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Huis van God,
huis voor de buurt
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Rommelmarkt

Thema-avonden spiritualiteit en 
diaconie.
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Omzien naar elkaar

Recordopbrengst: chapeau!

Antonius onderweg

www.avpnijmegen.nlLees verder op pagina 2

Vrede en verbeeldingskracht
Geweld en agressie komen voort 

uit onwetendheid.

 Onwetendheid over wie en wat 

de mens werkelijk is: 

puur licht en liefde. 

Wie dat beseft, beschikt over een 

ongekende kracht, 

over een uiterst krachtig wapen

dat alle andere wapens overbodig 

maakt. 

 
Marcel Messing

Internationaal zijn spanningen en 
tegenstellingen aan de orde van de 
dag. Angst om terreuraanslagen en 
een nieuwe koude oorlog, geweld 
in het Midden-Oosten, oorlogstaal 
van Trump en Kim Jong-Un en 
de komst van vluchtelingen naar 
Europa domineren het nieuws. 
Conflicten tussen mensen spelen 
niet alleen ver weg. In ons eigen 
land versterken populistische lei-
ders en bewegingen de polarisatie 
tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er worden veel 
meningen rondgestrooid, maar er 
wordt helaas te weinig naar elkaar 
geluisterd. Dat doet ons beseffen 
dat vrede niet vanzelfsprekend is 
en dat we hier continu aan moeten 
werken. De Vredesweek vraagt hier 
aandacht voor.
Traditiegetrouw valt in Nederland 
de Vredesweek rond 21 septem-
ber, de door de Verenigde Naties 
uitgeroepen Internationale Dag 
van de Vrede. Dit jaar begint de 
Vredesweek op zaterdag 16 sep-
tember en eindigt op zondag 24 
september. Het motto van de Vre-
desweek 2017 is: De kracht van 
verbeelding. In de Vredeskrant en 
op de website van vredesorganisa-
tie PAX (zie www.paxvoorvrede.nl) 
worden de activiteiten beschreven 
die in Nederland georganiseerd 
worden om vrede, verbinding en 
saamhorigheid tussen mensen te 
bevorderen. Zo wordt in Nijmegen 
op zondag 17 september (14:00-
16:30) in het kader van de ‘Walk 

of Peace’ een interculturele stads-
wandeling georganiseerd langs voor 
oorlog en vrede markante plekken 
in Nijmegen. Deze stadswandeling 
zal opgeluisterd worden met korte 
toespraken, gedichten en muziek, 
maar het belangrijkste doel is ont-
moeting. De wandeling start op het 
Valkhof (Voerweg 1, Nijmegen). De 
gedachte achter de Vredesweek is 
dat iedereen kan bijdragen aan vre-
de. Wanneer mensen zich organise-
ren om te werken aan vrede worden 
krachten gebundeld om dingen ten 
goede te veranderen. Hierbij is 
verbeeldingskracht onmisbaar. Het 
stelt ons in staat om te zien wat er 
niet is, en een voorstelling te maken 
van wat er zou moeten zijn. Door 
een beroep te doen op je verbeel-
dingskracht ga je anders kijken en 
denken en krijgen nieuwe ideeën de 
ruimte. Verbeeldingskracht is nodig 
om elkaar te blijven vinden. Deze 
gedachte is treffend verbeeld in het 
logo van de Vredesweek 2017.
Verbeeldingskracht stelt je in staat 
om te dromen, om te zoeken naar 
wat ons bindt in plaats van ver-
deelt. De ‘kracht van verbeelding’ 
biedt hoop op een betere wereld 
waarin plaats is voor iedereen. 
Hierbij is het wel nodig dat we el-
kaar kritisch bevragen over elkaars 
verbeelding omdat de werkelijkheid 
vaak te complex is om er een ob-
jectief en rechtvaardig beeld van 



Vervolg van pagina 1

te krijgen. Niet voor niets speken 
we tegenwoordig van onze eigen 
‘bubbels’ als we ons voornamelijk 
laten informeren door een beperkt 
aantal bronnen zoals internet. Op 
internet zijn veel botsende beel-
den te vinden zonder een groot 
gemeenschappelijk verhaal. Het 
internet is het nieuwe volksplein 
waar iedereen zijn eigen geloof 
predikt en men niet schuwt om de 
feiten te verdraaien. Het is dus goed 
om te beseffen dat ons beeld van 
de werkelijkheid niet anders kan 
zijn dan een voorlopig beeld: ‘work 
in progress’. 
De verbeelding van de vrede vraagt 
om een vertrekpunt, een oriënta-
tiepunt en een richting. Voor chris-
tenen zijn die mede gebaseerd op 
de weg van Jezus en de richtlijnen 
van ons geloof. Die vragen van ons 
ook voor het geluk van anderen te 
leven en om onszelf kwetsbaar op 
te stellen. Dan wordt toenadering 
tussen ‘wij’ en ‘zij’, tussen jou en 
de ander, mogelijk. Toenadering, 
het bouwen van intermenselijke 
bruggen, is essentieel om conflicten 
en meningsverschillen op te lossen 
om zo de vrede van de Blijde Bood-
schap te bereiken. 
Op onze zoektocht naar vrede 
kunnen we ons laten inspireren 
door de spiritualiteit van Franciscus 
van Assisi, de stichter van de orde 
waartoe ook de patroonheilige van 
onze kerk en geloofsgemeenschap 
behoorde. Franciscus verkondigde 
de onderstaande zeven wegen die 
een mens kan gaan om aan vrede 
te werken:
1. Ik buig in liefde en dankbaarheid 
voor het mysterie en ik open mijn 
hart vol mededogen voor al wat 
leeft.
2. Ik zie alle schepselen als mijn 
broeders en zusters en ik draag ze 
zoals ik zelf gedragen zou willen 
worden.
3. In overgave vind ik vrede en 
ongewapend ga ik de weg. Vrede 
wens ik vriend en vijand.
4. Niets en niemand eigen ik mij 
toe; ik leef eenvoudig en alles wordt 
mij geschonken.
5. Ieders dienaar ben ik, niemands 
slaaf; zo geef ik gehoor aan mijn 
roeping.
6. Belangeloos ga ik om met de 
mensen, in ieder groet ik het licht.
7. In vreugde leef ik dit leven, 
om mijn lippen zowaar een glim-
lach.  
   Theo Brock

Tot slot als inspiratie een vredesgebed dat aan Franciscus van Assisi wordt 
toegeschreven:

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,

laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken om getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt

door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

In de maand oktober zullen achter 
in de kerk weer rugzakjes staan. En 
daarbij de vraag of u zo’n rugzakje 
wil vullen met schoolspullen. De 
gevulde rugzakjes zullen gegeven 
worden aan kinderen in Roemenië, 
Hongarije en Oekraïne. Deze kinde-
ren moeten, als zij naar school kun-
nen gaan, zelf voor schoolspullen 
zorgen. Maar in de meeste gezinnen 
is er nauwelijks genoeg geld om te 
eten, dus voor schriften en pennen 

al helemaal niet. Als u een kind wil 
helpen basisonderwijs te volgen, vul 
dan een rugzakje. In de kerk kunt 
u een rugzakje meenemen en een 
flyer waar precies op staat wat er 
in het rugzakje mag zitten. Schrijf 
uw naam op de lijst en breng het 
rugzakje uiterlijk 29 oktober weer 
terug.Namens de kinderen die met 
zo’n rugzakje naar school kunnen 
gaan: heel hartelijk dank! 

Werkgroep diaconie

Bronnen:  
Hein Stufkens (2000). Het zevenvoudige pad van Franciscus van Assisi

PAX (2017). Verdieping van het Vredesweekthema 2017: De kracht van verbeel-
ding. www.paxvoorvrede.nl

Rugzakjes......
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Veranderingen aan het orgel
Sinds 1968 beschikt de Paduakerk 
over een fraai mechanisch orgel 
gebouwd door de orgelbouwer Ver-
schueren uit Heythuysen.
Dat dit een goede investering was 
is gebleken uit jarenlang goed func-
tioneren van dit instrument tijdens 
onze erediensten en tijdens concer-
ten. In al die jaren was er slechts af 
en toe onderhoud nodig en een keer 
in de zoveel jaar (zeker na stoffig 
onderhoud aan onze kerk, bijvoor-
beeld stuc of schilderwerk) 
een grondige reiniging en ge-
nerale stembeurt. Daardoor 
staat het orgel er nog steeds 
goed bij en functioneert het 
week in week uit zonder 
noemenswaardige gebreken. 
Het orgel is gebouwd in een 
tijd dat er meer waardering 
kwam voor de ambachtelij-
ke orgelbouw uit de barok. 
Daardoor werden er sinds de 
jaren 50 weer mechanische 
orgels gemaakt en ging het 
weer over kwaliteit ipv kwan-
titeit. Ook werd het heldere 
klankbeeld van barokorgels 
als voorbeeld genomen voor 
nieuwe orgels. Het Marcus-
sen orgel in de Nicolaikerk 
te Utrecht is daar het be-
langrijkste voorbeeld van. 
De bouw van dat orgel heeft 
voor een enorme verandering 
in ook met name de Neder-
landse  orgelbouw geleid. o 
klinkt ons Verschueren orgel 
helder en boventoonrijk. Ons orgel 
is fraai maar niet erg groot. Dat 
maakt dat ieder register (of klank-
kleur ) belangrijk is en nodig is.  
Het tweede klavier heeft een zeer 

schel register dat past in dat boven-
toonrijke beeld (de cymbel), maar 
in de praktijk door alle organisten 
zelden gebruikt word. Het wordt als 
te schel en te hard ervaren. Al jaren 
hebben we hierover gepraat en bij 
het laatste grote onderhoud (zo’n 7 
jaar geleden) gaven we het nog een 
kans. We zijn nu weer zoveel jaar 
verder en samen met Paul en Ton 
hebben we geconstateerd dat het 
orgel veel beter af zou zijn met een 

zogenaamde nasard. Ook een bo-
ventoonrijk register maar met veel 
grotere gebruiksmogelijkheden. In 
overleg met verschillende partijen 
(Stichting Vrienden van Antonius 

van Padua , Verschueren Orgelbouw 
en locatieteam) hebben we beslo-
ten om een nieuwe nasard te laten 
maken door Verschueren die past in 
het klankbeeld van het orgel en die 
de plaats inneemt van de cymbel. 
Nu het eindelijk gebeurd is denken 
we regelmatig: waarom hebben we 
dit niet eerder gedaan! Het nieuwe 
register is zeer geslaagd en laat 
zich combineren met tal van andere 
registers. Zo zijn er nieuwe klank-
kleuren  en combinaties mogelijk. 
Tegelijkertijd zijn 2 registers van 
plaats gewisseld wat ook een verbe-
tering is voor het gebruik. De octaaf 
van het 2de klavier is verhuisd naar 
het Hoofdwerk en de fluit 2 van het 
Hoofdwerk is verplaatst naar het 
2de klavier. Dit is in de lijn van de 
oorspronkelijk opgegeven dispo-
sitie. We hebben nooit begrepen 
waarom hier tijdens de bouw van 
is afgeweken.  Nu dit is gewijzigd 
ervaren wij dit in het gebruik als 
veel logischer en is de klankopbouw  
van het orgel evenwichtiger gewor-
den. Voor volgende generaties is de 
originele cymbel netjes ingepakt 
en ligt in de orgelkast opgeslagen. 
Dit alles heeft in ons jubileum jaar 
plaats gevonden en was afgerond 
in april. Ongetwijfeld heeft u al een 
nieuwe frisse klank gehoord en de 
oren gespitst! We zijn erg gelukkig 
met de ingreep en willen hierbij 
iedereen bedanken die mee heeft 
gedacht en die deze upgrade van 
ons orgel heeft mogelijk gemaakt 
(in het bijzonder Stichting Vrienden 
van Antonius van Padua).

Berry van Berkum

Sacraal dansen: aanmelden nieuwe seizoen!
Al sinds 6 jaar biedt Antonius van 
Padua in het voor- en najaar een 
cursus Sacred Dance aan. Deze 
meditatieve dans grijpt terug op 
oude vormen en biedt ontspanning.
Op een rustige en eenvoudige ma-
nier, op moderne, klassieke of reli-
gieuze muziek, kom je al dansend in 
een diepere beleving. Sacred Dance 
betekent gewijde dans in de zin van 
heel makende dans. Een dansvorm 
die ons hele wezen in beweging 
brengt: lichaam, geest en ziel.

Nog steeds spelen de oude symbo-
len, cirkel, kruis en spiraal een grote 
rol in onze dansen. Zo dansen we 

verbonden in een kring. 
Bij deze dansvorm kan iedereen 
meedoen: wel en niet ervaren, man 
en vrouw, jong en oud.
Sonja Pauli en Terese Hellevoort 
begeleiden de avonden.

Het begint dit najaar: eén keer in 
de 2 weken op donderdagavond van 
20:00 tot 22:00 uur of vrijdagoch-
tend van 10:00 - 12:00 uur.
Donderdagen:
21/09 5/10 19/10 2/11 16/11 
30/11 14/12
Vrijdagen:
22/09 6/10 20/10 3/11 17/11 1/12 
15/12

Je kunt donderdag en vrijdag ev. 
afwisselen in overleg.
We dansen in het Parochiehuis 
aan de Van Slichtenhorststraat 81, 
Nijmegen
Bijdrage is € 47,- voor zeven bij-
eenkomsten, contant te betalen 
op de eerste cursusdag. Je kunt je 
aanmelden bij Marij de Rooij 
T: 06 21 52 64 93 E: marij_de_
rooij@hotmail.com

Geef wel aan of je voor donderdag-
avond of vrijdagochtend kiest.

Marij de Rooij



p
ag

in
a 

4

Rommelmarkt 2017: opbrengst 10.333,07 euro  bruto
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Weer een hogere opbrengst dan vorig jaar !

De rommelmarkt van 2017 zit er weer op. Hoe is het toch mogelijk dat het 
ieder jaar weer meer is? Voor sommige kramen meer spullen, aan het eind 
van de dag de constatering dat de opbrengst weer hoger is, nog beter op-
geruimd! Het was weer hartverwarmend. Zoveel blijdschap om je heen te 
zien. Blijdschap van de harde werkers, van de kopers, van de ontmoetingen. 
En natuurlijk blijdschap omdat de opbrengst van dit jaar weer hoger was.
Er is hard gewerkt, heel hard. En dat hebben we allemaal gevoeld de dag 
erna. Al die dozen met spullen die eerst uitgezocht en gestapeld en dan op 
de dag zelf weer in een lange slinger naar buiten moesten. Het staan de 
hele dag in de kramen, vaak zonder de kans om even pauze te nemen want 
de klanten bleven maar komen. Het opruimen.
Gelukkig hadden we dit jaar weer wat nieuwe medewerkers want vernieu-
wing is nodig. Zeker wat jongere want velen van ons zijn toch al wat ouder 
en dan wordt het sjouwen lastig. Maar op de een of andere manier hebben 
we nooit mensen tekort, integendeel. Het is ook weer een voorbeeld van 
een activiteit die buurt en kerk verbindt.
En dan de opbrengst 10.333,07 euro!! Bruto, dat wel. Maar na aftrek van 
kosten (kramenhuur, afvoer vuilnis en wat kleinere zaken) blijft er een 
prachtig bedrag over. De helft daarvan gaat weer naar stichting Gast, de 
andere helft gebruiken we om onze kerk verder op te knappen.
Namens stichting Gast waren Frans Dolmans en Mary Geurts bij het eten 
na afloop aanwezig om symbolisch het bedrag voor Gast in ontvangst te 
nemen. Frans legde uit hoe blij ze ermee zijn en hoe belangrijk het is dat we 
hen blijven steunen, wat het voor de clienten betekent. Wij op onze beurt 
zijn ook heel blij met de hulp die we van hen ontvangen. Want er komen 
gelukkig altijd mensen van Gast helpen met het zware werk.
Een medewerker moet wel genoemd worden want onze Hans zit als gastheer 
altijd op de beste plaats: hij ontvangt iedereen aan de ingang en hoort daarbij 
de mooiste verhalen. Daar maakt hij ons graag deelgenoot van tijdens het 
eten, tot vaak grote hilariteit van ons. Het maakt het allemaal nog gezelliger.
Wat ons betreft, volgend jaar weer!
Dank aan alle harde werkers en aan iedereen die op wat voor manier ook 
een steentje bijgedragen heeft. Samen hebben we de klus weer geklaard.

Namens het rommelmarktbestuur, Clara ter Berg
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September, herfst of nazomer
van God. Eigenlijk zijn wij Antoni-
anen dus christen dankzij hem én 
anti-hiërarchisch! 
In het midden van de maand sto-
ten we op een fantastische vrouw: 
HILDEGARD VON BINGEN (17 
september). Zij leefde in de 12e 
eeuw en werd maar liefst 80 jaar. 
(In die tijd ouder dan Fransje nu…) 
Deze “Sybille van de Rijn” woonde 

bij ons in de buurt, was non, had 
hele levendige visioenen én bezat 
grote kennis van de natuur, van 
medicijnen, van muziek en van 
taal. Een vrouw die zozeer boven 
het maaiveld uitstak had vele vij-
anden! Maar gelukkig beschermden 
de toenmalige paus en Bernardus 
haar en drongen steeds bij haar aan 
door te gaan met schrijven want 
dat deed ze: ze schreef alles op. 
Een sterke vrouw is altíjd te vinden! 
Op het einde van de maand vinden 
we VINCENT DE PAUL(27 septem-
ber) die in de 17e eeuw leefde en 
zowaar 85 jaar werd. (Fransje moet 
voorbij de honderd gaan om dát 
te evenaren!) Hij was op weg van 
Marseille naar Toulouse met de boot 

maar ze werden overvallen door 
piraten en alle opvarenden werden 
als slaven verkocht. Later liet zijn 
eigenaar hem vrij. Na zelf dit leed 
ondergaan te hebben bleef hij met 
niet aflatende energie alle mensen 
helpen die dat nodig hadden. Hij 
stichtte de Congregatio Missiones 
ofwel de Lazaristen, want in St.La-
zare gevestigd,  én de Filles de la 

Charité ofwel de ons welbekende 
Zusters van Liefde. De Vincentius-
vereniging is naar hem genoemd 
en die kennen we ook allemaal. 
En jullie weten vast wel dat “onze” 
Tjeu van Knippenberg Lazarist is 
en “onze” Marieke van de Ven en 
Hetty Nieuwaard bij het Vincent de 
Paul-centrum werken. Én jullie ko-
men hopelijk massaal naar de drie 
avonden die de diaconiegroep heeft 
georganiseerd om samen over de 
missie van Vincent de Paul en die 
van ons na te denken! 
Volgens mij is september het einde 
van de zomer en komen er nog heel 
wat mooie dagen. 

Koster Monique

De metereologen vinden deze 
maand het begin van de herfst, de 
pessimisten onder ons zullen het 
met hen eens zijn. Het is eerder 
donker, de zon is minder krachtig 
en jawel, de blaadjes beginnen te 
vallen. Laten we de maand eens op 
een ouderwetse manier bekijken: 
via de heiligenkalender! 
Aan het begin vinden we de dag 

van GREGORIUS DE GROTE (3 sept) 
die leefde in de tweede helft van de 
zesde eeuw en maar liefst 60 jaar 
oud werd! (In die tijd net zo oud als 
Fransje Cousin nu…) De kerkmuziek 
die we elke maand genieten van 
het Gregoriaans koor is naar hem 
genoemd. Aan hem danken we de 
veertig-dagen-tijd voor Pasen maar 
vooral de kerstening van Angelen, 
Saksen en Franken en dát waren 
Germaanse stammen die in het 
noorden van Europa woonden. 
Het was ook nog eens een áárdige 
vent: zo schafte hij de betaling van 
begrafenissen af, een zegen voor 
alle armen! En hij noemde zich 
zelf “servus servorum Dei” en dat 
betekent dienaar van de dienaren 

Franciscuswandeling

Eén van onze initiatieven is de Fran-
ciscuswandelingen. Dat zijn wande-
lingen die in het teken van bezinning 
staan. Bezinning in stilte of met 
elkaar pratend aan de hand van een 
bepaalde tekst. Of bezinning over de 
woorden die in de ochtend zijn ge-
sproken in de zondagsdienst. Het is 
dan ook de bedoeling om de wande-
lingen rechtstreeks vanuit de kerk te 
starten, iedere derde zondag van de 
maand om 11.15 uur. Op die manier 

wordt wie van wandelen houdt uit-
genodigd om ook aan de zondags-
viering deel te nemen. We noemen 
het Franciscuswandelingen, omdat 
we daarmee willen benadrukken dat 
het niet  een gewone 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 
zondag 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 starten, laat het 
dan even weten! Corné van Iersel 
c.van.iersel@outlook.com
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Omzien naar elkaar in woorden en dadenColumn 

door 
Joka Feenstra

Geïndividualiseerd

Wil je gezien worden voor wie je 
bent?

Van tijd tot tijd smachten wij er 
allemaal naar. Soms moeten we er 
voor vechten, of doen we dat, nodig 
of niet. Gezien worden; gehoord 
worden.

Wie zeggen de mensen dat ik ben? 
Jezus stelt zijn leerlingen deze 
vraag. Op zoek naar bevestiging 
bij de ander voor wie hij is? Erken-
ning? Jezus gaat verder, maar wie 
zeg jij dat ik ben? Maar, wie ben ik 
voor jou? Beteken ik ook iets voor 
jou? Wat zij ook allemaal zeggen, 
wat zeg jij?

Want ik wil wel graag iemand voor 
jou zijn. Natuurlijk ben ik dat, na-
tuurlijk. Dat weet ik, maar ik wil het 
zo graag van je horen. Kan jij het 
een naam geven? Wie ben ik? Wie 
ben ik voor jou?

Een identiteit hebben is geïndividu-
aliseerd zijn. Hartstikke mooi maar 
het kost wat. De sterke ontwikke-
ling binnen onze cultuur naar indi-
vidualisering is iets waar we kritisch 
over zijn. Iedereen bezig uniek te 
zijn. Hoe kan ik mezelf kennen als 
ik lijk op een hele hoop anderen? 
Hoe kan ik iemand bijzonders voor 
jou zijn als jij mij niet kan onder-
scheiden van alle anderen?

Zeg maar niet wie ik ben. Geef het 
geen naam wie ik voor jou ben, en 
als je het wel doet vertel het niet 
aan anderen. Ik zie het als je naar 
me kijkt, ik zie dat ik ben en ik zie 
dat wij er samen blij mee zijn.

Allemaal uniek zijn. We weten niet 
wanneer het genoeg is. We weten 
niet hoe we het vasthouden. We 
weten niet hoeveel tijd redelijk is 
om eraan te besteden.

Gezien is geïndividualiseerd. Fan-
tastisch, persoonlijk en alledaags. 
Iets wat mij tot mijn recht brengt? 
Of een gevaarlijke maatschappelij-
ke obsessie.

Omzien naar elkaar in woorden en daden dat is hoe we als oecumenische 
werkgroep diaconie de spiritualteit van Vincent de Paul omschreven hebben. 
In drie avonden zullen we met u nagaan hoe de Antonius van Paduakerk 
de spiritualteit van Vincent de Paul kan gebruiken, zoals Anneke Leisink 
de voorzitter van de oecumenische werkgroep diaconie, dat zo mooi 
noemde na het bestuderen van de website van het Vincent de Paulcen-
ter. Hoe ging dit in zijn werk? Dat hoort u als u naar de thema-avonden 
komt in het najaar. Het is goed om de data alvast te reserveren 26 okto-
ber, 9 en 23 november in het parochiehuis van 20 – 21.30 uur. Welkom!  
                Hetty Nieuwaard namens de oecumenische werkgroep diaconie.

Vanaf eind oktober heeft de Vlaam-
se stad Leuven er een nieuw mu-
seum bij. PARCUM, dialoogmuseum 
voor religie, kunst en cultuur, zal 
dan zijn intrek nemen in de pas 
gerenoveerde zalen van de Abdij 
van Park. Op 25 oktober 2017 
opent PARCUM zijn deuren met een 
tentoonstelling over de betekenis 
van afzondering en isolement in 
religieuze beleving.
Het gebruik van de prachtige his-
torische ruimtes biedt heel wat 
mogelijkheden voor PARCUM, dat 
vanuit de religieuze thematiek ook 
een belangrijke maatschappelijke 
taak op zich wil nemen.
Dialoog in een superdiverse sa-
menleving
PARCUM brengt thematentoonstel-
lingen op het kruispunt van religie, 
kunst en cultuur, dikwijls aan de 
hand van nooit eerder getoond erf-
goed uit kerken, abdijen en kloos-
ters. “Als dialoogmuseum hebben 
we bijzondere aandacht voor de be-
tekenis van religie, kunst en cultuur 
in de multireligieuze en superdiver-

se samenleving van vandaag. Door 
religieus erfgoed te verbinden met 
universele thema’s willen we be-
trokkenheid creëren bij bezoekers 
van allerlei levensbeschouwelijke 
en culturele achtergronden”, aldus 
Liesbet Kusters, curator PARCUM.
Met de opening van het museum 
wordt ook de gesloten architectuur 
van de abdij voor het eerst sinds 
lang voor het publiek opengesteld. 
Daarmee samen komt de tentoon-
stelling onder meer naar buiten 
met erfgoed uit kloosters, abdijen 
en kerken dat nooit eerder werd 
tentoongesteld. ‘Van de wereld’ 
onderzoekt het fenomeen van 
isolement en beslotenheid in de 
christelijke traditie. Waarom trek-
ken religieuzen zich terug in een 
kloostercel of een afgelegen abdij? 
De tentoonstelling neemt je mee 
langs hun zoektocht naar goddelijke 
bevrijding, een tocht waarin de fo-
cus op het beeld een belangrijke rol 
speelt. Meer info vindt u op www.
parcum.be.

Parcum, museum religie, kunst en cultuur
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-Zo 10 sept
Voorganger: Tjeu van Knippen-
berg m.m.v. het Paduakoor.
-Zo 17 sept
Vredeszondag
Voorganger: Dick Akerboom 
m.m.v. de cantor.
-Zo 24 sept
Vredeszondag
Voorganger: Jan Zuiker m.m.v. 
het Gregoriaans Koor.
-Zo 1 oktober
Voorganger: Kees Megens m.m.v. 
de cantor.
-Zo 8 oktober
Voorganger: Tjeu van Knippen-
berg m.m.v. het Paduakoor.
-Zo 15 oktober
Voorganger: Theo Brock m.m.v. 
de cantor.
-Zo 22 oktober
Voorganger: Dick Akerboom 
mm.v. het Paduakoor.
-Zo 29 oktober
Voorganger: Jan Zuiker m.m.v. 
het Gregoriaans Koor.
-Zo 5 november
Allerheiligen/Allerzielen
Voorganger: Kees Megens m.m.v. 
Larissa.

Inloopavonden: donderdag 5 
oktober en 9 november vanaf 
20.00u in de pastorie.
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ABN AMRO: NL08ABNA0418667160
www.avpnijmegen.nl

Boekentip

OP woensdag 19 juli is Thijs San-
der geboren, zoon van Noortje 
ter Berg en Sander de Bruin. Het 
geluk met dit mooie nieuwe leven 
straalt van beide ouders af en ui-
teraard ook van zijn opa en oma. 
Wij wensen de kleine Thijs veel ze-
gen en geluk op zijn levenspad toe.

Kroniek

Op basis van omvattend onder-
zoek en talrijke gesprekken met 
vertegenwoordigers van maat-
schappelijke organisaties, en nauw 
aansluitend op gedachten van paus 
Franciscus, presenteert dit boek een 
bevrijdende omgang met de bran-
dende maatschappelijke kwesties 
van deze tijd.
De laatste vijftig jaar wil de kerk 
zich vooral aanpassen aan de ei-
gentijdse samenleving en cultuur. 

Een moderne kerk in een moderne 
wereld gold en geldt als de weg naar 
de toekomst. Maar de moderne we-
reld verkeert in diepe crisis en weet 
zelf de weg naar de toekomst niet 
goed meer te vinden. Hoog tijd om 
een plan dat er direct na het Tweede 
Vaticaans Concilie (1962-1965) al 
was, alsnog uit te voeren: vanuit 
gelovig perspectief de eigentijdse 
ontwikkelingen analyseren. Zo 
kan zichtbaar worden wat in onze 
situatie ‘de tekenen zijn van de 
aanwezigheid van God en van zijn 
plannen’. Wat een onoverkomelijk 
probleem lijkt, kan een aanzet zijn 
voor nieuw begin.
Erik Borgman (1957) is hoogleraar 
publieke theologie en directeur van 
het Tilburg Cobbenhagen Center 
van de Universiteit van Tilburg. 
Deze publicatie is onderdeel van 
het project ‘De katholieke traditie 
opnieuw een levende kracht’ dat 
hij leidt.

Buurt aan tafel
Na een welverdiende zomerstop 
gaat Buurt aan tafel weer vol 
energie aan de slag. Iedere 1e en 
3e dinsdag van de maand kunt u 
weer meedoen en genieten van 
een heerlijke maaltijd. Info en 
aanmelden: http://wij-dewereld.
nl/buurtaantafel.html

Uit het locatieteam
Ook het locatieteam heeft in de 
zomer wat rustiger aan gedaan. 
Het was tenslotte druk genoeg 
geweest met alle feestelijkheden 
rondom ons 100-jarig bestaan. Op 
dit moment gaat onze aandacht 
voornamelijk uit naar de gebouwen. 
Het bestuur van de Stefanus wil dat 
het rendement van de gebouwen 
in de hele parochie omhoog gaat. 
Dat moet bekeken worden en na-
tuurlijk kijken we daarbij ook naar 
onze eigen manier van werken en 
naar onze eigenheid om de dingen 
te doen. Een ander onderwerp 
is het bespreken van het nieuwe 
beleidsplan van de Stefanus: pas-
toraal beleid 2018-2021. We zullen 
exemplaren daarvan in de kerk 
leggen zodat u het ook kunt lezen. 
Jeugd, diaconie , zichtbaarheid en 
zorg voor de ouderen staan daarin 
centraal. Ook willen we met een 
groep parochianen sterker gaan 
nadenken over onze toekomst. 
Want 100 jaar bestaan is heel mooi 
maar we moeten ook weer verder. 
Op zondag 24 september willen 
we graag weer met u in overleg na 
afloop van de viering. Onderwerpen 
genoeg. De stand van zaken zal 
zeker aan bod komen. 

Namens het locatieteam, 
Clara ter Berg


