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Huis van God,
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Geloven in deze tijd

Herstel van het vieringstorentje en 
onze klok...

Antonius onderweg

www.avpnijmegen.nl

Vieringen
in de Antonius 
van Paduakerk

Kinderviering
zo 23 dec, 16.00u

Kerstavond
zo 24 dec, 22.00u

Eerste Kerstdag
ma 25 dec, 10.00u

Nieuwjaarsviering
zo 6 jan, 10.00u

Wij wensen 
u een zalig 
Kerstfeest en 
een gelukkig 

2019
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p
ag

in
a 

2

De drie volle weken voor Kerstmis 
en de resterende dagen van de 4e 
week vóór de 25e worden sinds 
eeuwen de Advent genoemd, Latijn 
voor “Komst”, of , in het Vlaams: 
“het toekomen”. Dat slaat natuur-
lijk op de geboorte van Jezus van 
Nazareth, die wij op die dag vieren, 
vlak na de winterzonnewende. 
De aarde maakt een zwaai in zijn 
baan, een ellips, en begint aan een 
nieuwe omloop. De christenen zijn 
dit gaan zien als een beeld van de 
verandering in het wereldgebeuren, 
als het nieuwe begin van de men-
sengeschiedenis. Een nogal grove 
tweedeling, alsof er vóór die tijd 
niet veel goeds gebeurde, en na 
zijn Komst een heel nieuwe wereld 
ontstond. Zo simpel is het niet. Je 
zou de geschiedenis van vóór en na 
goed moeten bestuderen om een 
verantwoord oordeel uit te spre-
ken. Maar je mag toch zeggen dat 
er in bepaalde delen van de wereld 
heel wat vooruitgang is geboekt 
op het gebied van menselijkheid. 
De ontwikkeling van Europa en zijn 
beschavingsniveau is ondenkbaar 
zonder de invloed van de christelij-
ke godsdienst. Zelfs de Verlichting, 
waarmee de Katholieke kerk zo’n 
moeite heeft gehad, is mogelijk 
geworden door de waardering in 
beginsel van het vrije denken door 
de christelijke wereldbeschouwing, 
nl. een optimistische visie op de 
menselijke natuur. Tegelijkertijd 

toont dit voorbeeld hoe de Kerk 
de wording van een betere wereld 
kan tegenwerken. Vooruitgang gaat 
nu eenmaal met vallen en opstaan 
gepaard, en als de kans op vallen 
- hier: het ontstaan van verkeer-
de opvattingen - verboden wordt, 
komt er van het opstaan ook niets 
terecht. De ( leiding van de ) Kerk 
is nogal eens zijn eigen tegenstan-
der geweest als het gaat om een 
optimale beleving van het Evange-
lie. Dus de komst van Jezus heeft 
niet geleid tot een hemel op aarde, 
waar het altijd vrede en gerechtig-
heid is. Het blijft mensenwerk. Er 
blijft heel wat te verlangen over. 
‘Verlangen’, blijven uitzien naar een 
betere wereld, dat is het thema van 
de Advent. Ondanks alles blijven 
vertrouwen dat de komst van Jezus 
onder ons mensen het ons mogelijk 
maakt betere mensen te worden. 
Die verwachting hoort bij het hart 
van ons geloof: wij vieren zijn 
geboorte één keer per jaar, maar 
Hij komt dagelijks naar ons toe als 
wij Hem verwachten, als wij Hem 
uitnodigen, als wij Hem te kennen 
geven dat we Hem nodig hebben. 
Dat heeft Hij immers zelf gezegd: 
“Ik zal met jullie zijn alle dagen 
tot aan het einde der wereld.” We 
moeten het samen doen. Zonder 
ons kan Hij niet veel, zonder Hem 
komen we niet ver. 

Pastor Jan Zuiker

Net als vorig jaar komt de kerst-
boom uit de tuin van de pastorie. 
De bomen hielden mooi de tuin uit 
het zicht van Piushove, maar dat 
betekende ook dat ze veel zon uit 
de moestuin tegenhielden. 

Ondanks de regen gingen vier 
mannen voortvarend aan de slag:  
Vlnr Paul Kessener, Rob van Woer-
kom, Stef Hoogveld (en fotograaf 
Jan Bulte). Wel nog een dingetje 
om de boom heelhuids en zonder 
teveel naaldverlies de kerk in te 
krijgen.waarschijnlijk helemaal 
buitenom door de VanSlichten-
horststraat en de Fransestraat. 
Benieuwd hoe de boom erbij staat? 
Kom gerust kijken!

Kerstboomzaagteam

Parochieblad vaker 
ontvangen?
Deze kerstuitgave van het parochie-
blad wordt huis aan huis verspreid. 
Ontvangt u het blad normaal ge-
sproken niet, maar wilt u het wel 
vaker ontvangen? Stuur dan een 
mail naar: parochieblad@avpnij-
megen.nl en wij zorgen ervoor dat 
u het blad ontvangt.
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Kerstgedachte

Voordat de herders op weg gingen 
naar de grot waar Jezus geboren 
was, werden ze eerst door engelen 
toegezongen: ‘Eer aan God in de 
hoogste hemel en vrede op aarde 
voor alle mensen die hij liefheeft’. 
‘Vrede op aarde, vrede aan jullie’. 

Een paar uur geleden nog wensten 
wij het elkaar toe in de kerk (en we 
wensen het elkaar graag toe, want 
er worden wat meters gelopen om 
elkaar te ontmoeten).
Maar ‘vrede’, wat is dat?
Een korte vertelling, van de zeer 
wijze joodse schrijver en essayist, 
advocaat  Abel Herzberg, die ik 
lang geleden las en sindsdien altijd 
zorgvuldig bewaard heb. 

Iemand had twee zonen en toen hij 
stierf kregen beiden de helft van 
zijn land. Nu was de ene rijk, maar 
had geen kinderen; de ander had 
zeven zonen en was arm. Die nacht 
kon de rijke zoon niet slapen. Mijn 
vader heeft zich vergist, dacht hij, 

want ik ben rijk maar mijn broer is 
arm en heeft geen land voor zoveel 
zonen. En hij stond op en ging op 
weg om nog voor de dageraad de 
grenspalen te verzetten. Ook de 
arme zoon lag wakker die nacht. 
Mijn vader heeft zich vergist, dacht 
hij, want ik heb zeven zonen, maar 
mijn broer is eenzaam. En hij 
stond op en ging op weg om nog 
voor zonsopgang de grenspalen 

te verzetten. Toen de dag aanbrak 
ontmoetten zij elkaar. 
Op die plaats is Jeruzalem ge-
bouwd, zei Abel Herzberg.  

Ik weet nog hoe ontroerd ik was 
toen ik deze vertelling voor het 
eerst las (niet voor niets altijd be-
waard). 
De beide broers zijn zich, ieder 
op hun wijze, bewust van hun 
rijkdom. In de stilte van de nacht 
zien ze echter ook het verdriet, de 
kwetsbare situatie, de vraag van 
de ander. Daarmee gaan ze aan de 
slag, durven ze aan de slag te gaan. 
Ze geven ruimte aan de ander, ze 
maken zelfs letterlijk ruimte voor 
elkaars vragen, situatie, verdriet, 
de grenspalen worden immers 
verzet. 

Vrede, wat dat woord ook moge 
betekenen, het heeft zeker iets te 
maken met bovenstaand verhaal. 
Zonder grenspalen in ons leven 
zal het waarschijnlijk niet gaan, 
maar hoeveel grenspalen kunnen 
en willen we verwijderen, in ons 
en rondom ons opdat Echte Vrede, 
echte kansen krijgt.

Het locatiebestuur wenst u allen
een zalig Kerstmis en een goed en 
vredig 2019.

Clara ter Berg
Corné van Iersel
Monique Leclercq

Rob van Woerkom 

Erwtensoepactie succesvol
De Zevenheuvelenloop is weer 
geweest en dus ook onze erwten-
soepactie! Dankzij 12 kokers, de 
nodige ondersteuners en het mooie 
weer (zon maar ook heel koud, dus 
dan is er meer animo voor warme 
soep!) is het een succes geworden. 
281 koppen soep en 94 koppen 
koffie/thee verkocht. We kunnen 
‘Straatmensen’ ook dit jaar weer 
met een mooi bedrag ondersteu-
nen. Met dank aan alle medewer-
kers en kopers. Mieke Dahlhaus

Bedankbericht van St. Gast:  Wat een fantastisch bedrag! Hartstikke bedankt voor jullie donatie en natuurlijk 
jullie inzet!! Zou je iedereen die hier aan heeft bijgedragen willen bedanken namens onze stichting? We zorgen er 
uiteraard voor dat jullie donatie goed besteed wordt aan maaltijden voor onze gasten! 
Met vriendelijke groet, Dafne Verbon, Secretaris Stichting Straatmensen
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Terugblik Geloven in deze tijd

Vier tafels in het parochiehuis. 
Rondom elke tafel 6-7 personen. We 
spreken, nee vooral, we luisteren 
naar elkaar. Aandachtig, nieuwsgie-
rig. We praten een kwartier,.. een 
halfuur,.. driekwartier…Een avond 
in september, een in oktober, een 
eind november.
Drie avonden waar we met zo’n klei-
ne 25 mensen bij elkaar komen om 
met elkaar te praten over - geloven, 
- geloven wij?, - wat geloven wij?.

Thema’s waarover onze ouders het 
niet of nauwelijks hadden. Alles 
was in die tijd bijna vanzelfspre-
kend. Weinig vragen, één duidelijk 
antwoord. Nu is het anders: vele 
vragen, en vele antwoorden die 
zeer verschillend kunnen zijn.
Iemand merkte op dat het soms 
lijkt alsof er een tweedeling dreigt 
te ontstaan in onze maatschappij 
tussen de zogenaamde ‘noggers’ 
en ‘allers’.
(Merk het verschil tussen: fiets jij 
al? en geloof jij nog?)

Het grote thema van de drie avon-
den laat natuurlijk wel zien dat 
‘geloven in deze tijd’ niet vanzelf-
sprekend is. Geloof is geen hot 
item in onze maatschappij, niet 
een item waarmee je scoort op de 
werkvloer, in debatten op tv, of in 
vriendenkringen. Gesprekken verlo-
pen eerder moeilijk en geven vaak 
aanleiding tot ongemak.
Op deze drie avonden speelt dat 
alles niet, ook al kunnen de ant-
woorden op gestelde vragen heel 
verschillend zijn. Het gaat niet om 
het gelijk. Onderzoek je twijfels, je 
vragen, je overtuigingen. De ge-
sprekken vormden op die manier 
een echte uit-wisseling van ideeën 
en opvattingen.
Maar ook hier moet je schroom 
overwinnen. De een spreekt wat 
makkelijker, de ander wat moelijker. 
De een heeft over deze materie wat 
meer nagedacht, weet er ook meer 
van, voor de ander ligt dat allemaal 

wat moeilijker.
Daarom beginnen we met een 
inleiding. Twee keer zien we op 
groot beeldscherm een deel uit 
een interview met Claartje Kruijff, 
de voormalige theologe des vader-
lands, waarna we samen praten 
over zaken die ons raakten bij dat 
interview om van daaruit persoonlij-
ker te kunnen spreken aan de tafel.
De inleiding van de 3e bijeenkomst 
vormt een poster waarop in voet-
stappen de op de 2e avond naar 
voren gebrachte persoonlijk ge-
formuleerde geloofsovertuigingen 
zijn gezet. Zo bracht de kleurrijke 
poster ons letterlijk op een nieuw 
spoor om het thema van de 3e 
avond ‘onze geloofsgemeenschap’, 
te bespreken.
Die inleidingen werden als heel 
prettig ervaren. Per slot van reke-
ning komen velen uit een drukke 
werkdag en dan is het heel pret-
tig, even als het ware in stilte, te 
kunnen acclimatiseren bij dit soort 
gespreksavonden. Je kan in die tijd 
ook op nieuwe gedachten komen 
en vanuit een gemeenschappelijk 
startpunt vertrekken.
Wat zijn opvallende uitkomsten?
Het is duidelijk dat de hier aanwe-
zige mensen zich een gemeenschap 
voelen. En dat deze gemeenschap, 
onze gemeenschap, wel degelijk 
iets betekent. Je kan elkaar ont-
moeten, op de zondag en vaak ook 
op andere dagen in allerlei ver-
banden. Beseffen dat je onderdeel 
uitmaakt van een gemeenschap die 
zichzelf en elkaar de vraag stelt, 
hoe het leven zinvoller te maken.
Samen zijn met ‘de ander’ speelt bij 
velen een belangrijke rol. Samen 
moeten we het rooien, samen vor-
men we een gemeenschap. Geloven 
heeft te maken met zich verbinden 
met anderen. Via gesprekken met 
anderen kan ik mij verdiepen in 
het geloof. Iemand merkt op dat 
hij iedere dag tijd maakt voor het 
bestuderen van de bijbel; de tek-
sten vormen zijn handvatten om 

over het geloof te praten. Samen 
de zondagsmis vieren.
We zijn echter niet alleen een ge-
meenschap, we vormen ook een 
geloofsgemeenschap. Maar de plek 
van God is tegenwoordig niet zo 
heel makkelijk te duiden, al kan 
een iemand aangeven dat hij een 
beroepsgelovige is die elke dag 
begint met een kruisteken, waarin 
hij de aanwezigheid van God beseft. 
Voor een ander vormt het kruis een 
prachtig symbool, waar je jezelf 
soms dicht bij voelt staan, soms 
zelfs daar onder, waardoor je ook 
de pijnen van anderen kan (aan)
voelen.
Mooi om te merken dat waar voor 
sommigen de medemens heel be-
langrijk is (de horizontale verbin-
ding), voor anderen het ook beslist 
moet gaan over God (de verticale 
verbinding).

Drie avonden waar mensen zich 
vrij voelden om eens met elkaar te 
praten over geloof, toch iets wat je 
(letterlijk) dicht aan het hart ligt. 
Je vrij te voelen het daar eens over 
te hebben Ik denk dat het ook een 
wezenlijke taak is van en vóór de 
gemeenschap om zulke gelegenhe-
den voor elkaar te maken.
In ieder geval komt er nog een sa-
menvatting van de avonden waarin 
we de verschillende uitkomsten, 
adviezen, suggesties, verlangens 
willen noteren. Deze zaken willen 
we ook opsturen naar de betreffen-
de subgroepen die zich in onze ge-
meenschap daar mee bezig houden
Gezien het grote enthousiasme wat 
we mochten meemaken willen we 
komend voorjaar weer iets orga-
niseren. We zullen jullie daarvan 
tijdig op de hoogte stellen. Wij 
danken iedereen voor de inzet en 
voor elkaars betrokkenheid op deze 
avonden.

Louise Fontein,Cecile Kuijpers,
Josette Lenders. Marij de Rooij, 

Rob van Woerkom
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Blije ontvangers kerstpakket
In den beginne was het Woord…

Ofwel het goddelijk Licht

Dat als een Ster van Bethlehem

Op de aarde was gericht.

Dit was in het begin bij God….

De Wijsheid die materie schiep

De engel die Maria riep

En ons een redder zond.

Alle dingen zijn geworden

Door dat goddelijk Woord….

Maar al te vaak wordt Leven nog

Door Herodes weer vermoord.

In het Woord was leven,

Leven van de Geest

Om ons dit te verkondigen

Is dat kindje hier geweest.

Licht was het, voor de mensen

Met een open oog

De herders in de velden

Zágen die ‘engelenboog’

Maar velen in de duisternis

konden naar dat Licht niet kijken

beangstigd dat hun geld en macht

daaronder zou bezwijken

De duisternis begreep het niet

dat het kind daar in die nacht

Voor alle mensen Licht

en de hoogste Rijkdom bracht.

“Het prachtige idee van deze voed-
selpakketten is wonderful. Ik kijk er 
weer erg naar uit. 
Maakt toch nog mijn eenzame 
Kerstdagen een pleziertje en blijf ik 
vertrouwen hebben in de Nijmeegse 
bevolking.

Iedere week weer een pleziertje 
om naar Hatert te komen voor een 
bezoekje en praatje met jullie vrij-
willigers en de (mede)bezoekers 
van deze voedselbank.”

(Man, 62 jr )

En een andere klant schrijft:

“ik weet nog iets van vorig jaar dat 
me ontzettend ontroerde; er zat 
een kaartje bij het pakket met de 
tekst; je bent een mooi mens! Of 
iets als dat.
Dat vond ik zo bijzonder! Iemand 
die mij helemaal niet kende die mij 
gewoon erop vertrouwde dat ik mijn 
best deed en het goede wilde. Heel 
bijzonder. Je voelt je bij de voed-
selbank toch soms een klein beetje 
minderwaardig. En dit kaartje deed 
me zo goed!“
Ik weet bijna zeker dat ik dat kaart-
je nog heb. Dank aan de schrijver!!

(Vrouw, 46jr.)

Licht
Deze dagen van december worden door veel mensen kerstpakketten in-
gepakt voor klanten van de voedselbank. Het is de jaarlijkse actie van de 
Oecumenische Werkgroep Diaconie Antonius van Paduakerk en Maranat-
hakerk en vele andere Nijmeegse kerken en ook scholen die al meer dan 
15 jaar kerstpakketten verzorgen voor inmiddels 800 gezinnen. Dit jaar 
naast de voedselbank ook voor Stichting Gast, Vluchtelingenwerk Nijmegen, 
Homestart en Bad Bed en Brood mensen.

Als teamleider van Uitdeelpunt Hatert van de Voedselbank Nijmegen en 
Omstreken maak ik elk jaar mee hoe blij de klanten er mee zijn en hoe 
welkom de pakketten zijn. Dit jaar heb ik een paar klanten gevraagd wat 
de kerstpakketten voor hen betekenen en wat ze vinden van de inhoud.

Hieronder 2 reacties die ik kreeg op mijn vraag:

We hopen ook dit jaar weer op veel blije ontvangers van onze kerst-
pakketten!

Beppie Peters



p
ag

in
a 

6

Restauratie vieringtorentje

OP 8 november is het vieringstorentje afgehezen voor 
een grondige restauratie. Veel buurtbewoners kwamen 
kijken naar dit knap staaltje hijswerk. Even leek het 
alsof de muur geraakt zou worden, maar nee het ging 
net goed. Momenteel wordt het torentje hersteld en dat 
was hard nodig ook. Bij iedere storm hielden we ons hart 
vast. Dankzij een subsidie en vele gulle bijdragen van 
parochianen en andere sympatisanten kan het torentje 
over enige tijd weer teruggeplaatst worden en zal ons 
fiere klokje weer klinken!
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De kerk zonder toren en tijdelijk zonder klok

Met het herstel van de vieringtoren 
wordt ook de Angelusklok gerepa-
reerd. Door corrosie was de com-
plete ophanging aan vervanging toe 
en ook het luidwiel. Dat moet je je 
voorstellen als een wiel van een 
fiets, zonder band, waar een touw 
op de velg loopt. De “velg” was zo-

danig weggeroest, dat het al heel 
lang zaak was de klok voorzichtig te 
luiden. Anders liep het touw uit de 
velg. Je luidt dan negen van de tien 
keer maar een kant van de klok. Bij 
beide kanten, groot risico dat het 
touw eruit liep. In de meeste ker-
ken is het gemoderniseerd, is het 
een druk op de knop, of is het ruim 
tevoren geprogrammeerd. In onze 
Antoniuskerk is daar het geld nooit 
aan gespendeerd en blijft het edel 
handwerk. Dat voorzichtige luiden 
levert ook een teken van de tijd 
op, de klepel aan een zijde sterker 
afgesleten. 
Onze Angelusklok dateert van 1952. 
In dat jaar is het pastoor van Dijck 
die zijn zinnen heeft gezet op een 
nieuwe klok. De oude klok was 
door de Duitsers geroofd, werd in 
1946 wel teruggevonden in Aalst, in 
Nijmegen herplaatst, maar wellicht 
beviel de klank hem toch niet he-
lemaal. Zoals pastoor van Dijck op 
meer fronten modernisering voor-
stond, teken van de tijd. Het idee 
werd geboren tijdens een diner, in 
de pastorie, waar bisschop Mutsae-
rts het goede voorbeeld geeft en 
100 gulden aan de pastoor ter hand 

stelt. En zoals in de parochienotulen 
staat “hiermede de rij van goede 
gevers geopend” heeft. De kosten 
worden geschat op 1000 gulden 
en uiteindelijk wordt de nieuwe 
klok geleverd, door Petit & Fritsen 
te Aarle-Rixtel. Voor de oude klok 
krijgt men 200 gulden terug.

P e t i t  & 
F r i t s e n 
g i n g  i n 
2014 op in 
het ande-
re beken-
de k lok-
k e n g i e -
tersbedrijf 
Eijsbouts 
in Asten. 
D a a r  i s 
onze An-
gelusklok 
de afge-
lopen we-
ken gere-
p a r e e r d 
e n  v a n 
een nieu-
we klepel 
voorzien. 

Wellicht klinkt rond Kerstmis weer 
een bekend geluid, laat Antonius 
weer van zich horen.
In die oude parochienotulen is veel 
terug te vinden uit vervlogen tijden. 
De meeste vergaderingen gaat het 
over de hoogte van de bankenpacht. 
Maar ook over het menselijk kapi-
taal. Zoals de arbeidsvoorwaarden 
van de jonge koster Edy van Rooy. 
Gezien de leeftijd wordt de uitkomst 
van de beraadslagingen medege-
deeld aan zijn ouders. Hij is vaker 
een “bespreekgeval” en het is voor-
al tijdelijk. Het salaris wordt eens 
met 50% verhoogd, 
van een tientje naar 
vijftien gulden. Heel 
anders vergaat het 
de directeur van het 
zangkoor, wiens sa-
laris met een derde 
wordt verlaagd om-
dat zijn prestaties 
niet in overeenstem-
ming zijn. 
Veelvuldig komt het 
parochiehuis voor-
bij. Gevorderd door 
de Duitsers, na de 
oorlog Militair Tehuis 

en later toch weer de ambitie om 
het wederom in gebruik te nemen 
voor parochiële doeleinden. Maar 
in dat huis is het niet altijd pluis. 
Zoals het de pastoor betaamt, zijn 
er grote zorgen. De film op zon-
dagmiddag, daar is de pastoor niet 
tegen “doch verlangt wel dat goede 
en eerzame films gegeven worden 
zoodat de ouders geen klachten 
meer kunnen laten horen, zooals 
het nu dikwijls voorkomt vanwege 
de gooi en smijtpartijen in de film. 
De jeugd moet bijgebracht worden 
dat er ook andere dan deze op 
’t doek gebracht kunnen worden 
zooals natuurfilms enz.” De bood-
schap zal worden overgebracht 
aan het parochiehuisbestuur. Het 
besluit wordt strak vastgelegd: “in 
’t vervolg goede en eerzame films, 
anders geen verlof”.
In 1946 wordt als laatste punt 
van een vergadering besproken 
“het dichten van goten en ramen 
voor het a.s. winterseizoen daar 
er voortdurend lekkages in de kerk 
plaats hebben. Na eenige discus-
sie wordt besloten om aan de fa. 
B.F. van Tienen opdracht te geven 
indien noodig tegen contante be-
taling, deze werkzaamheden te 
laten verrichten, wetende dat dit 
ook grondig en terdege door deze 
firma zal geschieden”. Sommige 
dingen vervliegen in de tijd, ande-
re blijven. Dat kunt u zien aan de 
volledig gerestaureerde vieringto-
ren op onze kerk. Trots werk van 
hetzelfde bedrijf.

Michel ter Berg

Waar blijft de tijd ....



Pelgrimshuis Antonius
Een nieuwe start voor de pastorie
Stel je voor: je hebt al een aantal 
jaren een relatie, maar de rek is er 
een beetje uit. Je kunt natuurlijk uit 
elkaar gaan, maar dat doe je niet 
zomaar. Samen in relatietherapie 
dan? Dat werkt niet bij iedereen. Of 
– een ander voorbeeld – je doet je 
werk al een tijd met tegenzin, maar 
weet zo gauw niet wat je anders 
zou moeten. Het liefst wil je even 
een time-out. Om een andere route 
te kiezen of om met hernieuwde 
energie verder te gaan in je relatie 
of met je werk.

Voor deze mensen openen wij 
binnenkort Pelgrimshuis Antonius. 
We noemen hen pelgrims in het 
leven, mensen die hun levensweg 
bewandelen en af en toe op een 
kruispunt of onderweg blijven stil-
staan. Pelgrims in het leven... dat 
zijn we natuurlijk allemaal.

De Antoniusgemeenschap aan de 
Groesbeekseweg tegenover Blixem 
is bij veel mensen vooral bekend 
vanwege de sociale initiatieven ten 
behoeve van daklozen, vluchtelin-
gen en andere hulpbehoevenden. 
Elk jaar coördineren weer we een 
aantal voedselpakkettenacties 
voor heel Nijmegen. In septem-
ber organiseren we onze bekende 
rommelmarkt, in november is er 
de Zevenheuvelenloop met onze 
erwtensoepactie en tussendoor zijn 
er vele kleinere sociale activiteiten. 
Daarnaast worden vanuit onze kerk 
twee keer per maand buurtmaal-
tijden georganiseerd, waarmee we 
vluchtelingen ondersteunen.

Met het pelgrimshuis starten we 
een nieuw sociaal initiatief. Be-
halve voor levenspelgrims is het 
pelgrimshuis ook bedoeld voor tra-
ditionele, wandelende pelgrims en 
voor mensen die zichzelf geestelijk 
willen verrijken. We bieden mensen 
tijdelijk onderdak, persoonlijke 
begeleiding en activiteiten aan, 
waarbij we steeds zijn gericht op 
ontmoeting en bezinning.

Onze pastorie, naast de kerk, 
is een heel mooie plek voor het 
pelgrimshuis. Het is een prachtig 
gebouw, dat ruim 100 jaar bestaat 
en steeds een maatschappelijke 
bestemming heeft gehad, terwijl 
ook een deel van het gebouw wordt 
verhuurd. Binnenkort komt het ge-
bouw volledig beschikbaar en met 
het pelgrimshuis willen we dan – na 
een verbouwing – de maatschap-
pelijke functie van het gebouw 
continueren en versterken. Het 
alternatief zou namelijk zijn om het 
gebouw te ‘verkameren’ tot kleine 
studio’s. Dat vinden we acceptabel 
als tijdelijke oplossing, maar er zijn 
in onze buurt al veel gebouwen 
verkamerd en andere gebouwen 
aan hun maatschappelijke functie 
onttrokken. Daar willen wij niet aan 
meewerken.

Daarom liever een maatschappelij-
ke bestemming. We gaan activitei-
ten organiseren met een bezinnend 
karakter (bijv. meditatie, yoga, 
wandelen, tuinieren en meditatief 
schilderen), maar ook activiteiten 
met een sociaal karakter (diaconie) 
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en gericht op geloofspraktisering. 
Veel van onze activiteiten zijn niet 
alleen bedoeld voor onze gasten, 
maar ook voor mensen uit de buurt 
of van verder weg. En op onze 
beurt willen we met gasten van 
het pelgrimshuis deelnemen aan 
activiteiten in de buurt. We willen 
met andere organisaties en bijvoor-
beeld met zzp-ers in de buurt een 
goed netwerk vormen en iets voor 
de buurt betekenen.

Heb je zin om mee te doen? Op 
dit moment doen al circa dertig 
vrijwilligers mee. Niet alleen uit de 
Antoniusgemeenschap, maar ook 
van daarbuiten. We werken graag 
samen en willen onze organisa-
tie laten groeien tot minimaal 45 
mensen in verschillende rollen. We 
zoeken bijvoorbeeld nog mensen 
voor de persoonlijke begeleiding 
van gasten, voor de intake en be-
reikbaarheid van het pelgrimshuis 
en voor communicatie.

En ook voor de begeleiding van 
activiteiten zoeken we mensen. Wil 
je als vrijwilliger aan de slag gaan? 
Of ben je zelfstandige en wil je sa-
menwerken bij het aanbieden van 
activiteiten? Laat het ons weten!

Corné van Iersel

www.pelgrimshuis-antonius.nl

contact@pelgrimshuis-antonius.nl
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Kerkbalans: werken aan een goede gemeenschap

We zijn er nog! Alive and kicking, 
zouden de Britten zeggen. En dat is 
best bijzonder, want in de afgelopen 
jaren zijn er in de dorpen en wij-
ken om ons heen heel wat kerken 
gesloten.

Wat is dan ons geheim? Dat we 
een levendige en betrokken ge-
meenschap zijn, die zich om en 
met elkaar bekommert. Maar vooral 
dat we midden in de samenleving 
staan. We sluiten ons niet op in onze 
kerk, maar zijn idealistisch. Tegen 
alle mogelijke cynisme in zetten wij 
ons in voor een betere wereld. 
Dat doen we met elkaar. Sommi-
gen halen hun inspiratie uit hun 
geloof in God. Voor anderen is het 
idealisme zelf een geloof. Want er 
zijn ook steeds meer 
mensen deel van onze 
gemeenschap die zich 
niet christelijk noe-
men. Bijvoorbeeld bij 
onze rommelmarkt of 
bij Buurt aan Tafel. We 
vragen niemand om de 
geloofsbelijdenis af te 
leggen, maar allemaal 
geloven we in mensen.

Na ons mooie eeuw-
feest van vorig jaar 
hebben we dit jaar 
vooral vooruit geke-
ken. We maken ons 
op voor de toekomst. 
Afgelopen najaar heb-
ben we in een aantal 
bijeenkomsten met el-
kaar van gedachten 
gewisseld over de wijze 
waarop wij in deze tijd 
een geloofsgemeen-
schap willen zijn. Het hele jaar heb-
ben we plannen voorbereid voor het 
starten van een pelgrimshuis (zie 
het artikel elders in dit blad) en als 
klap op de vuurpijl restaureren we 
dit jaar ons kerktorentje, zodat het 
er toch zeker weer een halve eeuw 
tegenaan kan.

Alles van waarde is weerloos, 
dichtte Lucebert eens. Daarom 
staat onze gemeenschap dichtbij 
kwetsbare mensen in de samen-
leving. We bieden straatmensen, 
vluchtelingen, arme en eenzame 
mensen, tbs-ers en andere behoef-
tige mensen een helpende hand. 
Door het bieden van concrete hulp, 
hier en elders in de wereld.
Tegelijkertijd zijn wijzelf ook kwets-
baar. Wat hiervoor geschreven is, is 
zeker waar. En het klinkt ook heel 
stoer. Maar we mogen onder ogen 
zien dat wijzelf ook kwetsbaar zijn. 
Onze gemeenschap bestaat uit veel 
ouderen en een aantal jongeren. 
Iedereen is bereid om ten volle mee 
te doen, maar ons geloof en onze 
idealen vragen ook om een grote in-

zet. We zijn blij met ieder nieuw lid 
en iedere nieuwe vrijwilliger die zich 
bij onze gemeenschap thuisvoelt.

Ook in financieel opzicht zijn we 
kwetsbaar. De afgelopen jaren 
hebben we financieel steeds positief 
kunnen afsluiten. Onder andere 

door uw bereidheid ruimhartig 
te geven en ook doordat we een 
zuinige gemeenschap zijn. Onze 
werkzaamheden voeren we zoveel 
mogelijk uit in eigen beheer en met 
vrijwilligers.
In het komende jaar wordt het 
moeilijker. De pastorie wordt ver-
bouwd om een pelgrimshuis te 
kunnen starten. De huurinkomsten 
vallen daardoor bijna volledig weg, 
terwijl we wel kosten maken. We 
hebben wel beperkte reserves, 
maar hopen dat u met een extra 
bijdrage de dip in onze inkomsten 
zoveel mogelijk wilt opvangen.
Speciaal aan mensen die geen be-
hoefte hebben om op zondag naar 
de kerk te gaan, maar die wel ons 
idealisme delen, vragen we: doe 

met ons mee.

Loop na afloop van de 
viering, op zondagen rond 
11 uur, eens de kerk bin-
nen om koffie met ons te 
drinken.
Of kom eten bij Buurt aan 
Tafel (www.wij-dewereld.
nl) en ontmoet daar buurt-
genoten en andere mooie 
mensen.
Bel eens op om te kijken 
of je kunt meedoen met 
onze diaconale activiteiten 
of als vrijwilliger bij het 
pelgrimshuis.
Of misschien ben je zelf 
actief voor een project 
dat goed bij ons aansluit 
en, wie weet, kunnen we 
samen iets beginnen.
En ook: deel met ons mee 
door het geven van een 
financiële bijdrage, zodat 

wij ook in de toekomst onze bijdra-
ge kunnen blijven geven aan een 
goede samenleving.

namens het locatieteam 
Corné van Iersel,

tel. 06 – 164 70 300
c.van.iersel@outlook.com
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Boekentip en bijzondere tentoonstellingen
Parelduiken
52 bijbelse verrassingen voor het 
hele jaar.

Geïnspireerd door meditatie, de 
christelijke mystici en de deuken en 
barsten die zij in haar eigen leven 
opliep, presenteert Marga Haas 
oude bijbelteksten zo fris en spran-
kelend dat ze mensen van nu op een 
nieuwe manier aanspreken. Eerlijk, 
open en ontwapenend. Parelduiken 
bevat 52 korte overwegingen – een 
voor elke week op het ritme van het 
jaar. Ze geven stof tot nadenken en 
vragen erom herlezen te worden.

‘In heldere, korte stukjes worden be-
langrijke mystieke inzichten vertaald 
naar het gewone leven, zodat je een 
vermoeden van Leven krijgt.’ 

Tussen Hemel en Aarde
Marie Cécile Thijs

In de tentoonstelling ‘Tussen Hemel 
en Aarde’ neemt kunstfotografe 
Marie Cécile Thijs (Heerlen 1964) 
ons mee in haar wereld waar tijd 
en ruimte vervagen. Een sprook-
jesachtig universum met zwevende 
vazen, levensechte eenhoorns, 
engelachtige wezens en magische 
taferelen. Het regent kikkererwten. 
Koninklijke katten met kroontjes 
kijken ons onverstoorbaar aan. 
Kinderen steken ongegeneerd hun 
tong uit of zijn bevroren in een 
heimelijke schreeuw. Tijd bestaat 
niet, in een daverende stilte komt 
alles tot leven. Objecten krijgen 
persoonlijkheid. Portretten worden 
stillevens en stillevens worden 
portretten. Marie Cécile Thijs: "Als 
in een parallelle wereld, waar ze 
hun eigen leven gaan leiden en 
een nieuwe betekenis krijgen. We 
kijken ernaar, maar zien een andere 
werkelijkheid.”

Nog te zien tot en met 19 januari in het 
Museum Jan Cunen te Oss.

Antieke Kerstversieringen
Tentoonstelling Oude en Antieke 
Kerstversieringen

Traditiegetrouw sluiten Huygens’ 
Hofwijck en Museum Swaensteyn 
het jaar af met een kersttentoon-
stelling. Vanaf 8 december 2018 
t/m 13 januari 2019 kunt u in de 
donkere dagen rondom kerst genie-
ten van de presentatie in de musea 
in het Huygenskwartier Voorburg.

Hofwijck zal geheel in kerstsfeer 
de presentatie Oude en Antieke 
Kerstversiering tonen uit de pri-
vécollectie van verzamelaars Berry 
Goldenbeld en Susan Witte. Hier 
worden enkele unieke, nog niet 
eerder getoonde, kerstversierin-
gen op zaal gepresenteerd, zoals 
reflectorballen, geborduurde an-
sichtkaarten, kerstboomkettingen 
en meer.

In Museum Swaensteyn tonen we 
het geliefde verhaal over de Drie 
Koningen. Daarbij keren enkele 
kerststallen van vorig jaar weer 
terug, maar worden er ook veel 
nieuwe getoond. De kerststallen 
zijn grotendeels afkomstig uit de 
collectie van het Stadsklooster aan 
het Westeinde in Den Haag én uit 
privécollecties. Naast de kerststal-
len zijn ook andere objecten te zien, 
zoals Getijdenboeken, Iconen en 
voorleesboeken. In de presentatie 
staan we stil bij het verhaal, de 
iconografie, de verbeelding, maar 
ook bij het feest dat op 6 januari 
wordt gevierd.

Tijdens de tentoonstelling worden er 
verschillende lezingen, instaprondlei-
dingen en workshops georganiseerd. 
Er is een gevulde randprogrammering 
voor jong en oud.

Spirituele plekken in Nederland

Iedereen kent Stonehenge, de ka-
thedraal van Chartres, de Extern-
steine in Duitsland of de piramide 
van Cheops, maar wanneer je een 
willekeurig iemand vraagt zo n plek 
in ons land op te noemen, blijft het 
vaak stil. Toch zijn er plekken in Ne-
derland waar je beter toegang hebt 
tot jouw spiritualiteit, plekken met 
een bijzondere energie, een specia-
le toegang tot je hogere bewustzijn. 
Er zijn 19 plekken gevonden. Hele 
bijzondere plekken met een lange
geschiedenis waar veel is gebeurd 
en je veel kunt ervaren. Het boek 
brengt je al in de sfeer. Via de rou-
tebeschrijving en de kaartjes vind 
je de plek makkelijk. Hou ze voor 
jezelf want een aantal zijn onbe-
kend, ongerept en heel stil. 
eniet van de energie en gebruik de 
meditaties om eruit te halen wat jij 
eruit wilt halen.
We wensen je een goede reis.

Een uniek sprookje met waarde-
volle levenslessen en adembene-
mende tekeningen. De oosterse 
sfeer zal je betoveren. Voor alle 
leeftijden.
Yuto krijgt een bijzonder cadeau. 
Een cadeau dat zijn leven zal veran-
deren. Een cadeau dat zal ontroe-
ren, dat zal troosten, dat warmte 
en beschutting zal geven.
Een cadeau voor het leven. Een 
cadeau om door te geven.

Ik geef je mijn hart
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Kroniek

Dassen

Momentje van aandacht

Soms vraagt wel eens iemand voor 
wie die dassen eigenlijk zijn die al-
tijd in de kerk op de tafel van de di-
aconie worden neergelegd. In deze 
tijd van het jaar kan ik daar een 
leuk antwoord op geven. Ieder jaar, 
in november, ga ik met tassen vol 
zelfgebreide dassen naar Stichting 
Straatmensen voor Straatmensen. 
Zij organiseren namelijk, meestal 
echt op 5 december, een Sinter-
klaasavond voor dak- en thuislozen 
in Nijmegen. Naast de warme maal-
tijd die zij vier keer per week krijgen 
uitgedeeld (deels betaald met geld 
van onze Erwtensoepactie!) krijgen 
zij op deze avond ook een paar sin-
terklaascadeautjes. En een van die 
cadeautjes is een mooie, warme, 
zelfgebreide das! Veel dank dus 
aan alle trouwe breisters vanuit de 
parochie en daarbuiten. Fijn dat we 
zo aan dak- en thuislozen letterlijk 
en figuurlijk wat extra warmte kun-
nen geven!

Op zondag 9 december hebben we 
met de kerkgangers weer kaarten 
geschreven naar mensen in vreem-
delingendetentie. Dit zijn asielzoe-
kers die geen recht hebben om in 
Nederland te blijven. Terecht als er 
echt geen grond voor is. Er zitten 
echter ook veel mensen vast die om 
allerlei redenen niet terug kunnen 
naar hun land van herkomst. Zij 
zitten daar in bewaring zonder enig 
perspectief. En als het niet lukt om 
hen uitgezet te krijgen worden ze 
vrij gelaten, d.w.z. op straat gezet.
Om hen te bemoedigen en te la-
ten weten dat zij niet helemaal 
vergeten worden, sturen we hen 
een kaart met goede wensen. We 
hebben zo’n 50 kaarten geschreven 
die verspreid gaan worden door 
Amnesty International.

Oecumenische werkgroep 
diaconie

Op 12 september is Sander Goos-
sens overleden. Hij was al een tijdje 
minder gezond maar de hartstil-
stand kwam toch nog onverwacht. 
Hij was een begenadigd accordeo-
nist: schreef ook zijn eigen muziek. 
Zijn vriend speelde mooi voor 
hem tijdens de afscheidsviering. 
Sander is maar 68 jaar geworden. 
We wensen zijn nabestaanden veel 
troost toe.

Namens de Antoniusgemeenschap 
wil ik graag iets tot jou zeggen.
In een van haar laatste gedichten 
noteert de dichters Vasalis het 
volgende:

Ik oefen als een jonge vogel op de 
rand

Van ’t nest, dat ik verlaten moet

In kleine haperende vluchten

En sper mijn snavel.

Verrassend genoeg heet dat ge-
dicht: Ouderdom.

Mogen we hieruit concluderen dat 
Vasalis meent dat elke leeftijd, tot 
aan de hoge ouderdom toe, zijn 
eigen uitdagingen kent. Verlaten, 
loslaten, steeds opnieuw de dingen 
leren verstaan, en verder gaan. Mis-
schien haperend, maar toch met het 
vertrouwen dat het wel goed komt. 
Ik kom daar nog op terug.
Ik denk aan jou, Jan Suiker.

Zestig jaar priester, in deze tijd, in 
dit land. Dan heb je, zacht gezegd, 
een boeiende tijd meegemaakt, 
zowel letterlijk als figuurlijk. Een 
tijd waar jij ongetwijfeld veel ge-
wonnen hebt, maar waar ook los 
gelaten moest worden. En toen het 
op jouw weg kwam heb jij verant-
woordelijkheid genomen voor veel 
lastige zaken van jouw orde. Ook 
verdrietige zaken die jouw na aan 
het hart lagen en die wellicht onge-
makkelijker waren dan wij ons ooit 
gerealiseerd zullen hebben.
Dan, op een gegeven moment 
wordt jij een van onze voorgangers. 
En wat voor een voorganger! Niet 
alleen een voorganger, maar vooral 
een medeganger.
Jij zingt met ons mee in het koor, 
jij kijkt met ons mee naar de film 
in de huiskamer, volgt met ons de 
dinsdagmiddagconferenties bij Vin-
cent de Paul, ging met ons mee op 
reis naar Padua, nam actief deel aan 
de drie avonden Geloven in deze 
tijd, bent te vinden bij Buurt aan 
Tafel, je luistert met ons mee naar 
de klankmeditaties van Jeanine. Je 
doopt (laatst nog dochtertje van 
Joka), trouwt en leidt uitvaarten, 
zoals die van mijn Duitse vriend, 
een tijd geleden. enz enz.

Een van de leidende motieven/ge-
dachten, misschien wel het meest 

leidende motief, in jouw leven is, 
naar ik meen, jouw rotsvaste over-
tuiging van de trouw van God aan 
ons mensen. Hij is met ons verbon-
den. Die trouw straal jij ook weer af 
op ons, dat is zo bijzonder. Ik denk 
dat het dat rotsvaste gevoel, geloof 
is, die jou de kracht geeft door te 
gaan, aandachtig, met vreugde en 
met overgave aan de dingen, de 
mensen, de situaties die voorbij 
komen.
In een overweging sprak jij het 
volgende over jouzelf uit:

En die mij schonk moet wel heel 
goed zijn, want Hij/Zij gaf mij een 
hart dat verlangt naar goedheid, 
naar beminnen en bemind worden. 
En Hij/Zij moet wel heel intelligent 
zijn, wan Hij gaf mij een goed stel 
hersens om over mijzelf en mijn 
wereld na te denken. Ik ben er blij 
mee, en ik ben dankbaar.
Ik neem de vrijheid en zeg vervol-
gens: lieve Jan, diegene die jou aan 
ons schonk moet wel ongelooflijk 
super zijn, en daar kunnen we niet 
anders dan heeeeeel dankbaar 
voor zijn.
Ga dus verder met ons mee Jan, 
nog lange tijd. En wellicht trilt het 
hoofd wat meer als jij ons aankijkt, 
en misschien trillen de handen wat 
meer als jij ons de communie uit-
reikt, maar beschouw dan, met ons, 
die trilling in synchronisatie van 
onze harten die in beweging komen 
als wij door jou ontmoet worden.
Lieve Jan, Het gaat je goed, heel 
goed.

Namens onze Antoniusgemeen-
schap,

Rob van Woerkom

Jan Zuiker 60 jaar priester
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Dit jaar is er weer een kerstex-
positie met stalletjes en nu extra 
aandacht voor de STER.
Achter in de kerk zal er ook een 
kerstfair zijn, met allemaal kerstar-
tikelen die veelal door vrijwilligers 
gemaakt zijn.
Op vrijdag 14 december om 16.00 
uur gaan de kerkdeuren open en 
op zondag 16 december wordt de 
expo afgesloten met het kerstkoor 
dat de traditionele carols zal zingen, 
afgewisseld met samenzang.
Openingstijden: 
14 dec. 16.00 - 20.30 uur, 
15 dec. 11.00 - 17.00 uur, 
16 dec. 11.00 - ongeveer 17.00 
uur. Na de carols kunnen we samen 
glühwein drinken.       Addy Groos

Kerst-Inn

Zo 16 dec, 10.00u
Derde zondag advent
Voorganger: Theo Brock en Maria 
Nolet mmv de cantor.
- Zo 23 dec, 10.00u
Vierde zondag advent
Voorganger : Albert Meijer mmv 
de cantor.
- Ma 24 dec, 22.00u
Nachtmis 
Voorganger: Tjeu van Knippenberg 
mmv het Paduakoor.
- Di 25 dec , 10.00i
Hoogfeest van Kerstmis
Voorganger: Jan Zuiker mmv het 
Gregoriaans Koor. 
- Zo 30 dec, 10.00u
Voorganger: Kees Megens mmc het 
Gregoruaans Koor.
- Zo 6 jan, 10.00u
Nieuwjaarsreceptie 
Voorganger: Dick Akerboom mmv 
het Paduakoor.
- Zo 13 jan, 10.00u
Voorganger : Tjeu van Knippenberg 
mmv de cantor.
- Zo 20 jan, 10.00u
Voorganger: Theo Brock mmv de 
cantor.
- Zo 27 jan, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer mmv het 
Gregoriaans Koor. 
- Zo 3 febr, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom mmv 
de cantor.
- Zo 10 febr, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg 
mmv het Paduakoor.
- Zo 17 febr, 10.00u
Voorganger: Kees Megens mmv 
de cantor.
- Zo 24 febr, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker mmv het 
Gregoriaans Koor. 

Sacred Dance Kerst
Op vrijdagochtend 21 december is 
iedereen welkom om mee te dansen 
bij onze speciale kerstmeditatie.
Wil je meedoen bel of mail dan 
even naar 0621526493 of ma-
rij_de_rooij@hotmail.com.
Plaats : parochiehuis van Slichten-
horststraat 81 van 10-12.00uur
Vrijwillige bijdrage voor de AvP 
kerk.

Kleuterviering
Het is druk in de herberg. De herber-
gier is onrustig. Wat gebeurt er toch 
allemaal in de kerstnacht? Kerst-
viering voor kleuters van 2-6 jaar. 
Zondag 23 december van 16.00 
-16.30 uur in de AvP-kerk, Groes-
beekseweg 96.

Fijne Kerstdagen
en een

gelukkig 2019!


