
Festiviteiten bij 100 jaar Antonius van Paduakerk
Vr 21 april 20.15 u Benefiet Concert*van orgel-jazz trio HOT met Berry

van Berkum organist, Steven Kamperman rietblazer
en Dion Nijland Bassist in de kerk.

Do 20 april, 4 mei en 18 mei 19.30 u.-21.00 u  Paduahuis met als thema:
Gelijkenisverhalen: ‘Lees maar, er staat  niet wat
er staat’, ter voorbereiding op de presentatie van het
Parabelboek op 15 juni. In het Parochiehuis.

Vr 12 mei 19.30 u, Za 13 en Zo 14 mei  11.00 u Kunst uit de buurt*.
Buurtgenoten exposeren hun kunst in de kerk.

Do 15 juni 19.30 u Presentatie parabelboek ‘Opnieuw gelezen’
door Rob van Woerkom i.s.m. boekhandel
Augustinus, in het Parochiehuis.

FEESTWEEK

Zo 18 juni, 10.00 u Feestelijke Eucharistieviering met presentatie project
Kleur je Leven. Na afloop Receptie, Presentatie
fotoboek van de kerk  in Parochiehuis,
om 20.00u Concert  Maqam in de kerk.

Di 20 juni 18.00 u Eten met de buurt i.s.m. Wij’deWereld. Buurt-
genoten zijn van harte welkom om samen te eten.
Bij mooi weer eten we buiten, anders Parochiehuis.

Vr 23 juni 20.00 u Benefietconcert  Kamerkoor Mnemosyne* in de kerk.

Za 24 juni 20.00 u Feestavond met musical: ‘Het cafeetje aan de
hemelpoort’ voor en door parochianen, in het
Parochiehuis.

Zo 25 juni 10.00 u Slot Eeuwfeest: Eucharistieviering met bisschop
De Korte, lunch voor parochianen en feestelijke
overhandiging donatie aan de Kleurfabriek.

* = collecte voor de Kleurfabriek:    https://kleurfabrieknijmegen.nl
Parochiehuis: Van Slichtenhorststraat 81 Nijmegen
Kerk: Groesbeekseweg 96 Nijmegen

  Meer informatie: www.avpnijmegen.nl    www.facebook.com/avpnijmegen



KUNST UIT DE BUURT IN DE KERK
100 jaar Antonius van Paduakerk

De Antonius van Paduakerk  bestaat 100 jaar en één van de

activiteiten is een expositie van professionele- en amateurkunstenaars

die zich verbonden voelen met of wonen in de buurt van de Antonius

van Paduakerk, Groesbeekseweg 96 Nijmegen.

Er worden schilderijen, keramiek, beeldhouwwerken, houtsnijwerk,

houtbewerkingen en andere kunstvormen tentoongesteld.

Vrijdag 12 mei, 19.30–21.00 uur  Opening expositie rond 20.00 u

door Paul Keijsers  met orgelspel op het vernieuwde Verschueren orgel.

Zaterdag 13 mei, 11.00 – 17.00 uur  De middag wordt rond 15.00

uur opgeluisterd met muziek van de ‘Groosbrothers’.

Zondag 14 mei, 11.00 – 17.00 uur De expositie wordt afgesloten

rond 16.30 uur met zang van het ‘Borneokoor’.


