Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

Gezocht: wereldvrede
Hoe maken we de toekomst beter?
In de woord- en communieviering van 20 september (voorganger Theo Brock)
denken wij na over hoe wij als burger en parochiaan kunnen bijdragen aan een
nieuw klimaat van vrede. Zo’n klimaat is niet alleen nodig in landen met oorlog,
geweld en onrecht. Ook in Nederland en Nijmegen – waar mensen van allerhande religies, overtuigingen en afkomst met elkaar samen leven – is begrip
en verzoening nodig.
Landsgrenzen beginnen te vervagen. Voor onderwerpen als klimaat
en vrede kun je als burger, als kleine partij of zelfs als land niet zelf
de oplossing organiseren. Oplossingen zijn afhankelijk van allerlei
zaken waar je simpelweg geen invloed op hebt. Ondertussen zie je
wel je eigen land, misschien ook wel
je eigen straat veranderen. Hoe
moet je daar dan mee omgaan?
Eén mogelijkheid is om een gesloten gemeenschap te vormen: niet
meer te geloven in oplossingen
waar anderen voor nodig zijn, maar
vooral in te zetten op het afschermen tegen de boze buitenwereld.
Liefst een hek om eigen straat, wijk
of land.
Maar afhankelijkheid kan óók mensen bijeen brengen en helpen om
vijandschappen te overwinnen, of
in ieder geval beter te hanteren. Globalisering biedt ook perspectieven
ter bevordering van vrede, democratie en gerechtigheid. Maar dan
wel op voorwaarde dat niet de
sterksten hun wil opleggen niet
economisch gewin de alles overheersende doelstelling wordt.
Ook al kunnen wij als burgers in
Nederland niet het klimaat van vrede volledig bepalen, wij kunnen wel
degelijk grote bewegingen mede
richting geven. Nu de crises onze

krantenkoppen bepalen, blijken
mensen open te staan om hun houding te herzien. Ten aanzien van ‘de
ander’ en ten aanzien van de schepping. Ons geloof in de maakbaarheid en duurzaamheid van ons liberaal-economische model wankelt.
We lijken wakker te worden geschud. In momenten van crisis
toont de mens zich het meest creatief en daagt hoop op verandering.
In deze tijd moeten we nieuwe
prioriteiten stellen, het algemeen
goed kan niet meer welvaren op het
eigenbelang. Politiek en burgers
moeten ieder hun eigen verantwoordelijkheid hernemen en dat
oude, maar o zo belangrijke begrip
solidariteit weer van stal halen. We
horen steeds meer stemmen die
roepen om een solidariteit, die een
einde vragen aan het zelfgerichte
graaien. Het gaat om moraliteit, om
de herverdeling van macht en middelen. Een proces dat ook om offers vraagt. Solidariteit is vaak strijdig met eigenbelang. Solidariteit
was zeker als fenomeen van politieke actie lange tijd niet populair,
maar het is tijd het in ere te herstellen. Niet omdat vroeger alles
beter was, maar omdat we willen
dat het in de toekomst beter wordt.
(Bron: essay Vredesweek 2009)

Huis van God,
huis voor de buurt
Sta op, Heer, in uw woede,
kom in verweer
nu mijn vijand U ergert;
wordt wakker, o God,
roep de vierschaar bijeen;
wijs de rij van naties hun zetels
rondom U
en neem zelf plaats
op het podium daarboven
Psalm 7, vers 7-8

Spelenderwijs
Binnenkort starten Maria Nolet en
Marieke van de Ven een bibliodramagroep. Een nieuwe kans om
kennis te maken.
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Open monument
Op 12 en 13 september doet de
Antonius van Paduakerk mee met
de open monumentendagen. De
kerk is immers een gemeentelijk
monument. Kom kijken naar het
gerestaureerde glas in lood. Kom
luisteren naar muziek. Afsluitend
concert op zondagmiddag 16 uur.
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Antonius onderweg

Marieke groet

God leren kennen

Speel een spel

Marieke Leferink berichtte ons onlangs weer over haar belevenissen
in Paramaribo, waar zij vrijwilligerswerk doet bij de zusters van Fatima-oord. Enkele hoogtepunten:

Sommige kinderen zijn heel gevoelig voor het spirituele, het wonder dat het leven overstijgt. Zij
stellen diepzinnige vragen, ze
scheppen beelden, kleuren, vormen. Ze brengen God ter sprake.
Hoe kunnen wij als volwassen hier
zó op reageren dat het kind zich
verstaan voelt?

Komend najaar gaat in onze wijk
een bibliodramagroep van start,
onder begeleiding van Maria Nolet en Marieke van de Ven. Bibliodrama is voor mensen die zich willen verdiepen in de betekenis van
bijbelverhalen. De bijbelverhalen
worden gespeeld, als een soort
rollenspel. De bedoeling van bibliodrama is om via persoonlijke verkenningen een dieper inzicht te
krijgen en meer voeling met de
betekenis van bijbelverhalen. Dat
kan soms heel verrassend zijn of
heel nieuw of heel vertrouwd.

Ik heb het nog steeds goed naar
de zin, de tijd vliegt om. Ik verbaas me erover dat ik al weer 8
maanden hier ben. Er is altijd voldoende werk te doen op Fatimaoord en ik ontmoet leuke en interessante mensen, die graag over
Suriname vertellen.
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De geschiedenis is zo anders dan
de Nederlandse, dus is er nog
genoeg te leren, te horen en te
ontdekken.

Bibliodrama verloopt volgens een
vast patroon: samen een bijbelverhaal lezen, de tekst bespreken
en inventariseren wie een rol spelen in het verhaal. Daarna kiest
ieder een rol, de begeleiders
schetsen de ruimte en samen spelen we het verhaal.

Pater Jan Zuiker en Pater Noud
Smulders zijn op vakantie geweest
in Suriname en het was heel fijn
om ze weer te zien. Op 1 juli kwam
mijn dochter Lieneke. 1 Juli is de
dag van de afschaffing van de slavernij, 146 jaar geleden. Dat feest
wordt uitgebreid gevierd in het
centrum, in de Palmentuin en aan
de waterkant. Iedereen is in klederdracht en er is overal muziek
en eten en drinken volop.
Lieneke en ik hadden een hele
goede tijd, ze sliep in mijn huisje
en we aten eten van Fatima-oord,
dus echt Surinaams. We waren
echt voortdurend samen en hebben lekker bijgepraat.
Afgelopen week heeft onze dirigent Gracia Lo Fo Wong haar diploma dirigeren gehaald. Natuurlijk moesten wij weer veel zingen
en oefenen. Gracia moest samen
met de medestudenten de Missa
Brevis in G van W.A. Mozart dirigeren en het was een prachtige
avond. Ik voelde me weer even
terug in de Paduakerk in Nijmegen.

Kitty Bouwman reflecteert in dit
boek op de spontane omgang van
jonge kinderen met het goddelijke. Zij verbindt hierbij inzichten uit
de traditie van de christelijke spiritualiteit met ervaringen van
ouders en kinderen vandaag.
Ontroerende uitspraken illustreren haar verhaal: “Mam, God kan
zich wel in dúízend stukjes verdelen!” Praktische tips helpen om
thuis, op school of in de kerkelijke
omgeving speels met kind en geloof om te gaan en de gevoeligheid voor spiritualiteit te verfijnen.

Je kruipt bijvoorbeeld in de rol van
Maria die haar zoon Jezus weer
vindt in de tempel, je voelt de
woede van Mozes bij het zien van
het gouden kalf, of je ervaart hoe
het voelt om als leerling door Jezus te worden uitgezonden. Na
afloop van het spel bespreken we
altijd na wat je in je rol hebt ervaren.
De vier bijeenkomsten vinden
plaats op vrijdag, van 15.00 tot
17.30 uur, in de sacristie van de
Antonius van Paduakerk (Groesbeekseweg 96). Data: 25 september, 16 oktober, 13 november en
18 december.
De bibliodramagroep van komend
najaar zit al bijna vol. Heb je belangstelling? Meld je dan snel aan
via mariekevandeven@chello.nl of
keijser-nolet@planet.nl.
Zij geven je ook meer informatie.

12 en 13 september: Open Monumentenweekend
Tijdens het Openmonumentenweekend opent de kerk vanaf 10.00u haar
deuren voor iedereen die nieuwsgierig is. U kunt uitgebreid de gerenoveerde glas-in-loodramen bekijken. Ook voor muziek, achtergrondinformatie en een gezellige kop koffie kunt u terecht. Zaterdag om 16.00u is er een
meditatieve bijeenkomst uit de serie ‘Stilte in de stad’. Verder zijn er speciale activiteiten voor kinderen en geven diverse koren waaronder kamerkoor
Paniek (zaterdag 13.00u) en de eigen koren open repetities. De afsluiting
is een concert op zondagmiddag 16.00u. Organist Berry van Berkum, fluitist Pip van Steen en bariton Roger Padullés zullen de thematiek van de
gerestaureerde ramen in het wester transept muzikaal verklanken. Het
concert is gratis en er is een drankje na afloop. Gastvrouwen en gastheren
kunnen zich aanmelden bij Clara ter Berg of de parochietelefoon 322 2388.

Zoektocht per e-mail

Bij het herstel van de glas-in-loodramen komen we -dichtbij kijkendregelmatig prachtige details tegen. Zo weten we nu dat bovenin
het rechter transeptraam, het zogenaamde ‘raam der gezangen’
een tekst te lezen is: “Laat dan
uitschitteren in ons werk wat door
het geloof glanst in ons hart”.
Het raam bevat verschillende bijbelscènes waar ook teksten bij
staan. Onder de centrale afbeelding van Christus met de symbolen van de vier evangelisten zien
we de Transfiguratie op de berg
Tabor, de verrezen Christus bij
Maria Magdalena, de drie magiërs
bij het Jezuskind met zijn moeder
Maria, Simeon die de Messias ziet,
de annunciatiescène met de engel Gabriël en tot slot Maria bij haar
bezoek aan haar nicht Elisabeth.
Bij gelegenheid van het Open Monumentenweekend verschijnt een
uitvoerige beschrijving van het
‘raam der gezangen’ met fraaie
detailfoto’s, zoals hieronder:

Onderwerp:
Raadselachtige lettersequentie in
het glas in lood van 210
Donderdag, 11.00u:
nog eens goed gekeken:
T . E . SM . ID . S . M
????????
Donderdag, 23.00u:
ik ben er uit: het is gewoon de
tweede regel van het Magnificat:

Dit weekend zijn er in de kerk ook
producten van de Wereldwinkel te
koop. Koffie, thee en wijn kunt u
ook in de supermarkt kopen, maar
bij de Wereldwinkel weet u zeker
dat de boeren een eerlijke prijs
kregen. En daar werken we graag
aan mee.

Et exultavit spiritus meus in
Deo salutari meo
De E en T zijn gecombineerd en
verder is het niet helemaal consequent met de punten tussen
de letters
mvg, Michel
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Het herstel van de glas-in-loodramen levert geanimeerde
zoektochten op. Want welke
letters staan daar nou? En wat
betekenen die letters toch? Een
e-mail van Michel ter Berg aan
Jan Bulte, Ton van den Hout en
Dick Akerboom:

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

Bereikbaarheid
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Pastor
Pastor Joop Vernooij
Prof. Molkenboerstraat 7
6524 RN Nijmegen
Tel. 024 - 322 9247
Coördinatoren
Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 322 2388
Internet
www.avpnijmegen.nl

Verrassend

Agenda

Je wordt 95 jaar. Je geest is nog
levenslustig en up to date en je
fysiek laat ook niet veel te wensen over. Familie en kennissen bieden je een feestdag aan en piekeren over een passend geschenk. Je vertrouwde woning en
wijk heb je onlangs verlaten, zo
ook je geliefde kerk en parochiegemeenschap van Antonius van
Padua, waarvoor je je jarenlang
hebt ingespannen en waar je je
inspiratie hebt gevonden. Maar
liefde roest niet en een idee voor
een familiegeschenk was snel geboren. Graag een bijdrage voor
herstel van ‘haar’ favoriete glasin-loodraam (nr. 15, de opdracht
van Jezus aan Petrus).
Het werd voor onze 95-jarige een
groot feest, niet het minst vanwege de bijdrage voor de restauratie van ‘haar’ raam. ‘Familiearchitecten’ hadden een kerk gebouwd,
inclusief toren en een groot lek
(gleuf) in het dak. Het was nu
eens niet het hemelwater dat de
kerk in lekte, maar de gulle bijdrage in euro’s van de jarige en haar
familie. Deze keer dus geen reparatiestrop, maar een winst van
470 euro.
Jarige, jeugdige en bejaarde parochiaan en alle gulle gevers:
namens de Antonius van Padua
onze hartelijke dank!!

-Zo 6 sept, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. de cantor.
-Zo 13 sept, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg, m.m.v. het Kleinkoor.
-Zo 20 sept, 10.00u
Vredeszondag
Voorganger: Theo Brock
m.m.v. het Kleinkoor.
-Zo 27 sept, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Gregoriaans koor.
Zo 4 okt, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. de cantor.
-Zo 11 okt, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg, m.m.v. het Kleinkoor.
-Zo 18 okt, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. de cantor.
-Zo 25 okt, 10.00u
Voorganger: Joop Vernooy
m.m.v. het Gregoriaans koor.
-Zo 1 nov, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
Viering Allerheiligen en allerzielen
m.m.v. Larissa.

Parochie-inloopavonden:
Do 1 okt, 20.30u
Do 5 nov, 20.30u

Kroniek
Op maandag 3 juli is Arnold Wolf
overleden op 77-jarige leeftijd. De
heer Wolf was historicus en heeft
zo vele leerlingen aan het Canisiuscollege liefde voor de geschiedenis bijgebracht. Zijn weduwe zal
zich getroost voelen door de grote belangstelling bij de uitvaart.
Wij wensen haar en hun kinderen
veel troost bij dit verlies.
Op zondag 12 juli overleed Wilhelmina Christina Maria Dibbets-Engel,
wonende in de Vijverhof. Zij was
parochiane van de Christus Koning-Stefanusparochie. Ze werd
77 jaar. Ze werd onder veel belangstelling vanuit onze kerk begraven. We wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte
in hun verdriet.
Op 16 augustus overleed Nico
Schipperheijn, weduwnaar van Ada
Schipperheijn-Derksen. Nico heeft
heel zijn leven hard gewerkt als

Meditatieve bijeenkomsten
‘Stilte in de stad’
za 12 sept, 16.00u
za 3 okt, 16.00u
za 7 nov, 16.00u

zelfstandig ondernemer. Hij eiste
daarbij veel van zichzelf en van
anderen. Nico is 89 jaar geworden
en bleef tot het laatst zelfstandig.
Wij wensen zijn kinderen veel
sterkte in hun verdriet.
Op zondag 16 augustus is Ben
Spierings overleden. Samen met
zijn vrouw Lon waren zij een vertrouwde verschijning geworden in
de jaren dat zij in onze parochie
woonden. Zeer betrokken, zoals
zij heel hun leven geleefd hadden.
Vooral de diaconie had hun belangstelling. Jaren waren zij lid van
de Franciscaner Beweging en ze
hebben veel voor de vredesbeweging gewerkt. Ben was al langer
ziek. Hij heeft nog goed afscheid
kunnen nemen van zijn vrouw en
kinderen en is in vrede gegaan.
Wij zullen hem missen en zijn in
gedachten bij Lon. Ook zijn kinderen en kleinkinderen wensen wij
veel troost in hun grote verdriet.
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