
Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost

Ja
ar

g
an

g
 2

9
 n

u
m

m
er

 4
, 

zo
m

er
  2

0
1

7

Huis van God,
huis voor de buurt

pagina 7

Rommelmarkt

Nog even nagenieten van de gewel-
dige feestweek!

pagina 4 en 5

Foto’s feestweek

2 september is weer de jaarlijkse 
rommelmarkt. Heeft u mooie spul-
len voor deze gezellige markt?

Antonius onderweg
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Wees niet bevreesd!
Ik keek mijn ogen uit. De herinne-
ringen vlogen me aan. In deze kerk 
was ik als kleine jongen misdienaar 
geweest. 
Die gebrandschilderde ramen boven 
het altaar: daarheen dwaalden mijn 
ogen steeds af tijdens de preek. Ik 
kon de afbeeldingen bijna dromen. 
En dat Maria-altaar met dat enor-
me Mariabeeld, waar we allemaal 
graag de mis dienden bij een stu-
dent aan de universiteit, want die 
was het snelst. En het wierookvat 
waaraan ik een forse brandblaar 
aan mijn hand overhield, omdat ik 
het niet durfde loslaten….
Bij alles wat ik om me heen zag 
kwamen er weer nieuwe beelden.
Ik was terug in de Antoniuskerk in 
Nijmegen. Honderd jaar staat deze 
kerk er nu, bejubeld in een prach-
tig fotoboek over de geschiedenis 
van het bouwwerk en gefêteerd 
met een levensgrote taart met An-
tonius ten voeten uit. Ik zat in de 
kerk voor de eucharistieviering die 
de afsluiting vormde van een hele 
feestweek. De viering begon met 
het aandragen van stenen, met 
woorden die de spiritualiteit van de 
gemeenschap gingen verwoorden: 
van “Huis van God” via onder meer 
“Huis van verbondenheid” tot “Wij 
zijn de levende stenen.” 
De gemeenschap rond deze kerk, 
met veel vrijwilligers en ook heel 

actief in de diaconie, heeft een aan-
tal moeilijke jaren achter de rug. 
Het verlies van de zelfstandigheid 
als parochie en de zorg over het 
behoud van het eigen karakter. Een 
mogelijke sluiting van de kerk hing 
lang als een donkere wolk boven de 
gemeenschap. Desalniettemin gin-
gen ze door met het onderhoud en 
de renovatie van hun kerkgebouw.
In de viering vandaag ging de bis-
schop zelf voor. Met dank aan deze 
gelovigen, ook voor hun diaconale 
activiteiten voor vluchtelingen en 
alleenstaanden, en met bemoedi-
gende woorden: “jullie zijn inder-
daad de levende stenen; zolang 
deze aanwezig blijven, verdwijnen 
ook de andere stenen niet.” Hij 
raakte het hart van de mensen, 
sprak ze moed, hoop en vertrouwen 
toe. “Wees niet bevreesd” citeerde 
hij een aantal keren de woorden 
van Jezus uit het evangelie.
Het was daags na roze zaterdag. 
Dit jaar was de landelijke viering 
van deze dag in Den Bosch ge-
pland. Bisschop Gerard de Korte 
had de deur van zijn kathedraal 
open gezet voor de oecumenische 
gebedsviering en aangekondigd 
op het eind ervan de zegen uit te 
spreken. Als bisschop wil hij brug-
genbouwer zijn. Hij verwoordde dit 

De zon scheen

en de eekhoorn en de mier

zaten in het gras aan de

oever van de rivier.

Boven hen ruiste de wilg,

voor hen kabbelde het water, 

terwijl in de verte de lijster zong.

‘Volgens mij,’ zei de eekhoorn,

‘ben ik nu gelukkig.’

Toon Tellegen
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Het Frans van der Lugt Centre in
Burj Hammoud (een buitenwijk
van Beiroet) in Libanon is een
school voor vluchtelingenkinderen.
Het is een van de vele projecten
van de Jezuit Refugee Service
om organisaties en vluchtelingen-
kinderen in de regio te helpen.
iwee maal per jaar krijgen
deze Syrische en Iraakse kinderen
op de school van het Frans
vander Lugt Centre een rugzak
met pennen, schriften en boeken
(soms ook ondergoed). Naast de
activiteiten op school is er ook
huisbezoek en begeleiding om de
oorlogservaringen ter verwerken
en een plek te geven. Daarom is
onze Vastenactie bijdrage heel
welkom! De zeven kerken die tijdens
de Vastenactie 2017 gecollecteerd
hebben voor het Frans
van der Lugt Centre, hebben samen
20.756,- opgehaald. Vastenactie
vult dit bedrag nog aan tot 
27.000,- De locaties van de parochie
Stefanus: Antonius van Padua,
Effata, Goede Herder, Antonius Abt,
Petrus Canisius, de parochie
H.H. Johannes en Jacobus in 
Dukenburg en de parochie
Cosmas en Damianus in Groesbeek.
De Maranathakerk heeft ook nog een
bijdrage geleverd. Hartelijk dank
aan alle kerken die meegedaan
hebben! Als iemand een te on-
dersteunen project heeft voor de 
Vastenactie 2018, dan hoor ik dit 
graag!  
    Namens de Stefanus werkgroep

Diakonie Anton van der Meer

in een pastorale, begripvolle brief. 
Toch overviel de soms persoonlijke 
en harde weerstand tegen zijn be-
sluit hem. Misschien was het op dit 
moment toch nog een brug te ver. 
In het belang van de eenheid bin-
nen het bisdom trok hij met pijn in 
het hart zijn toezegging in. 
De viering in Nijmegen werd zo niet 
alleen een uitdrukking van dank 
en bemoediging door de bisschop, 
maar ze werd evenzeer een uit-
drukking van dank en bemoediging 
voor deze bruggenbouwer.
In de kerkbank zittend zag ik rond-
om me opeens niet alleen wat ik 
van vroeger herkende, maar ook 
wat er in de kerk en in de Kerk is 
vernieuwd en is opengebroken. En 
zijn woorden klonken na: “Wees 
niet bevreesd!”         Jan Peters S.J.

Mooie Opbrengst!

In december 2016 schreef ik een
reactie op het verhaal van Ton van
den Hout. Hij schreef ‘Met het
zweet op je gezicht’ een artikel in
Antonius Onderweg over de diaconie
in de Antonius van Paduakerk.
Het verhaal ging over Vincent
de Paul die als ons voorbeeld
kan dienen. In een reactie
schreef ik er aan te willen wer-
ken dat dit ook waargemaakt 
zou worden. Ik wilde probe-
ren de diaconie van de Antonius
van Paduakerk te verbinden met
Vincent de Paul. Vincent werkte
aan missie en caritas in de 17de
eeuw en dat is nu 400 jaar geleden
en wordt over de hele wereld
gevierd. Hij is een mooi voorbeeld
hoe dat missie en caritas ook in
de huidige tijd kan samengaan.
Een Vincent pelgrimage in mei
2017 in Frankrijk heeft me doen
inzien hoezeer zijn gedachtegoed
in de huidige tijd past. Vincent leeft
nog steeds in Franrijk en nu het
400 jaar geleden is dat hij zijn
missie begon zie je in kerken hoe
hij bezig geweest is. Niet alleen
in kerken maar ook op straat in
Parijs kun je zijn metershoge af-
beelding  vinden. In zeker zeven 
kerken in Parijs zagen we Vincent
op gebrandschilderde ramen, ook
in de Notre Dame en de Sacré
Coeur. Het is goed om te ontdekken
dat Vincent zo’n held was in
zijn tijd en nog steeds is. In vieringen
en conferenties hebben we
de heilige Vincent geëerd. In een
meditatie kwam hij naar voren op
een schilderij waar hij een zwerver
omarmde. Het is een beeld dat
me erg aansprak: het gaat om
zien, bewogen worden en in be-
weging komen. Die wisselwerking  
komt tot uitdrukking in de diaconie.
Het gaat daar ook om zien,
bewogen worden en in beweging
komen. En dat doen we in AvP. De
mooie conferentie over Vincent
van Tjeu van Knippenberg sloot
daarbij aan, Vincent en zijn spiritu-
aliteit past in deze  tijd. Hij was met  
hetzelfde bezig: missie en caritas.
Een andere conferentie ging
over barmhartigheid en gerechtig-

heid. Een conferentie over spiritu-
aliteit en diaconie. Ik heb meteen
gedacht dit moeten we in AvP
ook laten horen. Nagaan wie Vincent
was en wat zijn spiritualiteit
kan betekenen voor onze kerk en
onze diaconie! 
In de werkgroep diaconie zijn we
in januari 2017 gestart met vertellen
over onze spiritualiteit. Wat zijn onze 
drijfveren’. Het locatieteam heeft  het
onderwerp in haar jaarplan voor 
2017 op de agenda gezet. Heel kort
hebben we erover gesproken in april
na een viering. Op de vraagvan 
Rob van Woerkom of ik daarover 
aan de ambo wilde vertellen heb ik 
gereageerd met een wedervraag:
mag het ook in het parochiehuis 
waarmee het twerichtingsver-
keer kan worden? Met kerkgan-
gers praten in het parochiehuis
over spiritualiteit en  diaconie in 
de AvP-kerk en hoe dat dan bij 
elkaar past. In mei hebben 
we in de werkgroep diaconie
afgestemd. Als eerste lag de 
vraag voor: wat is nu eigenlijk 
spiritualiteit en waarom zou de 
inspiratie van Vincent voor AvP
belangrijk kunnen zijn? Anneke
heeft dat toen mooi samengevat
in de woorden: AvP heeft Vincent’s
spiritualiteit nodig als ‘onderlegger’
bij de diaconie. Andere kerken
van de Stefanusparochie hebben
ook een spiritualiteit die bij
hen past. Vincent’s gedachtegoed
past bij AvP en haar diaconie. We
moeten dit verder vorm geven.
Afspraak is: in het najaar gaan we
u een aantal avonden uitnodigen
in het parochiehuis. We zullen er
dan over vertellen op een manier
die past bij diaconie en bij Vincent.
Voor nu alvast: we hebben in de
oecumenische werkgroep diaconie
‘spiritualiteit’ na een   goed  oe-
cumenisch gesprek omschreven
als : ‘omzien naar elkaar in woorden
en daden’. Zodra we de avonden
in het najaar vorm gegeven
hebben hoort u meer van ons.

Hetty Nieuwaard, lid van de
werkgroep diaconie en

medewerker van het Vincent de 
Paul Center Nederland.
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Terugblik feestelijkheden 100 jaar AvP
Verbondenheid. Dat is iets waar
we altijd voor staan, iets wat ook
gememoreerd werd door mgr de
Korte die op zondag 25 juni voorging
in de afsluitende viering.
Het mooie was: altijd was iedereen
van harte welkom!
De Kleurfabriek ging op de laatste
dag naar huis met een check
van 2400 euro. Wat was dat mooi
om te geven en wat waren ze
daar blij mee. De schilderijen die
de kinderen hebben gemaakt hangen
nog in de kerk. He is de moeite
waard om ze eens goed te bekijken.
Er is door velen enorm hard gewerkt
om dit allemaal mogelijk te
maken. Die gezamenlijke inzet

maakt ons tot wat we zijn: een
betrokken, hard werkende parochie
waar iedereen welkom is.
Waar gastvrijheid hoog in het
vaandel staat en waar omgekeken
wordt naar onze naasten,
dichtbij en ver weg. Namens het
locatieteam: heel veel dank aan
jullie! Aan iedereen die dit mooie
feest mee mogelijk heeft gemaakt.
Heel veel dank! Nu moeten we 
weer aan het gewone leven wen-
nen. Maar geen zorgen: iemand 
heeft al geopperd om het 50-ja-
rig bestaan van ons orgel op 3 
maart 2018 te gaan vieren....  

Namens het locatieteam,
Clara ter Berg

Foto: de Antoniustaart in wording. 

Als geloofsgemeenschap hechten
wij waarde aan de vorm en inhoud
van ons handelen. De inhoud
is met onder andere de wekelijkse
overwegingen en met cateche-
sebijeenkomsten  goed ver-
zorgd.Voor wat betreft de vorm
hechten wij aan het oude – denk
aan de Gregoriaanse missen –
maar we schuwen het nieuwe
niet. Aangezien de oude vormen
niet meer door iedereen begrepen
worden, is het in deze tijd meer
dan nodig nieuwe vormen te vinden.
Dat kan in de zondagsvieringen,
maar ook daarbuiten. Buurt
aan Tafel was twee jaar geleden
al een initiatief om mensen op een
andere manier meer bij de kerk te
betrekken. In de komende tijd
zullen we verschillende nieuwe
initiatievenontplooien die voort-
komen uit het feit dat wij een le-
vendige gemeenschap zijn die
midden in de samenleving staat.
Eén van die initiatieven zijn Fran-
ciscuswandelingen. Dat zijn 
wandelingen die in het teken 
van bezinning staan. Bezinning
in stilte of met elkaar pratend aan
de hand van een bepaalde tekst.
Of bezinningover de woor-
den die in de ochtend zijn ge-
sproken in de zondagsdienst.
Het is dan ook de bedoeling
om de wandelingen rechtstreeks
vanuit de kerk te starten,
iedere derde zondag van de maand
om 11.15 uur. Op die manier wordt
wie van wandelen houdt uitgenodigd
om ook aan de zondagsviering
deel te nemen. We noemen het 
Franciscuswandelingen, om-
dat we daarmee willen bena-
drukken dat het niet  een gewo-
ne wandeling is. Het gaat om de 
bezinning. En om beleving van
de natuur op de wijze zoals die
ook in de Franciscaanse beweging
zijn vorm krijgt. Het is tevens een
verwijzing naar Frans van der
Lugt, met wie wij ons verbonden
voelen en die in Syrië bekend was
om de voettochten die hij daar
organiseerde. We starten zon-
dag 17 september a.s. (goed om 
alvast in uw agenda te zetten).
Aanmelden voor deelname is niet 
niet nodig. Maar als je wilt mee-
doen aan de organisatie van 
deze  wandeltochten of als je een 
ander nieuw initiatief wil star-
ten, laat het dan even weten!

Corné van Iersel
c.van.iersel@outlook.com

Het zit er weer op. Het jaar vol
activiteiten ter ere van het 100-
jarig bestaan is voorbij. Wat hebben
we veel gedaan en wat hebben
we veel gevierd! Op 3 april
vorig jaar begonnen we met een
viering rondom de eerste steen-
legging. Een mooie viering waarin 
we stil stonden bij het begin van
onze parochie. Er  zijn mooie con-
certen geweest waarin vaak geld
voor de Kleurbriek werd ingezameld.
We zijn naar Padua geweest
met een bus vol enthousias-
te parochianen.Wat was dat een
prachtige week! Er is een tentoon-
stelling geweest rondom “Kunst in
de Kerk” en rondom “Alles uit de

kast” . Daar kwamen veel mensen
op af en terecht want wat was dat
mooi. Er is veel werk verzet maar
wat een geweldig resultaat. Er
zijn prachtige boeken uitgegeven:
een boek rondom de parabels ,
“Opnieuw vertaald” geheten en
natuurlijk een fenomenaal mooi
boek over onze eigen Antonius
van Paduakerk. Alles door onze
eigen mensen, waar vindt je zoiets?
In de feestweek hebben we met
bijna 200 mensen uit parochie en
buurt op het kerkplein gegeten. Er
is een musical opgevoerd door leden
van het Paduakoor. Ook dit
geschreven en uitgevoerd door
onze eigen mensen. De vieringen
aan het begin en het eind van de
feestweek waren warm en hadden
toch een zekere plechtstatigheid.
Dat kwam door de rituelen
waardoor duidelijk werd wat onze
kracht is: we hebben een Huis van
God, een Huis van de Buurt, een
Huis van Vrede en een Huis van

Franciscuswandeling
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Impressie Feestweek AvP 100 jaar

Muziek tijdens de buurtmaaltijd Met bijna 200 parochianen en buurtgenoten aan tafel op het kerkplein!

18 juni: presentatie van de 6 
kunstwerken die kinderen van de 
kleurfabriek gemaakt hebben.

Acoliet en voorganger, jong en oud, 
luisteren aandachtig..

De burgemeester neemt het eer-
ste exemplaar van het fotoboek
over de AvP in ontvangst.

Ruim 120 mensen waren aanwezig bij de presentatie 
van het parabelboek...

De burgemeester woonde de feestelijke openingsvie-
ring op 18 juni bij.
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Impressie Feestweek AvP 100 jaar
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Impressie Feestweek AvP 100 jaar

3 Heren luisteren aandachtig naar 
het koor.

De bisschop blijft lunchen en neemt een exemplaar van het fotoboek 
van onze kerk in ontvangst.

In het cafeetje aan de hemelpoort.     Antonius in de bus naar Nijmegen      De engelen dansen er lustig op los.

Prachtig benefietconcert door Mnemosyne... Antonius en Petrus zijn op zoek naar iets...
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Mystiek lichaam
om te bidden. Zij is ook degene
die koren weet te verleiden om in
haar te komen zingen vanwege
haar bijzondere akoestiek.
Wij zijn de levende stenen... dat
is natuurlijk zo. Maar onze kerk
weet beter. Zij draagt met zich
mee de levende stenen van wie
ons zijn voorgegaan. Van de kunste-
naars Piet Gerrits, Lambert Simon,
Pieter Geraedts, Wim van
Woerkom en anderen. Van de
bouwpastoor Antonius O’Reilly.
Van de geldschieter Jan Grewen,
waardoor wij een band met Antonius
hebben opgebouwd. Met het 
vorderen der leeftijd zijn wij
als gemeenschap steeds meer
een schakel in een groter geheel.
Wij dragen het 
verleden met ons
mee en hebben 
een verantwoorde-
lijkheid onze kerk 
over te dragen aan
onze volgende ge-
neraties. Onze 
kerk gaat haar 
tweede eeuw te-
gemoet, maar ze 
kent de kwaliteiten
van haar schoon-
heid en kijkt al 
verder vooruit. 
Over 700 jaar 
zal zij nog steeds 
haar plek hebben 
in de Nijmeegse
haar gemeenschap. 
De geborgenheid 
die zij biedt, wordt 
dan nog steeds ge-
waarderd. Zij zal dan 
nog veel meer sporen dragen van  de
generaties die in haar zijn samen-
gekomen. En die generaties zullen
haar met eerbied behandelen,
omdat zij heeft uitgenodigd tot
vele eeuwen geloofsbeleving en
sociale betrokkenheid. Misschien 
zal onze kerk over 700 jaar, 
met de generatie die dan leeft, 
glimlachend terugkijken op onze tijd.
Op de domheid van bestuurders om 
zelfs maar één gedachte te besteden
aan een sluiting van deze kerk.
Juist in onze tijd waarin er bij velen
sprake is van geestelijke nood,
mogen zulke gedachten achteraf
beschouwd worden als een waan
van de dag. En dat geldt natuurlijk
ook voor de keren dat wijzelf
afgeleid werden door ruzies of
kleine irritaties. Onze kerk weet
beter en zal ons met haar schoonheid,
haar rijke geschiedenis en

met het geestelijk voedsel dat zij
ons geeft op weg leiden naar een
goede toekomst. Met een glimlach
om de moeilijkheden heeft zij ons
juist in deze periode in beweging
gezet om ware wonderen te ver-
richten waar het gaat om het her-
stel van de kerk en om het zijn van
een zorgzame gemeenschap.
Onze kerk heeft door de jaren
heen vele mensen in beweging
gezet. Haar schoonheid, die al in
de basis aanwezig was, is door de
bijdragen van velen verrijkt en
verdiept. Daarom draagt zij haar
monumentale status met trots. 
In de afgelopen maand is ter ge-
legenheid van het eeuwfeest een 
nieuwe parel toegevoegd in de  

vorm van het fotoboek Antoni-
us van Paduakerk 1917-2017. 
Opnieuw heeft zij gemeen-
schapsleven weten te inspireren
om het beste van zichzelf
te geven en een prachtig boek
tot stand te brengen dat harten
raakt. Wij kunnen hierdoor met
meer inzicht de rijkdom van onze
kerk ervaren – ook als zij meer
verborgen is. Het helpt ons om
met fierheid naar buiten te treden
en nieuwe mensen te verwelkomen.
Voor de generaties die na
ons komen biedt het boek veel
kennis over de vroege geschiedenis
van onze kerk, waaraan in de
toekomst nog vele nieuwe hoofd-
stukken zullen worden toege-
voegd. Veel dank voor dit boek!

 
Corné van Iersel

Onze kerk is de tweede eeuw van
zijn bestaan binnengetreden. Als
gebouw begin je dan mee te tellen.
In onze gemeenschap zijn er
velen die de kerk al zo’n vijftig jaar
hebben meegemaakt. Een enkeling
komt zelfs aan de 75 jaar.
Maar honderd jaar geschiedenis....
de leeftijd van de kerk wordt
langzaam van een orde die ons
overstijgt. Een dame op leeftijd.
Met de jarenwint ze aan diepte en aan
glans. Mannen zijn in de weer voor
haar, beklimmen haar met gevaar
voor eigen leven om haar tegen
weer en wind te beschermen.
Vrouwen versieren haar wekelijks
met prachtige bloemen om haar
schoonheid nog beter uit te laten
komen. Mannen en vrouwen knielen
voor haar om haar tegelvloeren
nog meer glans te geven. Jaarlijks
worden met het poetsen van
koper en zilver haar sieraden on-
derhouden. Dankzij de schoon-
maakgroep krijgt haar houtwerk
geen kans om te verstoffen.
De kerk is van een bijzondere
schoonheid. Van buiten valt dat
niet eens zo op, maar van binnen
des te meer. Innerlijke schoonheid.
De lege ruimtelijkheid van haar
zijbeuken. De beslotenheid van
haar koepelgewelf in het midden.
Het nieuwe voorportaal heeft de
kerk een intiemer sfeer gegeven.
De honderdjarige geschiedenis
heeft onze kerk meer glans gegeven
en ze heeft haar sporen achter-
gelaten. Ieder decennium heeft 
nieuwe rijkdom toegevoegd.
Pronkjuwelen zijn de glas-in-lood-
ramen en de kruiswegstaties. Het
orgel is niet alleen mooi om te zien,
maar voegt aan haar sfeer trillende
harmonieën toe. En we haalden 
weg wat te veel was. De preekstoel
naast het altaar. Overbodige rijen 
kerkbanken. De vloerbedekking in 
de gangpaden. Debiechtstoelen, 
die buiten gebruik zijn gesteld. Zo
bewaken we de lege ruimte.
Antonius is op vele plekken aanwezig.
Niet alleen met een beeld
achterin de kerk, maar ook in enkele
ramen, een prachtig mozaïek,
in de monstrans, in onze harten.
De kerk kent haar eigen mystiek.
Zij is het die ons steeds weet te
verleiden naar haar toe te komen,
op onze knieën te gaan om haar
te onderhouden. Halsbrekende
toeren uit te halen op het dak van
de kerk. In haar spelonken te kruipen
om een lekkage te verhelpen.
Zij is het waar wij samenkomen
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Namens Stinchting Kleurfabriek
Nijmegen wil ik u allen ontzettend
bedanken voor het mooie bedrag
dat wij mochten ontvangen. Uw
betrokkenheid, enthousiasme en
het vertrouwen in onze stichting
was en is voor ons hartverwarmend
en heel bi jzonder. Wij gaan 
h e t  g e l d  g o e d  b e s t e d e n .
Bijvoorbeeld aan het Zomerkamp
voor de kinderen van de azc’s in
Nijmegen, van 1 t/m 4 augustus
op een scoutingterrein in Wijchen.
In de begeleiding betrekken wij
ook jongeren van de azc’s, jongeren
uit Nijmegen zelf en eigen vrijwilligers.

We z i jn  a l  druk bez ig  met
de voorbereidingen en trainingen
voor de begeleiders. Daarnaast
hebben wij in de zomervakantie
een speciaal aanbod aan activiteiten
en uitstapjes voor de gezinnen.
Zoals een dagje Ooijpolder,
naar de Spelerij in Dieren en een
bbq. Begin januari hebben wij al een
deel van het geld gekregen en dit
hebben wij al deels besteed, aan
bijvoorbeeld materialen, drinken
en lekkers, uitstapjes naar speeltuin
de Leemkuil e.d. Wij vinden
het ook fijn dat we zo nu en dan
een workshopgever kunnen vragen
tegen een kleine vergoeding,
om zo de activiteiten even naar
een hoger niveau te tillen en de
kinderen en vrouwen kennis te laten
maken met een leuke kunstvorm
en zo hun talenten te laten
ontdekken. Wat ons betreft blijft
er een leuke samenwerking met
de Paduakerk bestaan. Wij houden
u op de hoogte van onze activiteiten
en  u  b en t  n a t uu r l i j k  van
harte welkom om een keer te komen
kijken.  
       Gerda de Vries

Mooi bedrag!Column 

door 
Joka Feenstra

De zomer

Het is eigenlijk al zomer, dat wacht 
niet op ‘vrij van werk,’ al denk ik bij 
zomer veelal aan vrije tijd. Vroe-
ger stond zomer voor tien eken vrij 
van school – dat was Canada. Hoe-
wel ik geniet van iedere tijd van 
het jaar leeft in mij et gevoel dat 
de hele aardedraait om de zomer.
Ik leef er naartoe, merk ik. Alsof
de zomer de bedoeling is van de
aarde; de herfst pakt een mooie
zomer weer in, de winter wacht
en de lente bereidt zich voor. En
dan is er zomer. In de zomer groeit 
alles zorgeloos en zonder doel. De 
zomer is er gewoon om maar te zijn.

Mensen lijken gewend de zomer
te gebruiken om op te laden. Op
vakantie gaan, een aantal weken
weg, het lijkt de gewoonste zaak
van de wereld in Nederland.
Omdat mijn leven dit jaar veran-
derd is van een leven met part-
time werk en heel veel vrij, naar
voltijd werk en minder vrij, denk
ik dat de zomer ook deze oplaad-
functie voor mij zal hebben. Vol-
tijd werk structureert mijn leven 
en mijn denken. Grote delen van 
mijn week weet ik waar ik mee 
bezig ben, wat ik wil bereiken en
wat me te doen staat. Zo voldoe
ik uitstekend aan de norm van
deze tijd: weten wat je wilt en er
voor gaan. En toch is dit we-
ten en werken binnen mijn baan 
niet hetzelfde als weten wie ik 
ben en wat ik belangrijk vind.

Ik heb een luxe leven dat ik met
mijn werk zo veel vrij mag nemen, 
maar als er ergens nog een ex-
tra maand in het jaar zou mogen 
zitten zou ik die wel in de zomer 
willen hebben. Tien weken vrij, 
schitterend, zorgeloos en doelloos 
groeien, gewoon om maar te zijn!

Na alle festiviteiten rondom ons 
100-jarig bestaan gaan alle an-
dere zaken ook gewoon door. Zo 
ook de rommelmarkt. We hebben 
hem weer opgestart en gekeken 
hoe we alles gaan doen. De rom-
melmarkt vindt plaats op zaterdag 
2 september, van 10.0015.00u. U 
kunt uw goede, gebruikte spullen 
inleveren bij de kerk op zaterdag 
26 augustus van 10.00-15.00u 
en op woensdag 30 augustus van 
16.00-19.00u. We nemen geen 
computers, witgoed of tuinmeube-
len aan. En het is belangrijk dat al-
les schoon en goed is. We hebben 
geweldige jaren achter de rug met 
de rommelmarkt; iedere keer weer 
meer opbrengst. Die opbrengst is 
voor de helft voor stichting Gast 
en de andere helft is voor de ei-
gen kerk. Zoals u weet willen we 
heel graag het vieringstorentje 
opknappen. Het is altijd een ge-
weldige happening! Na afloop zijn 
we echt helemaal op maar oh, 
wat hebben we een leuke dag ge-
had. Samen, het toverwoord, al-
les klaar zetten. Samen alles naar 
buiten sjouwen. Samen eten na 
afloop en naar de uitslag luiste-
ren. Samen weer opruimen. Lijkt u 
dit wat? Er is nog plek dus u kunt 
zich aanmelden. Dat kan bij Cla-
ra ter berg of Jeanine van Weert. 
En anders gewoon lekker komen 
winkelen en daarna in het res-
taurant aan de koffie met gebak! 

Namens het rommelmarktbestuur,
         Clara ter berg

Rommelmarkt
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Boekentip

Naar de stilte, O. de Bruijne 

De tocht van Elia naar de Horeb is 
een van de meest indrukwekkende 
hoofdstukken van de Bijbel. 
Opgebrand, teleurgesteld, uitgeput 
zocht de profeet een plaats 
om te schuilen en op krachten op 
te komen. Ook jij zult tijden kennen 
waarin je het verleden onder 
ogen moet zien en je je afvraagt 
hoe je verder moet en mag. Achteraf 
zijn dat vaak de kostbaarste 
periodes van je geestelijke 
ontwikkeling. Dit boek kun je een 
‘persoonlijk dagboekstudie’ noe-
men. Roepend, biddend, luiste-
rend naar Gods Woord en  naar 
eigen gedachten. Ieder hoofd-
stuk eindigt met spiegelvragen.
eindigt met spiegelvragen.

Parochiane Beppie Peters loopt 
tijdens de 4-daagse voor het 
Frans van der Lugt Centre in Bei-
roet (zie ook pag. 2 het artikel over 
de Vastenactie) Het hoofd van de 
school verwoordt het zo: “Deze 
kinderen moeten onderwijs maar 
vooral ook liefde krijgen, en weten 
dat er mensen zijn die voor 
hen zorgen. Onderwijs geeft hoop 
en veiligheid.” Deze woorden zijn 
mij uit het hart gegrepen en daar-
om loop ik de 4Daagse en zamel 
ik geld in voor dit project. Wie 
wil mij sponsoren? Ga naar: 
www.devierdaagsesponsorloop.nl 
Vul bij ‘Zoek’ mijn naam in: Beppie 
Peters, dan kom je, via een klik op 
mijn foto, op mijn sponsorpagina. 
Via de blauwe button ‘Steun Hier’ 
kun je doneren. Of geef je bijdrage 
cash in een envelope aan mij, 
dan sluis ik het door. Heel hartelijk 
dank!                      Beppie Peters 

Op 7 juni is Ans Verouden over-
leden. Ze heeft tot haar pensioen 
in 2005 gewerkt als apothekersas-
sisent, hoofdzakelijk in de zieken-
huisapotheek van het St Radboud-
ziekenhuis. Binnen onze parochie 
was ze actief in de ziekenbezoek-
groep. We hebben afscheid moeten 
nemen van een warm persoon die 
genoot van het leven ondanks alle 
beperkingen die de reuma haar 
oplegde. Ze is 74 jaar geworden.

Sponsorloop

De voedselinzameling die we van-
uit de diaconale werkgroep van de 
Maranthakerk en de Antonius van 
Paduakerk hebben georganiseerd 
in 14 Nijmeegse kerken heeft een 
mooi resultaat gehad. In onze 
kerk werden 38 kratten met ge-
zonde en goed houdbare levens-
middelen ingeleverd! De komen-
de weken zullen de kratten voor 
de klanten van de Voedselbank 
weer goed gevuld kunnen worden. 
Fijn dat zoveel men-
sen zo royaal gegeven heb-
ben! Hartelijk dank daarvoor. 

Namens de werkgroep Diaconie, 
Anneke Leisink 

Kroniek

Voedselinzameling

Hebt u ook zo genoten van de 
Feestweek en in het bijzonder de 
Musical ? En wilt u nog nagenieten 
aan de hand van de gemaakte 
foto’s? De door Ron Moes ge-
maakte foto’s komen te hangen 
op borden in het voorportaal en 
via de intekenlijst kunt u ze daar 
bestellen. Ze kosten 0,20 ct per 
stuk. Ook zijn de foto’s te bekijken 
op de website. Als u via de web-
site besteld kunt u de te bestellen 
foto’s met hun bijbehorende nr. 
doorgeven aan Beppie Peters. 
U kunt een dvd met de opname 
van de musical ook via 
Beppie Peters bestellen. mail: 
b a r e n d j e 1 9 5 0 @ g m a i l . c o m 

Musicalfoto’s


