
Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost
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Huis van God,
         huis voor de buurt
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100 jaar onderweg

De keuze voor Gerard de Korte,
is heel goed nieuws.

pagina 3

Een nieuwe bisschop

Diverse feestelijkheden in de aan-
loop naar onze 100ste verjaardag.

Antonius onderweg
10

0 
ja
ar

Zo 20 maart, 10.00u: Palmzondag

Di 22 maart, 19.00u: Viering tot inkeer en vergeving

Do 24 maart, 19.00u: Witte Donderdag

Vr 25 maart, 15.00u: Goede Vrijdag

Za 26 maart, 15.30u: Kleuterviering

Za 26 maart, 21.00u: Paaswake

Zo 27 maart, 10.00u: Hoogfeest van Pasen

Er is iets in het licht

dat alles wat verloren leek

de kracht geeft

om weer te ontkiemen.

Er is iets in de mens

dat hem de hoop

over de dood heen

doet bewaren.

Sta op. Doe zijn verhaal.

En zing elkaar tot leven.

Daarvoor ben je geboren.

De hele mensheid moet het horen.

naar Kris Gelaude

Opstanding uit de dood
teken van hoop en tegenspraak

De enige absolute zekerheid die
wij mensen hebben is dat wij eens
zullen sterven.

De dood heeft altijd een ‘onster-
felijke’ indruk gemaakt, en onge-
twijfeld naast angst en verdriet
ook de vraag opgeroepen: en
daarna? Houdt alles daarmee op,
of is er een vervolg, een voortzet-
ting in een vorm van leven?

Het geloof in leven na de dood is
misschien wel zo oud als de mens-
heid. Daarvan getuigen de gaven
die aan de gestorvenen werden
meegegeven in hun graf: levens-
middelen en allerlei gebruiksvoor-
werpen voor het dagelijkse leven.
Onverschillig of het graven van
eenvoudige mensen betrof, of van
de onvoorstelbaar rijken, zoals de
farao's, die zich piramiden konden
veroorloven. In de moderne tijd
werd dit geloof afgedaan als een
projectie van het verlangen om
niet voor eeuwig in het niets te
verdwijnen. Maar dit is wel wat
kort door de bocht bij een zo al-
gemeen menselijk gegeven.

Uiteindelijk is de dood een ondoor-
grondelijk geheim, evenals wat er
daarna al of niet komt.

Het alom voorkomende ongeloof
in een hiernamaals is een modern
verschijnsel. Het heeft zich eerst
verbreid na de Verlichting, die het
denken verspreidde dat wat niet
bewezen kan worden dus niet
waar was. Ook nogal kort door de
bocht.

Ons christelijk geloof in de opstan-
ding van de doden stamt – zoals
de hele kern van ons geloof – uit
het Jodendom. Voor zover na te
gaan heeft men daar altijd geloofd
dat het leven zich voortzette na
het overlijden. Maar dat was een
ellendig voortbestaan in de onder-
wereld, een schimmenrijk waar
iedere hoop het licht nog ooit te
zien zijn bodem verloor. Geleide-
lijk aan ontwikkelde zich – vrijwel
onafhankelijk van de grote omrin-
gende culturen – een meer posi-
tieve opvatting.

Lees verder op pagina 2

Vieringen tijdens de Goede Week en Pasen

www.avpnijmegen.nl
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over mij heen

over mijn op over mijn neer

gevat genomen zo innig

ik en JIJ in gedachte

met me mee waar ik slaap:

het is in jouw dromen

waar ik waak: in jouw wake

mijn gaan: het is in jouw gang

weg in beweging

gegaan en gekomen

gezien en gegund

al mijn wegen

de woorden

uit mijn mond: JIJ JIJ JIJ

vertaald tot groet

voor en achter dragende aarde

wervelende wolk

wemelende doden

geen oog heeft gezien

zonder einder hemeltje lief

hel: wie zie ik … JOU vurig en fel

als vogel aangevlogen

over de zee

op dragende warmte

zelfs het donker is niet bang

JIJ en ik afstand gedicht

gebundeld gekend

diep en dieper

doe maar ontstaan

mijJIJ

PRIEMPSALM 139

Albert Meijer, naar psalm 139

De eerste teksten slaan op de
wederopstanding van het volk van
Israël, de beminde uitverkoren
zoon van God. Collectiviteiten
werden (en worden?) in het He-
breeuws vaak als individuen aan-
geduid. Vergelijk bijv. “Ik heb mijn
zoon uit Egypte geleid”, wat in het
kerstverhaal wordt aangehaald
als verwijzing naar de terugkeer
na de vlucht naar Egypte van de
persoon Jezus.

De echte doorbraak van het ge-
loof van de opstanding van de in-
dividuele mens ontwikkelde zich
tijdens de oorlogen van de Mak-
kabeën. Vrome Joden werden ge-
marteld en gedood omdat zij wei-
gerden hun geloof in de God van
hun vaderen te verloochenen en
te offeren aan de heidense go-
den. Het vertrouwen in de recht-
vaardigheid en in de trouw van
God aan zijn Verbond met het uit-
verkoren volk was onverenigbaar
met de overtuiging dat die held-
haftige trouw aan het Verbond
niet beloond zou worden. In dit
leven was dat niet meer mogelijk,
dus moest er wel een beloning
wachten na de dood. Dit geloof in
het hiernamaals verspreidde zich
vervolgens onder de Joden. Alleen
de Sadduceeën weigerden het
aan te nemen, waarvoor zij door
Jezus terecht gewezen werden.
“De God van Abraham, Izaak en
Jacob is geen God van doden,
maar van levenden.” (Mt. 22,23)

Hoe kostbaar en rijk is niet een
mensenleven! Iedere mens, ook
de minder bedeelden. Het kan niet
anders of het mensenleven is met
liefde geschapen, gericht op het
geluk. Hoe zou de Schepper zijn
schepselen door de dood kunnen
laten vallen in het niets? Dat kan
er bij mij niet in. En ook niet bij al
die generaties voor ons, begin-
nend bij de Makkabese Joden. Wat
voor zin hebben al die levens die
als vuilnis weggegooid zijn door
de geschiedenis heen, door ge-
weld, oorlog en vervolging?

Door de holocaust, en nu in Syrië
en Irak, en al die verdronken
vluchtelingen? En alle mensen
zelfs in onze ‘beschaafde’ wereld,
die een ellendig bestaan leiden?
Hebben die levens geen enkele
waarde? Zijn die verwekt en door
hun moeders gebaard en gevoed
tot onzin? Het zijn pijnlijke
vragen,waarvoor wij geen rede-
lijk antwoord hebben. Het enige
antwoord is het geloof in een goe-
de Vader van alle leven, die het
trouw blijft ook na de dood. Een
moeilijk antwoord, dat het pro-
bleem van het lijden en het kwaad
in deze wereld niet verklaart en
ons gevoel niet tot rust brengt.

Wij vieren met Pasen de opstan-
ding van Jezus. Hij leefde vanuit
liefde tot God, die hij zijn en onze
Vader noemde. Hij hield zich ver-
re van iedere vorm van geweld.
En ging, toen dat onvermijdelijk
bleek, vrijwillig de dood in. Dat kon
hij omdat hij wist dat zijn Vader
hem niet in de steek liet. En hem
tot nieuw leven zou opwekken en
opnemen in zijn huis van eeuwi-
ge vrede. Hij vertrouwde onvoor-
waardelijk op Hem. Hij is onze
voorganger; volgen wij hem in zijn
geloof.

pastor Jan Zuiker, assumptionist

Vervolg van pagina 1

Fijne
Paasdagen!
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Koster Monique

In deze tijd, waarin we nogal eens
grossieren in minder prettige be-
richten, is het extra heerlijk om
echt goede berichten te mogen
ontvangen. Het bericht van de
benoeming van de nieuwe bis-
schop in Den Bosch, mgr. Gerard
de Korte, is heel goed nieuws.
Wie had in onze parochiegemeen-
schap daarop mogen hopen.

De nieuwe bisschop wil een brug-
genbouwer zijn, en dat is meer
dan nodig in ons bisdom waar ve-
len teleurgesteld afstand hebben
genomen van de kerkleiding. “Lie-
ver een kerk die vuil is van de
straat, dan ziek doordat zij te veel
is binnen gebleven.”

Velen van ons kennen Gerard de
Korte als lid van het Theologische
elftal van dagblad Trouw. Het is
iemand die serieus na wil denken
over heikele kwesties die in onze
hedendaagse maatschappij spe-
len. Wie zijn stukken leest merkt
dat hij de tekenen van deze tijd
onderzoekt en ze in het licht van
het evangelie wil interpreteren.

Nieuwe bisschop

Namens het locatieteam,
Rob van Woerkom

Vurig hopen wij dat deze bisschop
het aan kan en het aan durft om
met een zekere zorgeloosheid de
parochies en de kerken van zijn
nieuwe bisdom aan te sturen. Elan
opwekken. Over water lopen kun
je alleen wanneer je vrij bent, niet
bang bent om nieuwe wegen in
te slaan. De grote kwesties waar-
mee we vandaag de dag gecon-
fronteerd worden niet ziet als on-
derdeel van een schier onoplos-
baar probleem, maar integendeel,
juist als onderdeel van de oplos-
sing.

Wij wensen de nieuwe bisschop-
pastor-herder alle goeds, alle
sterkte, alle inspiratie om aan de
slag te gaan. En namens jullie
allen willen we hem nu al uitnodi-
gen om volgend jaar met ons mee
te vieren dat we als Antonius van
Padua geloofsgemeenschap 100
jaar bestaan. Hij is van harte wel-
kom.

Een kritische parochiaan heeft het
natuurlijk al gezien: de voorgan-
gers zien er anders uit. Sommigen
doen nog steeds de ‘amict’ om,
een witte schouderdoek met lan-
ge linten er aan. De linten gaan
kruislings over de borst en dan
naar achter om via de taille weer
naar voren te komen en vastge-
knoopt te worden.

Alle voorgangers dragen nu een
witte “albe” omdat dit prettiger
draagt dan de oude grijze gebeds-
mantels. Jan Zuiker en Albert Me-
ijer hebben hun alben meege-
bracht zodat alle voorgangers hier
gebruik van konden maken. Ook
Liesbeth voor wie de grijze ge-
bedsmantel niet geschikt was.

Probleem was nu wel dat Tjeu al-
tijd ‘hoog water’ had... Daarom is
Addy Groos nieuwe alben aan het
naaien, van betere stof én van
verschillende lengtes. De amicten
worden als vanouds door Ans ge-
wassen en gestreken.

Alben en amicten

Film in de huiskamer

Woensdag 6 april kijken we in de
huiskamer van Maria Nolet naar
‘De grote stilte’ van Ingmar Berg-
man. De film gaat over twee zus-
sen en een kind die verblijven in
een land waarvan ze de taal niet
beheersen. De oudste zus kan
door een ernstige ziekte het ho-
tel niet verlaten, terwijl de jong-
ste uitstapjes maakt in de stad.
Langzamerhand blijkt dat er ono-
verkomelijke problemen bestaan
tussen de twee vrouwen. De film
begint om 19.30u; inloop vanaf
19.10 u.  Aanmelden en informa-
tie: secretariaat@avpnijmegen.nl.
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door
Joka Feenstra

“Emoties en sport,” zegt een man
op een fiets naast me, “ze horen
bij elkaar.” We hebben net samen
naar de top-10 ‘over-de-top-blij’
momenten op het scherm voor ons
gekeken van sporters en hun suc-
cessen. Ongelofelijk hoe de inten-
se blijdschap van winnaars via een
scherm zo door mijn hele lijf en
geest heen gaat. “Overjoyed”
heette de serie clips; clip voor clip
voel ik totaal met ze mee! Zouden
we een top-10 “Overjoyed” kunnen
maken n.a.v. het nieuws van de
nieuwe bisschop?

In sport weet je wanneer je ge-
wonnen hebt. Het moment van niet
weten en wel weten worden door
minuten van elkaar gescheiden.
Gerard de Korte, bisschop van Gro-
ningen-Leeuwarden, is 5 maart
benoemd door de Paus tot bis-
schop van Den Bosch, onze bis-
schop dus! Zouden we al mogen
juichen? Hij wil “geen krimpmana-
ger zijn”, Huub Oosterhuis liederen
- niet in zijn bisdom verboden - kun-
nen die weer klinken? Hij wil brug-
gen bouwen, verbinding leggen. Hij
wil praten met gemeenschappen
die zich afgescheiden hebben, ge-
loofsplekken zoveel mogelijk open-
houden, de nadruk leggen op ge-
loofscommunicatie. “Als je weet dat
Christus de kerk draagt”, vertelt hij,
“dan is het ook niet belangrijk of
de kerk groot of klein is, maar we
hopen dat zo veel mogelijk men-
sen mee willen doen!”

Eindelijk, een leider, een herder die
zich wil richten op het inspireren van
mensen, die nog gelooft dat we
heel inspirerend kunnen zijn! “Het
katholicisme is van ouds een ge-
loof van gebruiken en riten... in de
huidige cultuur met een sterke ver-
individualisering moet iedere gelo-
vige ook een heel persoonlijk ont-
wikkeld geloof hebben... allerlei spi-
ritualiteit is in die ene gemeen-
schap mogelijk.” Geloofswoorden
moeten we vinden volgens hem,
om te spreken over wat ons be-
weegt, catechese voor jong en
oud! Emoties en geloof dus! En
dan eindelijk andere emoties dan
angst, onzekerheid, wantrouwen
en verdriet?! Kunnen we nu weer
doen aan geloven en gemeen-
schap-zijn met wind mee?

Op donderdag 3 maart hebben
we weer onze jaarlijkse Vasten-
maaltijd gehouden. Er waren
rond de 40 mensen om te genie-
ten van de eenpansgerechten
die enkele mensen hadden be-
reid. We hebben genoten van
het lekkere eten, in dankbaar-
heid voor het geluk dagelijks te
kunnen eten. Voor velen in Ne-
derland en de rest van de we-
reld een groot probleem.

Ook voor dak- en thuislozen in
Nijmegen is de zekerheid van da-
gelijks voldoende eten en de vei- Werkgroep diaconie

Vastenmaaltijd

ligheid en beschutting van een
eigen woonplek, een probleem.
Vandaar dat we graag de op-
brengst van deze Vastenmaal-
tijd - E 425,75 – schenken aan
St. Het kruispunt. Deze stichting
biedt pastorale zorg en probeert
een thuis te zijn, een plek waar
dak- en thuislozen zich welkom
weten.

Nogmaals dank aan allen die
hun bijdrage in geld of in natura
aan de Vastenmaaltijd hebben
gegeven!

Op weg naar Pasen

In de Vastenperiode biedt de Antonius van Paduagemeenschap
het volgende programma aan:

Zondag 6 maart:
Sacred dance

met Sonja Pauli

Zondag 13 maart:
klankmeditatie

met Jeanine van Weert

Zondag 20 maart:
de doornenkroon in de kunst

met Josette Lenders

De bijeenkomsten vinden plaats in het parochiehuis
aan de Van Slichtenhorststraat, van 16.00 tot 17.00u.
Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Donderdag 17 maart
'Het woord'
door Jan Zuiker

Donderdag 31 maart
'De ziel'
door Jeanine van Weert

Donderdag 14 april
'Vertrouwen'
door Beppie Peters

De bijeenkomsten vinden
plaats in het parochiehuis
aan de Van Slichtenhorst-
straat, van 19.30 tot 21.00u.
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Op 20 juni 2017 bestaat onze An-
tonius van Paduakerk 100 jaar.
Een verjaardag waar naar wordt
uitgekeken! Op zondag 3 april
gedenken we de eerste steenleg-
ging met een feestelijke viering.
Het is het begin van een jaar met
regelmatige feestelijkheden rond-
om ons jubileum.

Tijdens de startviering wordt het
diaconaal doel bekend gemaakt
waarmee wij ons het komend jaar
verbinden. Want, wie jarig is trak-
teert! Dat doel zult u op verschil-
lende momenten tegen gaan ko-
men en we hopen dan ook een
mooi bedrag op te halen.

Tijdens de viering is er ook een
speciale kinderkerk. Na het koffie
drinken bent u van harte welkom
voor een gezamenlijke lunch in het
parochiehuis. Michel ter Berg zal
dan iets vertellen over de geschie-
denis van onze kerk. Samen zin-
gen, samen bidden en samen
eten: een mooie aftrap van ons
feestjaar!

Startviering 100-jarig bestaan

Op weg naar de eerste steenlegging op 4 april 1916.

De Paduareis in oktober 2016 gaat
zeker door. Er hebben zich uitein-
delijk 47 mensen aangemeld. Het
onderkomen in Padua is inmiddels
geregeld. De reis heen en terug,
verzorgd door de firma Toonen, is
ook in kannen en kruiken.

Er wordt gewerkt aan een pro-
grammaboekje, met een meer ge-
detailleerd  reisschema en wie de
organisatie op zich neemt van bijv.
het zingen tijdens de mis in de San
Antonio, het klaarmaken van een
picknick op bepaalde dagen, en
het vertellen over interessante za-
ken die we tijdens de reis kunnen
ontmoeten of meemaken.

De reis begint zaterdag 22 okto-
ber; vrijdagavond 28 oktober zijn
we dan weer terug. Hopelijk wordt
het een uniek en luisterrijk onder-
deel van ons eeuwfeest.

Paduareis
Feestprogramma

In de aanloop naar onze 100ste
verjaardag worden diverse fees-
telijkheden georganiseerd.

Een greep uit het programma:

3 april 2016
Viering eerste steenlegging
met speciale kinderkerk

22 april 2016
Feestelijk concert

22 – 28 oktober 2016
Paduareis

Voorjaar 2017
Stadsconcilie
Kunst met kinderen

18 - 24 juni 2017
Feestweek met bijzondere
vieringen, boekpresentatie,
concerten, gezamenlijk eten
en meer...

Antoniusbeelden

Concert 22 april

Op het feestprogramma staat ook
een bijzonder concert van het uni-
versiteitskoor van Uppsala. Het V-
Dalakören is een gemengd koor
met ongeveer 60 leden. Het the-
ma van het concert is 'De Svens-
ka säsongerna' (de Zweedse sei-
zoenen), waarbij van midwinter
naar midzomer wordt getrokken.
Ook wordt een nieuw- geschreven
toonzetting op een lied van Huub
Oosterhuis gezongen.

Op de website wordt een album
gemaakt met foto’s van Antonius-
beelden. Heeft u foto's of een
beeld maar nog geen foto daar-
van? Neem dan contact op met
Jeanine van Weert of e-mail
secretariaat@avpnijmegen.nl.
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Pasen in Oriëntalis

14 augustus 1990 was een stralende zomerse dag.
Dat was het tenminste in Vézelay, een stadje in Mid-
den-Frankrijk, waar ik me toen bevond. Voor mij als
zeventienjarige jongen was dit mijn eerste buiten-
landse reis. Maar het was niet zo maar een vakantie
in la douce France. Nee, ik nam deel aan een ‘roepin-
genreis’. Met ongeveer vijftien jongemannen waren
we onder leiding van de rector van de priesteroplei-
ding en een jonge priester een weekje in dit rustieke
stadje met zijn beroemde middeleeuwse basiliek.

We logeerden in een jeugdherberg, maakten wan-
delingen door de natuur, bewonderden de lokale be-
zienswaardigheden, trapten af en toe een balletje
en we hadden elke dag momenten van bezinning en
gebed. En dat alles om ons bezig te houden met de
vraag: wat zou God met mijn leven willen? Ben ik mis-
schien geroepen om priester te worden? In dat ka-
der kregen we ook dagelijks een korte inleiding van
onze begeleiders over onderwerpen die met het ka-
tholieke geloof of het priesterschap te maken had-
den.

Op een middag, de bewuste veertiende augustus,
zaten we in het park achter de basiliek van Sainte-
Marie-Madeleine. In de schaduw van de bomen luis-
terden we naar een inleiding over vergeving. Daarbij
kwam ook de biecht ter sprake. Ik had daar natuur-
lijk wel eens van gehoord, maar ik had er geen per-
soonlijke ervaringen mee. In de parochie waar ik op-
gegroeid was, kondigde de pastoor soms na een
boeteviering aan dat men ook nog met hem kon spre-
ken voor een individuele biecht. Maar ik merkte niet
dat daar gebruik van werd gemaakt.

Aan het einde van de inleiding werd gezegd: ‘Als jul-
lie willen, kunnen jullie nu zelf van de gelegenheid

gebruik maken om te biechten. We nemen een uurtje
de tijd voor stilte. Je kunt een rustig plekje zoeken in
het park of een wandelingetje maken. De twee pries-
ters zitten hier ook. Je kunt naar een van hen toe
gaan en biechten.’ Ik ben toen ergens onder een
boom gaan zitten en heb zitten nadenken. ‘Zal ik gaan
of niet? Durf ik dat wel? En wat moet ik dan zeggen?’

Na een tijdje heb ik de knoop doorgehakt: ‘Ik pro-
beer het!’ Maar toen kwam de volgende moeilijkheid:
‘Wat ga ik dan vertellen?’ Ook daar heb ik een poosje
over nagedacht. Uiteindelijk heb ik de stoute schoe-
nen aangetrokken en ben ik – toch wel behoorlijk
zenuwachtig – op een van de priesters afgestapt. Ik
kan me helemaal niet meer herinneren wat ik gezegd
heb. En van de woorden van de priester staat me
ook niet veel meer bij. Maar wat ik nog wel heel goed
weet, is dat ik een enorme vreugde voelde toen de
priester de vergevingsbede had uitgesproken. On-
getwijfeld speelde er ook een zekere opluchting mee
na de voorafgaande worsteling. Maar het gevoel van
bevrijding ging veel dieper dan dat. Ik voelde me echt
helemaal vrij! Ik mag er zijn ondanks mijn onvolmaakt-
heden. God neemt mij aan zoals ik ben.

Deze eerste positieve ervaring met het sacrament
van verzoening is me altijd bijgebleven. In de loop
der jaren heb ik de gewoonte ontwikkeld om zelf re-
gelmatig te gaan biechten. Tegenwoordig probeer ik
eens in de veertien dagen dit sacrament te ontvan-
gen. Dat houdt me scherp op mijn eigen doen en la-
ten. En iedere keer weer proef ik iets van die eerste
keer: bevrijding, vreugde, een aanraking door God.
Het is zoiets moois! Ik wens u van harte toe dat u dit
in het Jaar van Barmhartigheid ook mag meemaken.

Als de dag van gisteren

pastoor Cyrus van Vught

Voor de vroege vogels organiseert museumpark
Oriëntalis op Eerste Paasdag een ochtendwandeling
langs de kruiswegstaties. De stilte wordt slechts on-
derbroken door het knisperende vuur van de vuur-
korven, het verhaal en zang. Een indrukwekkende
ervaring. Aanvang 05.45u, de wandeling start stipt
om 06.00u. Zodra de zon tegen 07.23u zichtbaar
wordt, schuift u aan in de Romeinse Herberg om te
genieten naast het haardvuur van een uitgebreid
paasontbijt.

Deelname kost voor volwassene E 17,50 en kinde-
ren E 15,00, incl. entree en luxe ontbijtbuffet. Aan-
melden tot 24 maart via tel. 024-3823110 of e-mail
reservering@museumparkorientalis.nl.

Gedurende de Paasdagen zijn er voor volwassenen
en kinderen nog veel meer activiteiten zoals een len-
temarkt, thema-rondleidingen, paaseieren schilderen,
kuikens knutselen en een theatervertelling door de
ogen van Maria Magdalena. Kijk voor meer informatie
op www.museumparkorientalis.nl.
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Tentoonstelling Franciscus

Het aantreden van paus Bergoglio (1936-) en zijn
keuze voor de pausnaam Franciscus heeft bij velen
hernieuwde interesse in de heilige Franciscus van
Assisi (1181/1182-1226) gewekt. De huidige paus
laat zich inspireren voor zijn ideeën over vrede door
Franciscus van Assisi.

In de leefregel uit 1223 die Franciscus met zijn naas-
te volgelingen opstelde, schreef hij dat de minder-
broeders ‘mild, vredelievend, bescheiden, vriendelijk
en nederig moeten zijn en dat zij met iedereen res-
pectvol moeten praten’. Franciscus benadrukt hier-
mee zijn ideaal om met iedereen het gesprek aan te
gaan. Zelf deed Franciscus dat ook. Tijdens de vijfde
kruistocht ging hij in 1219 zelfs naar Egypte om met
de belangrijkste tegenstander van de christenen te
spreken: de islamitische sultan al-Malik al-Kamel Na-
ser al-Din Abu al-Ma’ali Muhammed (ca. 1177 - 1238).
Doel van de kruistocht was dat het christelijke leger
de stad Jeruzalem zou heroveren voor de christenen.
Franciscus wilde echter een geweldloze oplossing en
reisde naar de stad Damiate om met de sultan te
praten. Zij spraken meerdere keren met elkaar.

In de beeldende kunst wordt de ontmoeting van Fran-
ciscus en de sultan een enkele keer verbeeld. Meest-
al is te zien dat Franciscus een vuurproef aflegt. Wie
vuur kon laten ontstaan, had God achter zich. Vol-
gens het verhaal gingen de hogepriesters van de
sultan deze wedstrijd niet aan, maar Franciscus liet
een groot vuur oplaaien waarmee hij de christelijke
waarheid wilde benadrukken.

Franciscus als inspiratiebron

Bron: www.catharijneconvent.nl/
verhalen/een-vredeswens/

Franciscus voor de sultan, Fra Angelico, 1428-1429

Franciscus preekt voor de vogels, miniatuur
in een psalter, maker onbekend, ca. 1230-1240

In museum Catharijneconvent in Utrecht is een ten-
toonstelling over Franciscus van Assisi te zien. Aan
de hand van prachtige kunst komt u te weten wie
Franciscus was, wat zijn idealen waren en hoe kun-
stenaars met zijn gedachtegoed zijn omgegaan.

De vele gestalten van Franciscus - natuurliefhebber,
wonderdoener en gevierd prediker voor wie zelfs de
vogels uit de bomen kwamen - waren voor vele gro-
te kunstenaars een inspiratiebron. Tijdens de ten-
toonstelling geven werken van o.a. Taddeo di Barto-
lo, Fra Angelico, Ludovico Carracci, Rembrandt en
Escher een indrukwekkend overzicht door de eeu-
wen heen.

Gastconservator is Henk van Os, oud-directeur van
het Rijksmuseum, hoogleraar aan de Universiteit van
Amsterdam en expert als het gaat om de uitbeelding
van Franciscus. Op 10 april geeft hij een college in
TivoliVredenburg.

Bij de tentoonstelling is een activiteitenprogramma
samengesteld. Ook worden er twee museumreizen
naar Assisi georganiseerd. Kijk voor meer informatie
op www.catharijneconvent.nl. De tentoonstelling is
te bezichtigen t/m 5 juni 2016.
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Verschijnt: 7 á 8 keer per jaar
Oplage: 550 exemplaren
Oplage Kerst: 2.000 exemplaren

Redactie
Noortje ter Berg
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer
Kopij inleveren voor: 24 april
Verschijningsdatum: 1 mei

Bereikbaarheid

Pastoor
Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371
vanvught@stefanus.nl

Coördinatoren
Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388
secretariaat@avpnijmegen.nl

Bezoekgroep ouderen
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748
fietvdvenne@hetnet.nl

- Zo 20 maart, 10.00u
Palmzondag
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. het Gregoriaans koor
- Di 22 maart, 19.00u
Viering van inkeer en vergeving
- Do 24 maart, 19.00u
Witte donderdag
Voorgangers: Jan Zuiker
en Kees Megens
m.m.v. het Gregoriaans koor
- Vr 25 maart, 15.00u
Goede vrijdag
Voorganger: Ton Groos
m.m.v. het Larissakoor
- Za 26 maart, 21.00u
Paaswake
Voorgangers: Tjeu van
Knippenberg en Kees Megens
m.m.v. het Paduakoor
- Zo 27 maart, 10.00u
Hoogfeest van Pasen
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Projectkoor
- Zo 3 april, 10.00u
Voorganger: Theo Brock
m.m.v. het Paduakoor
Feestelijke startviering
100-jarig bestaan
- Zo 10 april, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. de cantor
- Zo 17 april, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. de cantor
- Zo 24 april, 10.00u
Voorganger: Joop Vernooy
m.m.v. het Gregoriaans koor

Kinderkerk:
Zondag 3 april

Inloopavond:
Donderdag 7 april,
vanaf 20.00u in de pastorie

Antonius
van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: NL96INGB0000940356
ABN AMRO: NL08ABNA0418667160
www.avpnijmegen.nl

Concerten

Zondag 17 april
15.00u Antonius van Paduakerk

Kamerkoor Poco Più uit Nijmegen
zingt o.l.v. Saskia Regtering een
concert met als titel ‘In Paradisum’.
Op het programma staan het Re-
quiem van Maurice Duruflé en kerk-
muziek van Felix Mendelssohn.
Duruflé schreef zijn Requiem in
1947. Hij baseerde zich op de Gre-
goriaanse zang en voorzag die
van een virtuoze orgelpartij en
prachtige harmonieën.

De kleine vissers
Paasviering

voor kinderen

De vrienden van Jezus zijn

verdrietig.

Jezus is dood.

Ze zijn maar weer gaan

vissen, net als vroeger.

Maar dan…

Zaterdag 26 maart

15.30 – 16.00 uur

Antonius van Paduakerk

Vrijdag 22 april
19.00u Antonius van Paduakerk

Ter ere van de aanloop naar onze
100ste verjaardag geeft het uni-
versiteitskoor van Uppsala een
feestelijk concert. Zie pagina 5.


