Handelingen van de Apostelen dat op die dag drieduizend
mensen werden gedoopt. Vaak
wordt deze gebeurtenis gezien
als het begin van de Kerk. Opvallend is de eendracht van de apostelen. Dat betekent niet dat er
geen verschillen in opvatting waren, maar zij zochten in goed overleg naar mogelijkheden om toch
de eenheid te bewaren, die Jezus
hen op het hart gebonden had.
De situatie in de kerk van Nederland anno 2013 lijkt veel op die
van het christendom in de eerste
eeuwen na Christus. In Nederland
heeft de kerk in de afgelopen vijftig jaar veel aan betekenis ingeboet. De tijd is veranderd, maar
de kerk is er niet echt in geslaagd
bij de tijd te zijn, zoals paus Johannes XXIII met het bijeenroepen van het Tweede Vaticaans
Concilie hoopte te bereiken. Veel
gelovigen waren in eerste instantie erg enthousiast, maar hebben
zich later van de kerk afgekeerd
omdat de vernieuwing niet werd

Huis van God,
huis voor de buurt
Leen me je schouder
Sla je arm om me heen
Koester me
Verwarm me
Laat me voelen
dat ik er mag zijn
Laat me weten dat jij er bent
Samen gemeenschap
Samen op weg
Samen zoeken
Wie weet: samen vinden!
Leen elkaar een schouder
Sla je arm om elkaar heen
Koester
Verwarm
Laat voelen dat jij er mag zijn
Laat weten dat ik er ben
Miep in ’t Veen

Voedselinzameling
Actie in verschillende kerken start
met Pinksteren
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Pinksterwandeling
Kennismaking met parochianen
van Nijmegen Midden
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doorgezet. Kerken liepen leeg.
Gelukkig slagen we er met elkaar
in onze parochie nog steeds in de
kerk zichtbaar te laten zijn in de
wijk.
Tegen de achtergrond van deze
ontwikkeling heeft onze bisschop
besloten acht nu nog zelfstandige parochies samen te voegen tot
één nieuwe parochie. In de afgelopen maanden is veel energie
gestoken in voorstellen om vorm
te geven aan die nieuwe parochie
die een netwerk van geloofsgemeenschappen wil zijn. De projectgroep heeft besloten die voorstellen niet te bundelen, maar een
nieuw voorstel te maken dat op 4
juni 2013 wordt gepresenteerd. Ik
hoop van harte dat dat voorstel
geen grootste gemene deler is,
maar dat er ruimte is voor eigen
spiritualiteit van alle parochies.
Ik realiseer mij dat dat netwerk
van
geloofsgemeenschappen
slechts in stand te houden is, wanneer er voldoende mensen actief
zijn in de parochie, die kunnen laten zien wat het betekent Jezus
na te volgen. Maar met geloof alleen komen we er niet. We zullen
er alles aan moeten doen om de
kerkelijke bijdragen op peil te houden, zodat we tijdig onderhoud
aan ons kerkgebouw kunnen verrichten. Want de ervaring van de
afgelopen jaren heeft geleerd dat
veel parochianen van mening zijn
dat het behoud van ons kerkgebouw noodzakelijk is voor het
voortbestaan van onze geloofsgemeenschap.
In het najaar zal het parochiebestuur moeten beslissen of het wil
opgaan in die nieuwe parochie. Wij
zullen met de parochiegemeenschap overleggen over het voorstel. Duidelijk is in ieder geval dat
het parochiebestuur wil dat de inbreng vanuit onze parochie in de
nieuwe structuur gehoord wordt
en dat het nieuwe parochiebestuur zijn voorgenomen besluiten
op een of andere manier (bijv. via
de parochieraad) terugkoppelt
naar de locatiebesturen. Wij zijn
ervan overtuigd dat het pastoraal
en financieel verantwoord is nog
zeker vijf jaar zelfstandig voort te
gaan. Wij proberen al jaren een
teken van hoop te zijn voor de
mensen in onze wijk en ver daarbuiten en hopen dat de bisschop
dat wil bevestigen.
Dick Akerboom

Een warme douche
Al weet je dat het water al warm
is wanneer je onder de douche
stapt, in het begin zijn er altijd
koude spetters waar je doorheen
moet. Toen mij dezer dagen die
ervaring weer overkwam, moest
ik denken aan de viering van het
feit dat ik vijftig jaar priester ben.
Jarenlang heb ik de Antonius van

Padua parochie ervaren als een
warme gemeenschap, maar toen
ik met schroom aan een actieve
parochiaan vertelde over die vijftig jaar, beving me toch een behoorlijke koudwatervrees. Dat kon
niet lang duren, want onmiddellijk kwam er een proces op gang.
Binnen enkele ogenblikken was er
het verfrissend gevoel van stromend water. Natuurlijk ken ik de
mensen die de startknoppen be-

dienen. Ik noem hun namen niet.
want ik weet hoe hun initiatief
vele anderen in beweging doet
komen. In korte tijd ging er een
uitnodiging naar alle parochianen
en naar een aantal andere mensen. Er was actie bij het koor, een
verhoogde activiteit in de verzorging van kerk en parochiehuis,
voorbereidingen voor eten
en drinken na
de viering,
het maken
van liederen
en toespraken.
Alles
was gewoon
bijzonder. Dat
is trouwens
een kenmerk
van onze parochie.
Er
ontstond een
foto van een
gewone zondag,
maar
dan
een
beetje uitvergroot.
Nu zijn we een aantal weken verder. Ik ben overweldigd door allerlei vormen van cadeaus, met
name door bijdragen voor het Vincent de Paul Center en andere
diakonale doelen. Ik ben heel
dankbaar voor de hartelijkheid die
zich manifesteerde in de sfeer van
de vieringen en in de materiële
gaven. Het was een warme en
verfrissende douche.
Pastor Tjeu van Knippenberg

Bedankt voor uw gift!
Het Wereldvrouwenhuis Mariam kreeg de opbrengst van de Vastenmaaltijd.
Zij bedankten ons als volgt:
Beste mensen,
Wat fijn dat ik een praatje mocht
houden over het Wereldvrouwenhuis bij de mooie maaltijdbijeenkomst die op 12 maart werd georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Diaconie en wat
geweldig dat er 560,60 euro is opgehaald voor het Vrouwenhuis.
Hierbij wil ik namens de beleidsgroep (bestuur en coördinatoren)

van het Wereldvrouwenhuis en
namens onze vrouwen de organisatoren en alle goede gevers heel
hartelijk danken.
Wij voelen ons gesteund en geïnspireerd door jullie activiteit en gift.
Vriendelijke groeten van Mariët
Mensink, coördinator Wereldvrouwenhuis Mariam, Nijmegen.

Elkaar ontmoeten

Inzameling voedsel voor Voedselbank

Op eerste Pinksterdag, zondag 19
mei, zijn alle parochianen en belangstellenden van de acht parochies uitgenodigd voor een ontmoeting en wandeling.

Net als voorgaande jaren organiseren we binnenkort weer een
grote voedselinzameling. Het aantal cliënten blijft
toenemen. Op dit
moment maken de
vrijwilligers van de
Voedselbank iedere week voor ca
350 adressen een
voedselpakket
klaar. Soms woont
er één persoon op
het adres, soms 8
of meer mensen.
En de aangeboden hoeveelheid
levensmiddelen
van
bedrijven
neemt juist af. Alle
reden dus om er met de kerken
gezamenlijk flink de schouders onder te zetten. Het gaat bij deze
inzameling niet om luxe producten.
Wij vragen u, aan de hand van een
foldertje dat u in de kerk krijgt, basisproducten te kopen. Deze artikelen neemt u mee naar de kerk
en van daar uit worden de levensmiddelen aan de Voedselbank ge-

Onbekend maakt onbemind?
Om elkaar te leren kennen wordt
19 mei een ontmoeting en wandeling georganiseerd waarbij u
kennis kunt maken met zoveel mogelijk parochianen van de nieuw
te vormen parochie Nijmegen Midden. Dat gaat het best wanneer
we met elkaar op een gemakkelijke en gezellige manier een stukje
optrekken. Net zoals de leerlingen
van Jezus, die na het Pinksterfeest
in kleine groepjes op pad gingen
om het over hun vragen en belevenissen te hebben. Ze kwamen
samen, deelden hun zorgen en gevoelens en vooral de herinneringen aan Jezus en aan hoe het zo
gekomen was. Er zal zowel een
langere route van ca 1 uur zijn als
een korte (rondje-om-de-kerk).
Wie moeilijk loopt is van harte uitgenodigd en kan voor een goed
gesprek met anderen aan tafel
blijven.
Voor de wandeling en ontmoeting
komen we samen in de Antonius
van Paduakerk; inloop vanaf 12.00
uur. Voor broodjes wordt gezorgd,
maar daarvoor is het wel nodig dat
u zich van te voren opgeeft. U kunt
zich opgeven via de intekenlijst
achter in de kerk, de parochietelefoon
of
via
e-mail:
secretariaat@avpnijmegen.nl .
U loopt toch ook mee?

geven. Door levensmiddelen in te
leveren, helpt u mee, om mensen
in onze directe omgeving, voed-

D

zaam en gezond te laten eten. De
actie start in een groot aantal kerken met Pinksteren, 19 mei. De 3
daaropvolgende zondagen (26
mei en 2 en 9 juni) kunt u alles
inleveren in uw kerk.
Hopelijk doet u allemaal mee! Het
is beslist heel hard nodig!
Oecumenische werkgroep
Diaconie

JOP gaat helaas dit jaar niet door
JOP: Jongeren van 12-15 jaar kennis laten maken met jongeren met
een verstandelijke beperking. Het
aantal inschrijvingen was te laag
om het project dit jaar door te laten gaan. Het project wordt verschoven naar 2014 als onderdeel
van de Vormselvoorbereiding in de
Effata-, Antonius- en Petrus Ca-

nisiusparochie. Daarmee zal het
totaal aantal deelnemers volgend
jaar groter worden.
Onze projectgroep heeft met veel
inzet alles voorbereid en gaan in
het najaar weer hoopvol van start.
Wij zullen u op de hoogte houden.
Namens de projectgroep Marian
Verhoeckx.

u
itnodiging
uitnodiging

225 jaar Bedevaart Nijmegen - Kevelaer
Zondag 26 mei is er weer een bedevaart naar Kevelaer. U kunt met eigen vervoer gaan maar u kunt ook met de
bus naar Kevelaer. De kosten voor deelnemers die met de bus mee gaan bedragen
- 18 euro per persoon voor volwassenen
- 9 euro p.p. voor jongeren 12 t/m 17 jaar – kinderen tot 12 jaar: gratis.
Het programma is als volgt:
Vertrek uit Nijmegen 9.00 uur. Aankomst op de Antwerpenerplatz. Intochtprocessie met muzikale begeleiding
en gezang. Gebed en bloemenhulde bij de Genadekapel. 10.00 uur Plechtige Hoogmis in de Basiliek. Pauze.
14.30 uur Afscheidsviering in de Biechtkapel. 17.15 uur Vertrek uit Kevelaer.
Voor meer informatie en aanmelden (ook als u met eigen vervoer gaat) kunt u contact opnemen met Mw.
Berends: 024-3506130 of www.nijmeegse-processie.nl

Antonius
van Padua

Film in de huiskamer

--Zo 26 mei
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. het Gregoriaans Koor.
-Zo 2 juni
Voorganger: Cyrus van Vught
m.m.v. de cantor.
-Zo 9 juni
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. de cantor.
-Zo 16 juni
Voorganger: Theo Brock
m.m.v. het Kleinkoor.
vrijwilligersdag.
-Zo 23 juni
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. de cantor.
-Zo 30 juni
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Gregoriaans Koor.

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: 940356
ABN-AMRO: 418667160
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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

Boekentip
Het onzegbare onder woorden
brengen is al te vaak een lastige
opdracht. Wanneer we over de
religieuze ervaring spreken, lijkt
het alsof woorden altijd tekortschieten. Ze zeggen wel iets, maar
nooit alles. Ze verwijzen vooral
naar wie achter de woorden
schuilgaat. In ‘Zienderogen’ zoekt
Erik Galle naar een nieuwe taal,
in woord en beeld. Een taal als
een open deur: we zien de ruimte
die erachter ligt, maar laten haar
ongeschonden. Zienderogen komen we God op het spoor.

Agenda

Samen naar een goede, mooie of
ontroerende film kijken en daarover -of naar aanleiding daarvaneven napraten. Op woensdag 5
juni kijken we naar de film
‘’Forever’. Het is een documentaire van Heddy Honigmann over de
Parijse begraafplaats PèreLachaise, waar nabestaanden op
zoek zijn naar rust, vrede en inspiratie. Gaandeweg wordt zichtbaar en voelbaar hoe de begraafplaats niet alleen een laatste rustplaats is voor de doden, maar
vooral een plek waar de levenden
vrede en zelfs inspiratie kunnen
vinden. Wilt u meekijken? U kunt
zich inschrijven via de inschrijflijst
achter in de kerk of via e-mail:
secretariaat@avpnijmegen.nl.
Inloop is vanaf 19.00 uur en de
film begint om 19.30 uur. De bijeenkomst eindigt om 22.00 uur.
Deelname is gratis.

Inloopavond: donderdag 6 juni
vanaf 20.00u in de pastorie. In de
maanden juli en augustus zal er
geen inloopavond zijn.

Vrijwilligersdag
op zondag 16 juni
Op zondag 16 juni vieren we
weer onze jaarlijkse vrijwilligersdag. Een moment om iedereen te
bedanken die het hele jaar weer
bezig is om onze parochie goed
draaiende te houden. En dat is
niet niks. Van voorganger tot diegenen die de praktische gang van
zaken op zich nemen. Samen zorgen we ervoor dat onze parochie
is wie zij is: een warm nest voor
onze medemens en voor elkaar, op
een gelovige basis in een prachtig huis. U bent van harte uitgenodigd voor de feestelijke viering
en een gezellig samenzijn na afloop van de viering.

Op zoek naar……
De pastorale dienst van de
Pompekliniek zoekt voor een van
de patiënten, man 50 jaar, iemand
die 1x per maand met hem een
spelletje wil spelen of samen met
hem de krant wil lezen en er wat
over praten. Wie voelt er wat voor
om dit te doen? Er is eerst een
kennismaking met twee mensen
van de Pompekliniek. Er zijn 4 bijeenkomsten per jaar om met andere vrijwilligers ervaring uit te
wisselen. Als u meer wilt weten
kunt u contact opnemen met Anneke Leisink.

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: 30 juni
Verschijningsdatum: 7 juli

