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Huis van God,
huis voor de buurt
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Kleuterviering

Beschouwing bij een graf...

pagina 5

Beschouwing

Zaterdag 31 maart om 15.00u spe-
ciale kleuterviering Pasen.

Antonius onderweg

www.avpnijmegen.nl

Wie leeft in de liefde zal leven
De weg van de liefde, loopt die 
dood of niet? Met die vraag waren 
de evangelisten bezig toen ze hun 
evangelie schreven. Zij vertrouw-
den er op, Jezus kennende, dat die 
weg niet dood loopt. Van dat ge-
loof, van dat vertrouwen waren ze 
doordrongen geraakt, en dat geloof 
verpakten ze in verhalen : de paas-
verhalen. Zo vertelt Nico ter Linden, 
de bekende dominee die nog maar 
kort geleden, 28 januari van dit jaar, 
gestorven is. Het geloofsgeheim, 
wat we met Pasen vieren wordt in 
zijn manier van zeggen, treffend 
en heel eenvoudig onder woorden 
gebracht. Het leven en de zending 
van Jezus is met zijn dood niet ten 
einde, maar gaat door. Hij ‘leeft’ op 
een andere manier verder bij God 
en Hij ‘leeft’ doordat mensen zijn 
levenswijze oppakken en net zoals 
Hij dat deed anderen nabij zijn, ze 
vrijmaken van angsten en ze bezie-

len om de weg van het licht te gaan. 
Hij “leeft” omdat zijn goede Geest 
mensen nog altijd op weg zet om 
een lichtpunt voor anderen te zijn 
in daden van barmhartigheid en 
gerechtigheid, dichtbij en ver weg. 
Hij “leeft” omdat mensen zich steeds 
weer verzamelen rondom een tafel 
waar met Brood en Beker zijn leven 
wordt herdacht en doorgegeven, 
niet alleen met woord en teken, 
maar ook metterdaad. Wij geloven 
niet omdat er sterke staaltjes ge-
beurd zijn na zijn dood; dat Jezus in 
3 dagen gestorven, dood, begraven 
en verrezen is, dat mag je geloven, 
dat kan niemand je bestrijden, het 
valt ook niet te achterhalen wat er 
bijna 2000 jaar geleden precies met 
Jezus gebeurd is. Maar wij geloven 
omdat -zoals dat bij de evangelisten 
ook het geval was- het woord en de 
gestalte van Jezus ons niet meer 
loslaat, en ons uitdaagt om zijn 

 
Vieringen in de goede week en met Pasen

Zo 25 maart 10.00 uur Palmpasen
Di 27 maart 19.00 u Viering van Inkeer en Vergeving,

Do 29 maart 19.00u Viering Witte Donderdag
Vr 30 maart 15.00u Viering Goede Vrijdag

Za 31 maart 15.00 u Kleuterviering
Za 31 maart 21.00u Paaswake

Zo 1 april 10.00u Hoogfeest van Pasen

Verbinden

Rol de steen van mijn hart

zodat ik Jouw liefde ervaar.

Haal het doek van mijn ogen,

zodat ik Jou kan zien.

Wikkel het linnen van mijn handen

zodat ik Jou aan kan raken,

en ik mij met Jou verbinden kan.

Berthe van Soest



Vervolg van pagina 1 Een waar gebeurd verhaal ....
Het gebeurde enkele weken geleden 
op een zondagmorgen.
Vlak voordat de H. Mis begon. Ik zie 
een vertwijfelde koster: “De sleutel 
van het tabernakel is verdwenen”. 

Hoe was het mogelijk? Zojuist nog 
in de hand, nu is ze spoorloos.
De sleutel van het tabernakel is 
een bijzondere sleutel. Binnenin de 
handgreep is een golfachtige ver-
siering te zien die overigens in de 
loop van de tijd beschadigd is. Maar 
desondanks blijft het een uniek 
exemplaar. (De baard is voor dit 
stukje opzettelijk wat veranderd).
Meerdere mensen gingen zoeken. 
Waar kon ze in hemelsnaam lig-
gen? Misschien achter in de kerk 
bij deze of gene beelden gelegd? In 
het voorportaal, bij het openen van 
de deur gevallen? Of op het altaar 
achtergelaten? Of op de tafel waar 
de wierook wordt aangemaakt? 
Ergens op, onder of naast een of 
andere kerkbank? In de sacristie 
op de credenz?
Maar waar we ook keken geen sleu-
tel te vinden. Langzamerhand werd 
het pijnlijk. De mis zou zo beginnen 
en nog steeds geen sleutel. Dan nog 
maar eens voor de laatste keer alles 
nagaan. Helaas, de sleutel was weg, 
de sleutel bleef weg.

Dan gaat de bel, de mis begint. De 
verschillende zoekers gaan, min 
of meer berustend, op  hun ge-
bruikelijke plaatsen zitten. Ook de 
koster van dienst neemt plaats. Er 
is alleen nog wat hoop en een beetje 
vertrouwen. Vertrouwen waarop?….

Maar toch, dat beetje vertrouwen 
wordt niet beschaamd. Een persoon 
blijft nog even zoeken. Wanneer hij 
het beeld van Antonius passeert 
denkt hij de heilige een beetje 
gefrustreerd toe: “mijn beste An-
tonius, ik weet eigenlijk niet of ik 
jou, wanneer wij de sleutel niet vin-
den, nog onze beste vrind moeten 
noemen”. 
Toegegeven, van grote devotie of 
vertrouwen klinkt het niet. Er valt 
zeker het nodige op af te dingen. 
Maar blijkbaar niet door de heilige 
Antonius. Die staat hier duidelijk 
boven. Want zie: de zoekende per-
soon krijgt direct na die gedachte 
een inval. Als collega-koster heeft 
ie weet van een ritueel dat alleen 
kosters kennen en meemaken wan-
neer zij zondagsdienst hebben. Een 
van de eerste zaken die zij doen is 
uitgebrande kaarsstompjes in een 

prullenbak, die staat in de gang die 
naar de tuin leidt, te deponeren. 
Het zou toch niet waar zijn, dat de 
gezochte tabernakelsleutel in die 
prullenbak ligt? 
Op naar de prullenbak. Hoopvol kij-
ken in de diepte, en zie …….daar lag 
zij, onze verloren sleutel. Notabene 
onder de weggeworpen kaarsen-
stompjes. Onwaarschijnlijk.

Een minuut later haalt een aan-
tal mensen in de kerk opgelucht 
adem, duimen gaan omhoog. De 
koster van dienst straalt over het 
hele gezicht. Een half uur later zien 
we hoe blij een aantal van ons ter 
communie gaan. 
Ook op het gezicht van de heilige 
Antonius is een glimlach te zien. 
Maar ook iets van vermaning. “Bes-
te mensen, nooit twijfelen aan mijn 
waarachtige vriendschap naar jullie. 
En ook wat meer vertrouwen!”. 

Met enig schuldbewustzijn neem ik 
plaats in de banken. Ja, Antonius, 
duizend maal excuus. Jij blijft toch 
onze allerbeste vrind!!

Bovenstaande is naar eer en ge-
weten, de waarheid eerbiedigend, 
opgetekend door een koster uit het 
kostercollectief. 

weg te gaan. Dood wordt dan leven, 
onderdrukking wordt vrijheid, haat 
wordt liefde, en heel de schepping 
herademt dan tot een nieuw begin. 
Al wie probeert te leven tot aan zijn 
dood in de liefde voor Gods aange-
zicht zoals Jezus dat heeft gedaan, 
zal ‘leven’, en ook wanneer wij op 
het einde voorgoed de ogen moeten 
sluiten, zullen wij evenals Hij ook 
niet door God uit het oog worden 
verloren. Aan dit geheim mogen 
wij ons leven toevertrouwen. Dat 
geheim vieren we als we ons in de 
Paaswake weer laten besprenkelen 
met het nieuwe doopwater en daar-
bij opnieuw onze geloofsbelijdenis 
uitspreken. Pasen is dus geen bewijs 
voor een leven na de dood. Pasen 
is vooral een aansporing om niet bij 
het lege graf te blijven zitten. De 
engel bij het lege graf waarschuwt 
ons daar ook voor. Blijf niet zitten in 
je gesloten wereldje want dan ge-
beurt er niets meer, dan kom je niet 
verder. Maak je los uit wat je bindt 
en maak ook bij anderen knellende 
banden los. Durf “nee” te zeggen als 
iemand een ander slaat, kleineert, 
onmondig maakt of nog erger. Leg 
je er niet te makkelijk bij neer als de 
een machtiger wil zijn dan de ander, 
en zich wil verrijken ten koste van 
de vele arme mensen. Durf ook ’nee’ 
te zeggen tegen vervuilde lucht, gif 
in de grond. Kies voor een duur-
zaam klimaat en voel de tinteling in 
je bloed, dat het op zoveel gebied 
anders kan en ook anders moet, dat 
meer liefde ,vrede, gerechtigheid en 
toewijding aan mensen mogelijk is. 
Pasen is zoals een kerklied van een 
jongerenkoor voor de Paastijd zegt:

Elke dag kan Pasen zijn als we aan-
dacht geven, als we opstaan voor 
geluk opstaan voor het leven.

Elke dag kan Pasen zijn als we 
warmte geven, als we opstaan tegen 
pijn; opstaan voor het leven.

Elke dag kan Pasen zijn als we liefde 
geven, als we opstaan voor het recht 
en opstaan voor het leven.

Refr. Sta op, het heeft zin ga de 
wereld in; sta op met elkaar voor 
de mensen hier en daar.

Kees Megens pastor
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Uit het locatieteam
We zijn nog steeds bezig om de 
zaken rondom het vieringstorentje 
te regelen, een fikse klus. Verder 
zijn we aan het kijken om onze kerk 
meer open te stellen. Het voorjaar 
komt er aan en als de kou uit de 
kerk is is het aangenamer om daar 
te verblijven. We gaan eenvoudig 
beginnen met b.v. een dag in de 
week. Daar zijn gastvrouwen/heren 
voor nodig dus u kunt ervan uit 
gaan dat er weer een beroep op u 
gedaan gaat worden!! 

Het belangrijkste onderwerp op dit 
moment is het gesprek van leden 
van de pastoraatsgroep om n.a.v. 
de uitslag van de enquete met alle 
locaties te gaan praten om nieuwe 
kerktijden en het delen van vaste 
voorgangers te bespreken. Die ge-
sprekken verlopen niet al te gemak-
kelijk, dat begrijpt U wel. Iedereen 
is gehecht aan zijn vaste tijd en 
over het algemeen niet bereid om 

Twee jaar geleden heeft paus 
Franciscus zijn encycliek ‘Laudato 

Si’ doen verschijnen, over de be-
schermwaardigheid van de schep-
ping. Natuurlijk verschijnen er al 
tientallen jaren gerenommeerde 
rapporten over het milieu, van de 

Club van Rome tot die van de IPCC. 
Toch slaagt de paus erin een waar-

devol perspectief toe te 
voegen.  
Of eigenlijk zijn het 
twee perspectieven. 
Ten eerste wordt de 
bescherming van de 
aarde verbonden met 
de zorg voor de armen, 
met de zorg voor wat 
kwetsbaar is. Daar-
naast kiest de paus 
voor een spirituele be-
nadering. Het gaat er 
in essentie niet om 
dat wij minder broei-
kasgassen uitstoten, 
minder plastic afval 
produceren of vaker de 
fiets nemen. Het gaat 
er eerder om dat wij de 
schepping om ons heen 
waarderen, dat we haar 
zien, dat we deel van 
haar zijn en van haar 
kunnen genieten. En 
dan is het ook vanzelf-
sprekend dat we oog 
hebben voor wat haar 
kwetsbaar maakt, dat 
we een relatie met haar 

onderhouden en haar niet onnodig 
verstoren.  
De benadering die uit de encycliek 
spreekt is heel Franciscaans. Ze 
begint ook met een citaat van Fran-

Franciscus en de vogels

Verlos ons van het kwade, 

zegt de bijbel ons. 

Jezus wond er geen doekjes om. 

Hij provoceerde, stimuleerde 
en verweerde zich ternauwernood. 

Hij zag het als zijn plicht zijn bood-
schap 
van verbondenheid en liefde door 
te geven 
aan heel de mensheid toen en nu. 

Het kostte hem zijn leven… 

Toch, wie zijn boodschap 

waar ter wereld hoorde en verstaat, 

weet dat het goede in de mens 

Zal winnen van het kwaad.
Yvonne Mulder

ciscus van Assisi: “U zij de lof, mijn 
Heer, om onze zuster aarde, die 
ons voedt en leidt en verscheidene 
vruchten voortbrengt met kleurrijke 
bloemen en gras”.   
Is dit een benadering die ons als 
gemeenschap kan aanspreken? 
Vorig jaar zijn we met een grote 
groep op bedevaart naar Padua 
gegaan. Terug naar de plek waar 
Antonius gewoond en gewerkt 
heeft en daarmee ook terug naar 
Franciscus. In zijn boodschap 
staan soberheid, vrede en natuur 
centraal. Soberheid – met de strijd 
tegen armoede als andere kant van 
de medaille – en vrede zijn waarden 
die ons als gemeenschap sinds jaar 
en dag bezighouden.  
Kunnen we ons ook vinden in een 
meer levende relatie met de na-
tuur? In de geest van Franciscus 
die tot de vogels sprak. Een paar 
maanden geleden zijn we gestart 
met maandelijkse Franciscuswan-
delingen. Die wandelingen zijn be-
doeld om op een bezinnende wijze 
in de natuur te zijn. Ik hoop dat we 
daarmee – naast andere initiatieven 
en naast wat we als gemeenschap 
al voor goede dingen doen op het 
gebied van natuur en milieu – een 
beetje kunnen groeien in onze re-
latie met de natuur. 

Corné van Iersel

dat te veranderen. Dat is voor ons 
niet anders. De gesprekken lopen 
nog en er wordt uiteraard niets 
zonder u besloten. Maar we heb-
ben voldoende redenen om onze 
tijd aan te houden. De gedachte 
erachter is dat voorgangers beter 
inzetbaar zijn en er zijn inderdaad 
wel wat problemen op verschillende 
locaties. Maar of dit de oplossing is? 
Maar we houden u op de hoogte.

En nu zijn we al dicht bij Pasen ge-
komen. Het Licht gaat steeds meer 
schijnen, we hoorden een prachtige 
preek van Tjeu van Knippenberg 
hierover. Laten we in alles in het 
licht gaan staan en de duisternis 
achter ons laten. Want in het Licht 
kunnen we zoveel meer betekenen 
voor elkaar maar ook voor onszelf. 
Ik wens U alvast een mooie Pasen 
toe!

Namens uw locatieteam, 
Clara ter Berg

Verlos ons 
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Sfeervolle Vastenmaaltijd
Het was sfeervol bij de Vastenmaal-
tijd op dinsdag 13 maart. Zo’n 42 
mensen hebben samen gezellig 
zitten praten, geluisterd naar de 
plannen voor St. Geboortekliniek 
in Kabale (Uganda) en de foto 
collage van Beppie daarover be-
keken. Met ontzag hebben we ook 
geluisterd naar een patiënt van de 
Pompekliniek die ons vertelde hoe 
waardevol de kaarten kunnen zijn, 
die we jaarlijks schrijven naar de 
bewoners van de Pompekliniek. 
Zo’n kaart betekent: “Je bent niet 
alleen. Er zijn mensen die je alle 
goeds toewensen.” Dat geeft moed 
en hoop op een toekomst.

We hebben samen gezongen en 
geluisterd naar enkele bezinnende 
teksten. En naast dit alles hebben 
we natuurlijk lekker gegeten van 
al die verschillende eenpansge-
rechten! Een van de gerechten 
was bijzonder. Dat was een Turkse 
linzensoep, speciaal voor deze Vas-
tenmaaltijd gemaakt door een van 
de patiënten van de Pompekliniek. 
De soep was erg lekker en hij heeft 
ons, via Ds. Bauk Zondag, het re-
cept gemaild. 
Naast het samen eten en het schrij-
ven van de kaarten, is aandacht 
voor het diaconaal doel belangrijk. 
Alma en Elza van St. Geboorte-
kliniek Kabale hebben ons verteld 
wat zij, met het geld dat tijdens 
de Vastenmaaltijd gegeven wordt, 
willen realiseren. Racheal, de ver-
loskundige, zal een half jaar lang 
op de Universiteit van Kabale extra 
opgeleid worden. Daarnaast wil zij 
dolgraag de moeder- en kindzorg in 

het ziekenhuis verbeteren. En het 
derde doel is de universiteit waar 
verplegend personeel en verlos-
kundigen worden opgeleid, voorzien 
van het broodnodige oefen- en 
lesmateriaal. Voor deze drie doelen 
hebben we, door royaal te betalen 
voor de maaltijd, het kopen van de 
kaarten en de mooie bloemstukjes 
op tafel, een prachtig bedrag bijeen 
gebracht: € 540,55!

Racheal, de verloskundige, is ont-
zettend blij dat zij nu veel meer 
mogelijkheden krijgt om moeders 
en kinderen in Kabale een gezonde 
toekomst te bieden.

Dank aan alle mensen die zich heb-
ben ingezet om er een mooie avond 
van te maken!

Recept Turkse Linzensoep:

Doe, in deze volgorde, in een pan:

250 gram rode linzen

1 middelgrote ui, geschild en in 4 
stukken gesneden

1 teen knoflook door de helft

1 klein blikje tomatenpuree

2 tomaten in 4 stukken gesneden

Scheut olijfolie

Grote eetlepel komijnpoeder

Eetlepel paprikapoeder

Klein scheutje gedroogde munt

2 theelepels zout

Beetje zwarte peper

Liter water

Zet dan het vuur op hoog, en roer 
alles door. Als het goed kookt, zet 
dan het vuur laag, deksel erop en 
20 minuten laten pruttelen.

Pureer dan alles met de staafmixer .

Eet smakelijk!
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Onderstaand verhaal zou je kunnen 
lezen als een aantekening, op de 
eerste plaats aan mijzelf gericht, 
om een beetje te begrijpen waar 
het volgens mij bij Pasen om moet 
gaan. Deze aantekening wil ik ech-
ter ook graag met jullie delen.

Bij het joodse Pesachfeest stelt de 
jongste zoon een vraag aan zijn 
vader: “Waarom is deze avond 
anders dan alle andere avonden?” 
Antwoord van de vader: “Omdat 
wij vandaag bevrijd zijn uit het land 
van Egypte”. 
Ik schrijf het woord vandaag niet 
voor niets cursief. Daar gaat het 
om. De bevrijding geldt niet alleen 
voor het joodse volk 2500 jaar 
geleden, maar geldt blijkbaar ook 
voor de vader, die zoon, het gezin, 
alle mensen die nu Pesach vieren. 
Op het moment van vieren gebeurt 
er iets. Dit is het moment waarop je 
je her-innert, eigen-maakt, die be-
vrijding die toen en toen plaatsvond 
met als resultaat dat bevrijding deel 
wordt van jouw innerlijk beleven. 

De bijbel vormt niet een verzame-
ling reportages van gebeurtenissen 
die toen en toen, ver in het verle-
den, plaats gevonden zouden heb-
ben. Het is geen geschiedenisboek. 
(Nog afgezien van het feit òf al die 

gebeurtenissen zo ook wel plaats 
gevonden hebben). 

De bijbel gaat over een volk dat 
in zijn profeten, in zijn leiders, 
in zijn talloze bijzondere mensen 
iets begrepen heeft van dat grote 
mysterie, dat we Leven, Liefde, 
God, Essentie-van, Verlangen-naar, 
Bevrijding, of hoe dan ook, willen 
noemen. Een volk dat begrepen 
heeft dat links om of rechts om, 
de hoogte in, of afdalend naar de 
diepte, wij als mensen pas echt 
toekomst hebben en tot ons recht 

Pasen, beschouwing bij een graf

kunnen komen als we met elkaar 
kunnen en willen delen, aan elkaar 
kunnen en willen geven, elkaar het 
leven en alles wat daarbij hoort, 
kunnen en willen gunnen. 

Maar ik lees in de bijbel ook mijn 
verhaal. Daar lees ik de aankondi-
ging over mijn bestemming, mijn 
roepen. Ik ben die onrechtvaardige 
rentmeester, die verloren zoon, die 
dwaze maagd, of Jonas die weg-
vlucht voor zijn roeping. Ik ben die 
tollenaar, ook Petrus die twijfelt als 
hij over water loopt. Ik ben echter 
ook als die lelies in het veld, door de 
Vader met alle luister bekleed, en ik 
ben ook als de vogeltjes in de lucht, 
door de hemelse Vader gevoed. In 
al die verhalen vind ik mijn zoeken, 
mijn  verlangen, mijn  vragen, mijn 
twijfels terug, echter ook de trouw 
van God aan mij.

Met Pasen vieren we de verrijzenis 
van Christus. Maar hoe moet ik dàt 
verstaan? Zo vele vragen: Is hij 
werkelijk drie dagen na zijn sterven 
aan het kruis verrezen uit de dood? 
Heeft hij daadwerkelijk meegelopen 
met de Emmaüsgangers, was hij 
daarna werkelijk te zien in Jeruza-
lem, in Galilea en was hij later ook 
betrokken bij die wonderbare vis-
vangst aan het meer van Tiberias? 

Wie, wat, waar kan 
ik zijn in dit verhaal? 
Waar speelt verrijze-
nis, of kan verrijzenis  
bij mij een rol spelen? 
Een fysieke opstan-
ding uit de dood? Een 
lastig iets, ik kom er 
eerlijk voor uit. Of is 
het anders? Kunnen wij 
in al die verhalen iets 
zien van een proces  
waar een nieuw besef 
doorbrak. Een besef: 

‘Hoe dan ook, de dood heeft hier 
niet het laatste woord gehad; waar 
wij op Zijn wegen verder gaan, 
Zijn waarheid verkondigen, daar is 
nieuw leven mogelijk’. De uitzicht-
loosheid, angst, frustratie, paniek 
moet langzamerhand verdwenen 
zijn bij de leerlingen. Maakte plaats 
voor moed, bevrijding, bereidheid 
nieuwe dingen te gaan doen in de 
geest van zoals Hij het ons geleerd 
heeft. 
Overigens, ik realiseer me nu dat 
je dus ook van een opstaan, een 
verrijzenis van die leerlingen kan 

spreken, al werd dat opstaan van 
die leerlingen alleen maar mogelijk 
door de kracht  en de ervaringen 
van Zijn voor-beeldig leven. 

Deze week hoorde ik bij de Dins-
dagconferentie bij het Vincent de 
Paul Center het verhaal van een 
vijfentachtig jarige vrouw, deels 
invalide, die in haar hele huwe-
lijksleven, noch door haar man, 
noch door haar kinderen als een 
echt achtingswaardige echtgenote 
of moeder behandeld werd. Ze 
werd zelfs niet met haar voornaam 
aangesproken. Heel lange tijd heeft 
zij dat geaccepteerd, zo waren de 
rollen nu eenmaal verdeeld, zo ging 
dat nu eenmaal in die traditie. Haar 
geloof hielp haar daar ook in te 
berusten. Totdat zij een pastoraal 
medewerker ontmoette, haar ver-
haal vertelde en langzamerhand tot 
inzicht kwam dat hier toch ook iets 
vreemds aan de hand was. En dan, 
na een tijd, breekt een nieuw inzicht 
door, verliest ze haar angst, durft ze 
nee te zeggen, komt ze voor haar 
rechten op. Wat dood was, komt 
tot leven, wat als object behandeld 
werd, hervind zich opnieuw als 
subject met eigen waardigheid. Zij 
krijgt  een nieuw gezicht, ze krijgt 
een nieuwe stem. Ze staat letterlijk 
op uit haar invalidestoel (en hoe 
bijzonder, haar man noemt haar 
hierna bij haar naam!). Zien we in 
dit verhaal niet een echt beeld van 
Pasen? 
Wij staan bij een graf en zwijgen. 
Er gaat veel dood, er wordt veel 
verwoest, kapot gemaakt, uit elkaar 
gerukt, gedwarsboomd, met de 
grond gelijk gemaakt, vernietigd. 
Je vraagt je af, houdt het nu nooit 
eens op? Want we blijven immers 
dromen, we blijven verlangen, 
blijven bidden om heelheid. Luister 
met Pasen dan naar het Paasverhaal 
en vraag je af, hoe kan mijn daagse 
leven door Pasen veranderen? 

Rob van Woerkom

Kort citaat uit Loflied van Bertolt 
Brecht op het leren 
Uit: Die Mutter (1931)

Je moet het eenvoudigste leren!
Voor wie de tijd gekomen is

is het NOOIT te laat!
Leer het abc, het is niet genoeg, 

maar leer het! 
En laat je niet ontmoedigen

Begin!
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Buurt aan tafel nog steeds succesvol

Elke eerste en derde dinsdag van 
de maand, van 18:00 – 19:30 
uur, koken vluchtelingen voor u 
een heerlijke maaltijd uit de eigen 
culturele keuken. We hopen op de 
ontmoetingen tussen jonge gezin-
nen, ouderen en studenten. Tussen 
Nijmegenaren van verschillende 
culturele achtergronden. Tijdens 
de maaltijd biedt een buurt- of ta-
felgenoot u een creatieve “amuse”. 
Voor kinderen is er een eigen hoek 
waar ze kunnen tekenen, knutselen, 
spelen.  
De maaltijden worden bereid door 
vluchtelingen die in Nijmegen 

wonen. De maaltijd is een groot 
succes dankzij de gedreven inzet 
van parochianen, vluchtelingen en 
buurtgenoten. Reden te meer om 
deze activiteit weer eens in dit blad 
op te nemen!
Misschien heeft u er wel eens aan 
gedacht om een keer mee te eten, 
maar is het er nog niet van geko-
men.  Wij nodigen u van harte uit! 
U kunt zich opgeven via 
T: 06 46 59 35 26 of 
E: buurtaantafel@wij-dewereld.nl.

Wellicht tot binnenkort!

Spiritualiteit is in de christelijke 
traditie nooit enkel een aanduiding 
voor een contemplatief leven in af-
zondering of een private geloofsbe-
leving. Het is veel meer dan enkel 
een beweging ‘naar binnen’, naar 
het eigen innerlijk in relatie met het 
goddelijke. Spiritualiteit impliceert 
ook een beweging ‘naar buiten’. In 
dit boek wordt in een serie exem-
plarische portretten uit verleden en 
heden deze sociale dimensie van 
spiritualiteit gethematiseerd en uit-
gediept. Van Ignatius tot Berrigan, 
van Vincent de Paul tot het schuld-
hulpmaatjesproject, en van Schlei-
ermacher tot de Occupy-beweging: 
telkens weer gaat het om de vraag 
hoe spiritualiteit de relatie met 
medemensen in een nieuw daglicht 
plaatst. Het boek is het resultaat 
van een samenwerking tussen het 
Vincent de Paul Center (Nijmegen) 
en het Titus Brandsma Instituut 
(Nijmegen). Redactie:Herman 
Westerink, Toine van den Hoogen, 
Inigo Bocken en Tjeu van Knippen-
berg. Tjeu is ook één van de spre-
kers tijdens de boekpresentatie. 
Datum : 12 april 2018
Plaats : Global Lounge bij BOOKS 
by Roelants op de campus van de 
Radboud Universiteit
Tijd : 17.00 – 18.00 uur

Boekpresentatie

Nog te zien t/m 8 april in de Nieuwe Kerk
Het kunstwerk, Gazing Ball (Peru-
gino Madonna and Child with Four 
Saints), is een wonderbaarlijke 
combinatie van een met de hand 
opnieuw geschilderde versie van 
Madonna en kind met vier heili-
gen (1500–01) van de Italiaanse 
renaissanceschilder Perugino, en 
een gladde kobaltblauwe glazen 
bol. De spiegelende bol, die op een 
geschilderde aluminium plaat aan 
de voorkant aan het schilderij is 
bevestigd, reflecteert de beschou-
wers in hun omgeving. Zij worden 
daardoor letterlijk in het kunstwerk 
opgenomen. De omgeving, het hier 
en nu wordt deel van het werk, een 
nieuwe, steeds veranderende opti-
sche én spirituele eenheid. Zo geeft 
de gazing ball het oude schilderij 
oneindig veel nieuwe dimensies. 
Koons en zijn assistenten schilder-
den het minutieus na met duizen-
den verschillende handgemengde 
kleuren. Het oog van Perugino, het 

oog van Koons en het oog van de 
kijker komen samen in dit nieuwe 
driedimensionale meesterwerk.
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Bijzondere wandelingColumn 

door 
Joka Feenstra

Kroniek
In Memoriam Thomas Kleijn
Op 14 februari overleed Thomas 
Kleijn in het ziekenhuis van Poissy 
in Frankrijk. Hij werd 64 jaar. Met 
zijn verzwakte conditie kon hij de 
gevolgen van een zware longont-
steking niet meer te boven komen. 
Vóór hij in Frankrijk ziek werd, 
had hij twee fijne weken vakantie 
temidden van zijn familie. Hij heeft 
daar enorm van genoten. Geluk-
kig heeft hij aan het eind bewust 
afscheid kunnen nemen van zijn 
familieleden.
Door zijn voortschrijdende spier-
ziekte had Thomas de laatste jaren 
steeds minder mogelijkheden. Hij 
ging daar op een dappere manier 
mee om. Er bleven steeds nog 
dingen waar hij van kon genieten, 
zoals het maken van keramiek. Zijn 
deelname aan de tentoonstelling 
vorig jaar in de Antonius van Padua 
vond hij prachtig. Vele jaren was hij 
een trouw lid van het Paduakoor 
en aan allerlei activiteiten in de 
parochie deed hij enthousiast mee. 
De dood van Thomas betekent ook 
het einde van een 60-jarige epi-
sode met de familie Kleijn in onze 
parochie. Thomas is begraven in 
het familiegraf in Beauchamps (F), 
het geboortedorp van zijn moeder. 
Op het graf prijkt de door hemzelf 
gemaakte bronzen verbeelding van 
de verrijzenis. Moge hij rusten in 
vrede.

Voedselinzameling 
komt in zicht
Met Pinksteren starten we weer 
met een grote Voedselinzameling 
voor klanten van de Voedselbank. 
Op dit moment benaderen we heel 
veel kerken met de vraag of zij weer 
met ons mee willen doen. Want sa-
men kunnen we van al die blikken 
groenten, al die pakken rijst en al 
die blikjes vis weer een hele grote 
stapel maken. En dat is echt nodig 
om wekelijks 660 kratten te vullen. 
Dus als u de komende weken al 
een leuke aanbieding van houdbare 
levensmiddelen tegen komt, koop 
hem dan. Het is zo Pinksteren.

Oec. Werkgroep Diaconie

Wandelen langs kerken, kruisen en 
kapellen is een boekje met in totaal 
250 km aan wandelroutes.
Het is een bijzonder afwisselende 
wandelroute tussen ‘s-Hertogen-
bosch en Maastricht, opgedeeld in 
etappes. Het toont de schoonheid 
van het Brabantse en Limburgse 
landschap. Daarnaast geven de 
route en de gids iets weer van het 
katholieke volksgeloof in de afge-
lopen eeuwen, zoals veldkruisen op 
plaatsen met een speciale beteke-
nis en kapellen daar waar mirakels 
zijn geschied. Het pad  maakt u een 
beetje vertrouwd met de belevings-
wereld van middeleeuwse pelgrims. 
Maar u kunt van het Pelgrimspad 
ook uw eigen pelgrimage maken. 
Een extra lus in de route ten zuiden 
van Maastricht sluit bij Visé aan op 
de historische wegen naar Santiago 
de Compostela in het noordwesten 
van Spanje.

Huiszegen
Vroeger thuis hadden wij een huis-
zege in de gang hangen. Ik weet 
alleen de eerste zin nog: Zegen dit 
huis, o God. Een versierde tekst, 
mooi ingelijst en ieder jaar werd er 
met Palmpasen een vers palmtakje 
achter gestoken. Als kind schonk 
ik verder niet zoveel aandacht aan 
de tekst, maar die eerste regel, die  
las ik vaak in het voorbijgaan. En 
onbewust gaf dat me een veilige ba-
sis. Gezien, gelezen, goed gevoel. 
De kracht van herhaling, de belofte 
dat  het huis en haar bewoners ge-
zegend waren. We werden gezien, 
stonden op de kaart zeg maar. Nu 
ik eraan terug denk komt ook het 
gevoel van dankbaarheid bij me op.  
Dankbaar voor wat ik heb, voor wie 
ik ben. En iedere avond noem ik 
dingen op waar ik dankbaar voor 
ben. Nieuwe dingen op mijn pad, 
maar ook steeds vaak dezelfde 
dingen. Zoals gezondheid, een huis 
etc.. De kracht van herhaling, een 
diep besef dat ik gezegend ben. 

Jeanine van Weert

Jezus gestorven 

Jezus is gestorven aan het kruis. 
Voor onze zonden? Of voor zijn ide-
alen? Als je het mij vraagt, zit hier 
een behoorlijk verschil in.  

Het woord zonde heeft mij altijd 
verward. Het is zo vaag. Je moest, 
in mijn opvoeding, denken aan het 
snoepje dat je zonder toestemming 
pakt en tegelijkertijd aan mensen 
die anderen vermoorden. Voor het 
ene vind ik de term veel te zwaar en 
voor het andere veel te licht. Zonde 
is iets waar je vergeving voor nodig 
hebt – is dat de moeite waard voor 
een snoepje? – en iets dat uitgewist 
kan worden. Een moord is toch niet 
echt uit te wissen.  

Met het woord zonde kan gespeeld 
worden. En gemeen gespeeld wor-
den. Het betreft je waardigheid 
als mens in de ogen van God. Het 
geeft een zwaar gevoel, het is heel 
ernstig, maar het kan je vergeven 
worden. We kunnen door onze me-
demensen behoorlijk in spanning 
gezet worden. Een ongelofelijk en 
onverdiend gewicht kan aan iets 
kleins gegeven worden, en een te 
snelle niets zeggende vergeving 
kan geschonken worden aan iets 
afschuwelijk groots. Het is nogal 
wat: hemel of hel. Maar wanneer 
heb je die vergeving of dat uit-
gewiste en wie mag dat bepalen? 
Gericht op jezelf en de eeuwigheid 
kan dit spel een reële, gezonde en 
verantwoorde houding naar onze 
naaste diep verstoren. 

Gestorven voor zijn idealen heeft 
hij ieder mens iets te zeggen. Wat 
zijn jouw idealen? Wat vind je van 
zijn idealen? Iets om voor te leven 
en desnoods te sterven? Het gaat 
volgens mij om de onvoorwaarde-
lijkheid van de liefde die ontbreekt 
bij degenen die het hoogste woord 
voeren in dat spel van zonde. Daar-
voor toonde Jezus zich bereid om te 
sterven. Hij leefde iets voor wat je 
niet opsluit in hoop en angst maar 
iets wat vertrouwen geeft en wat je 
nu tot actie brengt.
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Agenda

Colofon

Parochieblad van de Antonius van 
Paduakerk in Nijmegen-Oost
Verschijnt: 7 á 8 keer per jaar
Oplage: 450 exemplaren
Oplage Kerst: 1.750 exemplaren

Redactie
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer 
Kopij inleveren voor: 28 april
Verschijningsdatum: 6 mei

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

Coördinator
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388
secretariaat@avpnijmegen.nl

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

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

-Zo 25 maart, 10.00u
Palmpasen
Voorganger: Ed Metz m.m.v. het 
Gregoriaans Koor.
--Di 27 maart, 19.00u 
Viering van inkeer en Vergeving in 
de scaristie
Voorganger: Werkgroep Liturgie.
-Do 29 maart, 19.00u
Witte Donderdag
Voorganger: Tjeu van Knippenberg 
en Kees Megens m.m.v. het Gego-
riaans koor.
-Vr 30 maart 15.00u
Goede Vrijdag
Voorganger Ton Groos m.m.v. La-
rissa
-Za 31 maart 15.00u
Kleuterviering
-Za 31 maart 21.00u
Paaswake
Voorganger: Tjeu van Knippenberg 
en Kees Megens m.m.v. Paduakoor
-Zo 1 april 10.00u
Hoogfeest van Pasen
Voorganger: Jan Zuiker m.m.v. het 
Projectkoor.
-Zo 8 april 10.00u
Voorganger Tjeu van Knippenberg 
m.m.v. de cantor.

Fransiscuswandeling 15 april om 
11.15u vanuit AvP.

Nieuwsbrief
Sinds kort verschijnt er ook een 
digitale nieuwsbrief van de AvP. Een 
mooi opgemaakte mail met nieuws. 
Deze wordt verzonden wanneer er 
activiteiten en mededelingen zijn 
die eigenlijk niet kunnen wachten 
tot de volgende editie van het pa-
rochieblad. Wilt u deze nieuwsbrief 
ook ontvangen? Stuur dan een mail 
naar secretariaat@avpnijmegen.nl 
en wij zetten u op de verzendlijst.

Concerten
Het is de rauwe, maar tevens zo 
klankrijke, melodieuse Friese taal 
die volgens de componist, Hoite 
Pruikema, naadloos aansluit bij de 
verteltrant van het passieverhaal 
naar Johannes en die deze passie 
een extra dimensie geeft. De mu-
ziek is contrastrijk, ruimtelijk en 
monumentaal. Verstilde momenten 
wisselen elkaar af met dramatische 

expressieve gedeeltes. Door regie, 
licht en decor wordt de visuele ver-
beelding van deze theatrale uitvoe-
ring in concertvorm versterkt. De 
solisten zijn: Christus: Jelle Draijer
Evangelist: Harry van Berne en 
Pilatus: Ben Brunt

Zondagavond 25 Maart 2018, 
20.30u in onze kerk.

Kleuterviering

De vrienden van Jezus 
zijn verdrietig. 
Jezus is dood.

Ze zijn maar weer gaan 
vissen, net als vroeger.

Maar dan ...

Paasviering voor kleuters
Za 31 maart 15-15.30u

Wij wensen u 
een

Zalig Pasen !

Concert Mnemosyne
22 april om 15.30 uur in de AvP 
zingt Kamerkoor Mnemosyne onder 
leiding van Wolfgang Lange ‘O sa-
ving victim. Composities als muzi-
kaal eerbetoon aan slachtoffers’ Met 
muziek van Pärt, Whitacre, Ligeti, 
Pizzetti en Esenvalds.


