
Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost
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Huis van God,
huis voor de buurt
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Voedselinzameling

Start traditie op Goede Vrijdag: 
passieconcert door Mnemosyne.
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Passieconcert 

Draagt u ook bij met levensmidde-
len voor ruim 700 cliënten?

Antonius onderweg

www.avpnijmegen.nl

Gedachten rond Pasen
In de koelste blik,

in het scherpste woord,
in de zoutste traan,

in de grootste verlatenheid,
zit er ondanks het dodende

kans tot verandering.

In het oprecht aankijken,
in het open luisteren,

in het hartverwarmend 
spreken,

in de uitgestoken hand,
in de dragende zorg,

zit er hoop en opstanding.

Telkens weer
sprankels leven,

Pasen en verrijzenis
dichterbij. 

Kathleen Boedt

Een week geleden bereidden we 
met een groepje de derde avond 
voor van de cyclus ‘Waar maak je 
ruimte voor?’ We lazen een tekst 
waarin Mozes zijn volk door de Rode 
Zee heen wil leiden. Maar zijn volk, 
wil niet met hem mee. Ze zien in 
de verte de Egyptenaren naderen 
en de tekst verhaalt dat als volgt:
Dan zien de Israëlieten ineens dat 
de Egyptenaren hen achterna geko-
men waren. Hevige angst maakte 
zich van hen meester en zij riepen 
luid tot Jahwe. Maar tegen Mozes 
zeiden ze: ‘Waren er in Egypte geen 
graven dat je ons naar de woestijn 
gebracht hebt om te sterven? Hoe 
heb je het toch in je hoofd gehaald 
om ons weg te voeren uit Egypte? 
Hebben wij je in Egypte al niet ge-
waarschuwd: bemoei je niet met 
ons, laat ons maar in dienst blijven 
van de Egyptenaren? Het is beter 
hen te dienen dan te sterven in de 
woestijn.”

Een paar dagen later las ik het ver-
haal van Mozes bij de doornstruik. 
Mozes hoedt een kudde. Plotseling 
ziet hij bij de berg van God een vuur 
dat opvlamt uit een doornstruik. 
Maar de doornstruik verteert niet. 
Dan spreekt God hem toe. “Kom 
niet dichterbij, en trek je schoenen 
van je voeten, want de plaats waar-
op je staat is heilige grond.’

Marc-Alain Ouaknin, een Joods 
Franse filosoof zegt hierover: Ook 
deze tekst wordt niet verteerd, want 
de betekenis is oneindig. Je kunt de 
tekst over dit brandend braambos 
steeds opnieuw ervaren, steeds 
opnieuw lezen. En steeds opnieuw 
kan je zeggen (net als Mozes) ‘hier 
ben ik’ en steeds opnieuw kan je 
dan een stem horen die tegen je 
zegt: ‘doe je schoenen uit, knoop 
je veters los, ontdoe je van alles 
wat knelt en dicht maakt, en afsluit’.
En dan, wanneer hij nadenkt over 

 
Vieringen in de goede week en met Pasen

Zo 14 april 10.00 uur Palmpasen
Di 16 april 19.00 u Viering van Inkeer en Vergeving,

Do 18 april 19.00u Viering Witte Donderdag
Vr 19 april 15.00u Viering Goede Vrijdag

Za 20 april 21.00u Paaswake
Zo 21 april 10.00u Hoogfeest van Pasen
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Door wie laten wij ons inspireren?

de woorden ‘heilige grond’ (God 
had immers tegen Mozes gezegd: 
‘…want de plaats waarop je staat 
is heilige grond’), zegt Marc-Alain 
nog iets verrassends. Heilig bete-
kent volgens Marc-Alain Ouaknin: 
niet opgesloten zijn, je niet laten 
opsluiten. Alleen dan vindt de open-
baring plaats, alleen dan zie je een 
weg naar voren waar een mogelijke 
toekomst opdaagt.

Je niet laten opsluiten, niet terug 
keren naar dat ogenschijnlijk veilige 
slavenbestaan van de Israëlieten 
in bovenstaand stukje, maar de 
riskante tocht ondernemen naar 
datgene wat jouw eigen bestem-
ming moet, kan zijn. Waar komen 
wij dat bij onszelf  tegen?
Toen dacht ik aan de tweede avond 
van ‘Waar maak je ruimte voor?’ 
waar we met een aantal mensen 
een tekst door middel van bibliodra-
ma bestudeerden (wat een prachtig 
manier trouwens, om een tekst 
te bestuderen). We speelden een 
fragment uit Genesis waar Isaac 
onderdak vraagt bij de Filistijnen. 
Maar zijn volk wordt te talrijk, gaan 
een bedreiging vormen voor de 
Filistijnen. De Filistijnen gooien de 
waterputten dicht. Gevolg voort-
durend ruzie en onenigheid tussen 
Filistijnen en joden. Isaac trok 
weg. Groef op gegeven moment 
een nieuwe waterput, waarover de 
beide volkeren geen ruzie kregen. 
Die put kreeg van Isaac de naam 
Rechobot, want ‘nu heeft Jahwe ons 
ruimte gegeven zodat we kunnen 
groeien in dit land’.

Wij speelden die avond in door ons 
gekozen rollen. Ook ik was rolvast, 
onverbiddelijk. Gaf geen millimeter 
weg. Zo deden meerderen. Gevolg, 
grote chaos, ruzie; een oplossing 
werd niet bereikt. Sommigen van 
ons voelden zich ook nauwelijks 
gehoord of verstaan.

De nabespreking was onthullend en 
prachtig tegelijk. We realiseerden 
ons maar weer eens voor de zo-
veelste keer hoe opgesloten in een 
rol, onze rol, we gehandeld hadden.
Niet vastzitten in al die rollen 
(maatschappelijke, partijpolitieke, 
ambtelijke, rol als functionaris, 
bestuurder, vader, priester, man of 
vrouw, als CEO, enz. enz.), maar 
steeds opnieuw onbevangen na-
denken en stil staan bij vragen als: 
Waar gaat het (in Godsnaam) om? 

In de vorige Antonius Onderweg 
kon u een rijtje namen lezen van 
mensen die ons kunnen inspireren 
en die we graag een plek geven in 
het pelgrimshuis. Tot deze mensen 
hoort ook Geert Grote.

“De langste reis is de reis naar 
binnen”, zei de eerste VN-secre-
taris-generaal Dag Hammarskjöld 
ooit. Het is wat Geert Grote na-
streefde. Hij en zijn volgelingen van 
de Moderne Devotie waren kritisch 
over de formele kerk en waren 
gericht op verinnerlijking van het 
geloof. Van dit laatste is het boek 

‘Over de navolging van Christus’ 
van Thomas a Kempis een mooie 
vrucht. 

De reis naar binnen... niet alleen 
vanwege de inhoud is dit navol-
genswaardig. Het past ook uit-
stekend bij een pelgrimshuis dat 
erop is gericht mensen op hun 
levensweg – hun innerlijke reis – te 
vergezellen.
Geert Grote is van grote betekenis 
geweest voor het geloof in onze 
streken. In Nijmegen waren er ten 
minste twee kloosters met volge-
lingen van de Moderne Devotie, 
waaronder het klooster Mariën-
burg, waar in de vijftiende eeuw 
een gemeenschap van Zusters van 
het Gemene Leven ontstond. Geert 
Grote is ons dus ook fysiek nabij.
Er wordt wel eens gezegd dat het 
katholieke geloof in Nederland erg 
calvinistisch is, maar ik kan me 
voorstellen dat de eigenheid van 
de manier waarop wij geloven nog 
meer te danken heeft aan Geert 
Grote.
In tweeduizend jaar christendom 
heeft het geloof vele kleuren aan 
zijn palet toegevoegd. Die gescha-
keerdheid willen we graag in het 
pelgrimshuis laten terugkomen om 
daarmee de rijkdom van het chris-
telijk geloof tot zijn volle recht te 
laten komen.

Corné van Iersel

Wat voor mens wil ik zijn? Hoe moet 
een volgende generatie verder?

Het Paasfeest viert de opstanding 
van Christus. De Evangelisten die 
daarover meldden willen ons er 
voortdurend aan herinneren: denk 
er aan: cynisme, terugkeer naar 
slavernij, wanhoop, angst, wraak, 
nihilisme, dat alles heeft niet de 
toekomst. Deze oude bijbelse tek-
sten met ons hedendaagse leven 
verbinden (ja, die oude verhalen 
van weleer zijn nog steeds heel mo-
dern en relevant!) en je realiseren 
dat ook wij voortdurend staan voor 
dat brandend braambos. 
Je ontdoen van je schoeisel, en op-
staan, steeds opnieuw opstaan en 
elkaar ruimte gunnen, en vertrouw 
daarbij op God, misschien is dat de 
kern van gelovig leven.
Aan u allen, een goed paasfeest,

Rob van Woerkom
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Pelgrimshuis Antonius: goed nieuws!

Met een steeds groter wordend 
groepje zijn we de komst van het 
pelgrimshuis aan het voorberei-
den. De organisatie bestaat op dit 
moment uit circa 45 vrijwilligers. 
Een deel van hen is al actief en 
een deel is in afwachting van wat 
komen gaat.

Het pelgrimshuis wordt gesteund 
door de parochie H. Stefanus. In 
het pastoraal beleidsplan voor de 
parochie, dat nu nog de status 
van concept heeft, wordt het pel-
grimshuis genoemd als een huis dat 
de potentie heeft uit te groeien tot 
een centrum voor geestelijke groei 
voor de stad en voor de regio. Aan 
alle locaties wordt gevraagd om 
hieraan medewerking te verlenen, 
bijvoorbeeld door mee te werken 
aan activiteiten. Daarmee wordt het 
niet alleen een belangrijk pastoraal 
en diaconaal initiatief voor de Anto-
nius van Paduagemeenschap, maar 
ook voor de parochie als geheel.

Ook over de verbouwing kunnen 
we jullie eindelijk positieve ontwik-
kelingen melden. De bouwtekenin-
gen zijn al behoorlijk definitief en 
ze kunnen over een tijdje worden 
ingediend bij de gemeente. Zeker 
zo belangrijk is dat we met het 
parochiebestuur afspraken hebben 
gemaakt over het gebruik van de 
pastorie: in principe gaat het pel-
grimshuis de begane grond en de 
zolderverdieping in gebruik nemen. 
De eerste verdieping wordt inge-
richt met studio's, maar daarvan 
wil het pelgrimshuis ook graag één 

studio huren als groepsaccomoda-
tie. Wij mogen huurders aandragen 
voor de overige studio's en denken 
eraan daarvoor mensen te werven 
die (tijdelijk) willen wonen in een 
religieuze leefgemeenschap. Op 
die manier kunnen we voor het 

pelgrimshuis de kloosterlijke sfeer 
creëren die we voor ogen hebben.

De verbouwing zelf zal nog enige 
tijd nodig hebben. Daarom heeft 
het stichtingsbestuur voor het pel-
grimshuis besloten om – vooruitlo-
pend op het bieden van onderdak 
– alvast activiteiten te organiseren. 
In mei starten we met een aantal 
meditatieve bijeenkomsten (zie ar-
tikel elders in dit blad). En we hopen 

in mei of juni ook te kunnen starten 
met devotiewandelingen.

Nu het pelgrimshuis steeds concre-
tere vormen gaat aannemen, wer-
ken we ook meer samen met andere 
organisaties. Op dit moment noe-
men we graag de Boskapel. We zijn 
intensief met hen in gesprek over 
mogelijkheden tot samenwerking. 
In elk geval samenwerking tussen 
hun initiatief Het Stadsklooster en 
ons pelgrimshuis, maar we hopen 
dat er ook tussen de beide kerken 
iets moois gaat opbloeien.
Kortom: we hebben als locatieteam 
in de afgelopen anderhalf jaar 
stevig moeten vasthouden om het 
pelgrimshuis te kunnen realiseren, 
maar nu is het eindelijk zover. We 
hopen dat onze geloofsgemeen-
schap daar een impuls aan geeft, 
maar ook een impuls van krijgt 
en dat we als kerk – maar ook als 
parochie als geheel – een mooie 
toekomst tegemoet gaan.

Natuurlijk moeten er nog wel veel 
praktische zaken worden geregeld. 
Naast de verbouwing – waarvoor 
het parochiebestuur primair aan 
zet is – hebben we veel mensen 
nodig om bijvoorbeeld gastheer of 
gastvrouw te zijn, voor praktische 
werkzaamheden, communicatie, 
persoonlijke begeleiding van gas-
ten en voor het organiseren van 
activiteiten. Iedereen kan op zijn of 
haar eigen manier wel een steentje 
bijdragen om dit pelgrimshuis tot 
een mooie plek te maken.

Het locatieteam

Wij zijn heel trots dat we in de 
AvP zoveel verschillende voor-
gangers hebben. Iedereen heeft 
zo zijn eigen kijk op de aloude 
bijbelverhalen en het geloof. En 
persoonlijk ben ik nog eens extra 
blij met het gegeven dat wij maar 
liefst vier vrouwelijke voorgangers 
hebben, want helaas is dat (al zou 
het er maar één zijn) niet overal 
gemeengoed. Op 31 maart ging 
Cecile Kuypers voor; 28 april Maria 
Nolet, 5 mei Marieke van de Ven 
en 19 mei Liesbeth Jansen.
Dames, ik kijk  enorm uit naar jullie 
bijdrage aan de viering!

Jeanine van Weert

Trots!
Omdat de kerkklokken tussen Witte 
Donderdag en de paasnacht zwij-
gen, wordt aan de kinderen verteld 
dat ze naar Rome vertrekken om 
paaseieren te halen. Die worden 
in de paasnacht in de tuinen ge-
strooid. Het eerste klokkengelui op 
paasmorgen is voor kinderen het 
sein dat ze naar paaseieren mogen 
zoeken.

Eieren staan in alle culturen sym-
bool voor levenskracht, omdat uit 
een ei vaak nieuw leven ontstaat. In 
de christelijke traditie staat de eier-
schaal symbool voor het Oude Ver-
bond en het ei zelf voor het Nieuwe 

Paaseieren en paashaas in het christendom
Verbond. Het ei dat openbarst en 
het kuiken dat te voorschijn komt, 
is symbool voor de verrijzenis.

De paashaas werd ingevoerd door 
protestantse christenen. Die wilden 
met Rome - en dus met de paas-
klokken - niks te maken hebben. 
Wellicht knoopten zij aan bij een 
volkse traditie waarin de haas vaak 
symbool staat voor vruchtbaarheid. 
Maar een paashaas die eieren legt? 
Hoe komt de traditie daarbij? Vogels 
lieten hun eieren soms achter in 
lege hazenlegers. Deze eieren wer-
den nogal eens per abuis aangezien 
voor hazeneieren.
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Dit jaar hielden we onze jaarlijkse 
vastenmaaltijd van AvP en Maranat-
hakerk, samen met de Effatakerk 
de DoRékerk en de Oud katholieke 
Kerk. En het werd inderdaad: Hoe 
meer zielen hoe meer vreugd. Bij 
de start van de maaltijd hadden 72 
mensen een plekje gevonden aan 
de gezellig gedekte tafels met de 
mooie bloemstukjes gemaakt door 
Ans Asberg en Nel Bökkerink, in de 
altijd sfeervolle parochiehuiszaal. 
Op de biljarttafel stonden heel wat 
maaltijden klaar: zuurkoolschotels, 
stampotten in allerlei variaties en 
heerlijke pannen maaltijdsoep, 
gekookt door een groepje parochi-
anen Ook de Pompekliniek had net 
als vorig jaar voor een pan heerlijke 
linzensoep gezorgd. Omdat er meer 
mensen kwamen dan waren opge-
geven werd het voor sommigen iets 
meer een vastenmaaltijd dan de or-
ganisatoren bedoeld hadden, door-
dat de pannen allemaal tot op de 
laatste hap werden leeggeschept: 
een evaluatiepuntje bij de nabe-

spreking in de diaconiegroepen.
Maar de sfeer was heel geanimeerd 
en gezellig.
Anneke opende met een mooi ge-
dicht. René Klaassen zong met ons 
het lied: ‘”Wij moeten gaan ; aan 
het lied van bevrijding voegden we 
weer een eigen refrein…” .
Als vertegenwoordiger van de 
Stichting Geboortekliniek Kabale 
vertelde Beppie Peters na de hoofd-
maaltijd, samen met Riet Heurkens 
wat er sinds vorig jaar (toen was 
deze Stichting ook uitgekozen als 
diaconaal doel van de vastenmaal-
tijd) allemaal gebeurd was met de 
donatiegelden: Racheal Kyarisiima 
verloskundige in Kabale heeft haar 
opleiding tot bevoegd verpleeg-
kundige om echo’s te maken en te 
diagnostiseren 26 febr jl afgerond 
en is geslaagd en gaat nu in het 
ziekenhuis aan de gang. De Uni-
versiteit van Kabale heeft voor de 
opleiding van verloskundigen veel 
nieuwe lesmaterialen kunnen aan-
schaffen. Deze werden bij de Open 

Bijzondere Vastenmaaltijd ...

Dag van de Universiteit Kabale op 
15 Maart jl als aanschouwelijk ma-
teriaal ingezet.
Dat alles was ook te zien op de fo-
totentoonstelling die op het podium 
in de zaal was opgesteld. Door een 
noodlottige situatie waarbij begin 
maart de stroomtoevoer op het 
ongebruikte echoapparaat verkeerd 
werd aangesloten, is het echoappa-
raat van het ziekenhuis uit elkaar 
geknald en onbruikbaar. De stich-
ting richt zich dus nu acuut op de 
aanschaf van een nieuw echoappa-
raat zodat Racheal zo snel mogelijk 
aan de slag kan. Daar zal het geld 
van de vastenmaaltijd van dit jaar 
dus direct naar toe gaan.

Gelukkig is er heel gul gegeven voor 
maaltijd, de kaarten, de bloem-
stukjes en de geboortekliniek. Het 
geweldige bedrag van 824,00 euro 
!! kwam uit de collectezakken.
Namens de Stichting Geboortekli-
niek Kabale ongelooflijk bedankt 
daarvoor.

Gedicht bij Opening van de Vas-
tenmaaltijd (tekst zr. Theresa)

Het is fijn om…

Iemand te hebben die van je houdt,
oók als hij je kent.

Iemand te hebben die jou niet moét 
helpen, maar toch helpt.

Iemand te hebben die niet bij je 
moét zijn, maar toch bij je is.

Iemand te hebben die niet bij de 
tijd is, maar de tijd heéft.

Iemand te hebben die niet alleen 
meeleven toónt, maar mee leeft.

Iemand te hebben die niet alleen 
begrip heéft, 
maar je ónbegrip begrijpt.

Iemand te hebben die veraf
tóch dichtbij je is.

Iemand te hebben die niet het ge-
weld verwacht, 
maar de liefde koestert met alle 
kracht.

Iemand te hebben bij wie je, 
tijdloos en kosteloos kunt parkeren 
……
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Ds. Bauk Zondag was er ook weer 
bij deze avond, samen met een 
client van de Pompekliniek. Zij ver-
telde aan de hand van gesprekken 
met de cliënten hoe welkom de 
kaarten zijn die we elk jaar samen 
schrijven en dat de bemoedigende 
woorden de cliënten laten voelen 
dat er nog mensen zijn die aan hen 
denken en hen niet vergeten. Een 
klein gebaar met grote impact. Dit 
jaar zijn er veel kaarten (70) ver-
kocht en beschreven voor dat doel.
Met een eenvoudig toetje en voor 
de verandering ook een kopje koffie 
voor de liefhebbers liep de vasten-
maaltijd ten einde.
Anton van der Meer van de Effata-
locatie sloot af met een bezinnend 
gedicht en samen het laatste lied 
zingend. “Dit huis is een huis waar 
de deur open staat…” kwam de 
avond tot een afronding.
Heel veel helpende handen ruimden 
de tafels af, sjouwden ze naar het 
podium en wasten in de keuken 
uitgeleende borden en bestek en 
pannen af.
Dank aan iedereen die zich heeft 
ingezet om er zo’n fijne en gezellige 
avond van te maken want daarover 
waren we het allemaal, organisa-
toren en gasten, eens: een mooie 
avond was het…………… met een 
prachtig resultaat voor Moeder en 
Kindzorg in Oeganda.

Opbrengst 824 euro!!
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De pelgrim komt op adem met de psalmen

Het pelgrimshuis Antonius start in 
het voorjaar met de eerste activi-
teiten. We beginnen met een serie 
van vier bijeenkomsten voor men-
sen onderweg…. een verstillende 
tocht langs de psalmen. We gaan 
luisteren en mediteren. We staan 
stil bij hoe we ons lichaam en onze 
adem ervaren en we gaan met 
elkaar in gesprek aan de hand van 
verschillende psalmen als inspire-
rende leidraad.
Geïnspireerd door meditaties uit 
de kloostertraditie brengen we ons 
lichaam en onze ziel dichtbij wat ons 
raakt op onze levensweg. Datgene 
wat ons doet groeien. Als we onze 
adem en ons lichaam door rustige 
oefeningen bewust nieuwe ruimte 
geven komen we in contact met wat 
ten diepste in ons is. En zo kunnen 
we van top tot teen ontvankelijk zijn 
voor wat ons ter ore wil komen - als 
we stil luisteren.
De psalmen zijn door vele ogen 
bezien en beschreven: hoe kijken 
wij er nu naar en wat kunnen wij 
erin ontvangen? We gaan elkaar in 
deze bijeenkomsten ontmoeten met 
wat we hierin tegenkomen en hoe 
dit dan nú voor ons van betekenis is 
op de weg die we aan het gaan zijn.

Thema’s zijn:
· Ik adem en besta (psalm 139)
· Mijn weg is mijn groei (psalm 27)
· Verwondering (psalm 8)
· Vertrouwen en meegaan (psalm 4)

Deze activiteit wordt begeleid door 
Karina Aarts. Karina is geestelijk 
begeleider en rebalancer. Door 
tijdens deze bijeenkomsten niet 
alleen met het hoofd bezig te zijn, 
maar je ook van je lichaam bewust 
te zijn, kunnen we ontvankelijk 
worden voor – wat grote mystici 
voor ons genoemd hebben – ‘het 
aangeraakt worden door God’. Hij is 
voortdurend met ons aan het werk. 
Wat wij mogen doen is ontvangen.

Praktisch
De (los te volgen) bijeenkomsten 
vinden plaats op woensdagmiddag 
8 mei, 22 mei, 5 juni en 19 juni van 
14.00 – 16.30 uur.
Plaats: Pelgrimshuis Antonius, 
Groesbeekseweg 96 Nijmegen Kos-
ten: €15,- per keer (minima €10,-) 
Aanmelden graag vóór 1 mei: via 
mail: karinaaarts@hotmail.com 
of bel: 024-3784313 (overdag) 
Groepsgrootte: min. 4 - max. 10 
mensen

Pasen 
en alles is 

van ongekende kracht  
doordrongen.

De aarde heeft een nieuw 
gezicht.

Het zaad bestorven  
in de voren, 

komt wonderbaarlijk  
aan het licht

Zelfs als geen mens 
het zou geloven, 

dan zouden bloemen  
en bomen 

het nog verkondigen 
dat zelfs wat ingeslapen is 

toch onbedwingbaar  
kan herleven.

In al haar kwetsbaarheid 
mag hoop gekoesterd worden.

Omwille van die Ene. 
Zijn leven was zo  
onvoorwaardelijk 

en diep in ons bestaan  
geworteld 

dat er geen grafsteen 
zwaar genoeg kon wegen. 

Dood is niet sterker  
dan de liefde.

Sta op 
en durf die weg te gaan. 
Laat Hem in taal en teken 
weer herkenbaar worden

Kris Gelaude

Pasen

In ‘Ongeneeslijk religieus’ neemt 
filosoof en theoloog Gerko Tempel-
man zichzelf onder de loep. Want 
zijn persoonlijke verhaal is precies 
het verhaal van God en de moder-
ne tijd. Het is een verhaal over het 
verdwijnen van God, maar ook een 
verhaal waarin het nog verbijs-
terend vaak over God blijft gaan. 
Sterker nog: het is een verhaal over 
een verwarrende comeback van 
God in de hedendaagse filosofie. 
Een wederopstanding, zo je wilt, 
maar dan verzonnen door atheïs-
tische filosofen. Gerko Tempelman 
wil er het fijne van weten. Om te 
zien of je er iets mee kunt, als je 
ongeneeslijk religieus bent. Een 
toegankelijk geschreven boek over 
een actueel onderwerp, vol met 
persoonlijke ervaringen en verfris-
sende gedachtenkronkels.

Boekentip



p
ag

in
a 7

Passieconcert Mnemosyne: start nieuwe traditie
Kamerkoor Mnemosyne start een 
nieuwe traditie van concerten in 
de passietijd in samenwerking 
met de Antonius van Paduakerk in 
Nijmegen

Kamerkoor Mnemosyne brengt on-
der leiding van dirigent Wolfgang 
Lange en met medewerking van 
Gerie Daanen op accordeon op 19 
april om 20.15 uur in onze kerk :
Höret das Leiden, een concert met 
muziek van Pärt, Demantius, Tallis 
en Lukaszewski. Het centrale the-
ma in alle stukken is het lijden van 
Jezus en van het Joodse volk, en 
de hoop en verzoening met God die 
daaruit volgen.
In dit programma verbindt Mnemo-
syne koorwerken uit renaissance 
en vroege barok met eenentwintig-
ste-eeuwse muziek.
Het concert begint met het ’Salve 
Regina‘ van Arvo Pärt in de versie 
voor gemengd koor waarin traditie-
getrouw om voorspraak van Maria 
bij God wordt gevraagd om het 
aardse lijden te kunnen verlaten.
Het programma vervolgt met de 
veelzeggende, expressieve zes-
stemmige ‘Johannes Passion’ van 

Christoph Demantius waarin het 
lijdensverhaal van Christus wordt 
bezongen.
De zesstemmige ‘Klaagzangen van 
Jeremiah’ behoren tot het beste dat 
Thomas Tallis geschreven heeft. Het 
werk bestaat uit twee delen waar-
van tijdens dit concert het eerste 
deel wordt uitgevoerd. De teksten 
zijn afkomstig van vijf klaagliederen 
uit het oude testament waarin de 
dichter treurt over de verwoesting 
van het koninkrijk Juda en de stad 
Jerusalem, als straf van God voor 
de zonden van het Joodse volk. De 
dichter roept de lezers op hun le-
ven te verbeteren en weer op Gods 
liefde te gaan vertrouwen.
Het concert wordt afgesloten met 
deel II en III van de indrukwekken-
de ‘Lamentations of Jeremiah’, van 
de hedendaagse Poolse componist 
Pawel Lukaszewski. Lukaszewski 
laat, net als Tallis, de vernietiging 
van Jerusalem als metafoor voor de 
dood van Christus, intact.

Gerie Daanen, accordeonist van 
internationale allure begeleidt het 
koor bij het Salve Regina van Pärt. 
Daarnaast vertolkt hij een tradi-

tionele Bulgaarse ‘Sevdana’ voor 
accordeon solo.
Höret das Leiden Kamerkoor Mne-
mosyne zingt Pärt, Demantius, 
Tallis en Lukaszewski, o.l.v. Wolf-
gang Lange, m.m.v. Gerie Daanen 
(accordeon)
Aanvang 19 april 20.15 uur.

Al jaren (zelfs al meer dan 2 eeu-
wen) organiseert de Nijmeegse 
Broederschap de jaarlijkse bede-
vaart naar Kevelaer. Dit jaar is ge-
kozen voor het Thema: Heer naar 
wie zouden we gaan. 
De bedevaart vindt plaats op Zon-
dag 26 Mei 2019. Per bus vertrek-
ken de deelnemers vanaf verschil-
lende opstappunten naar Kevelaer.

Eeuwenlange Nijmeegse traditie…..231ste Bedevaart naar Kevelaar
Om 9 uur wordt er in proces-
sie gelopen naar de genade-
kapel op het kerkplein waar 
een bloemenhulde wordt 
gebracht en een kleine ge-
bedsviering is. 
Om 10.00u. is de gezongen 
H.Hoogmis in de Basiliek St 
Marien die gewijd is aan Ma-
ria. Deze kan iedereen op ei-
gen gelegenheid bezoeken. 
Om 14.00 is er een medi-
tatieve viering met aanslui-
tend rond 15 uur Koffie met 
gebak. 
Om 16 uur is er een dank-
dienst en rond 17.00 u. 
vertrekt de bus weer richting 

Nijmegen.

Deelname aan deze bedevaart kost 
25 euro incl. busvervoer en koffie 
en gebak. 
Inschrijving/betaling vóór 15 mei op 
bankreknr. NL35INGB0000044689 
t.n.v. Nijmeegse Processie naar 
Kevelaer Onyxstr. 27 6534 XW 
Nijmegen. Meer informatie: Mary 
Wesselkamp, tel: 06- 82188050 

mail : h.wesselkamp3@upcmail.nl

Voettocht 
Zaterdagavond 25 Mei, vertrekt er 
ook een voettocht naar Kevelaer 
(georganiseerd door de NIVON 
Lange Afstands Wandelgroep 
Nijmegen) Afstanden, 33, 40 en 
50 km.
Voorafgaand wordt om 19.30 in de 
St Jacobskapel (Glashuis 4 Nijme-
gen) een korte dienst gehouden 
geleid door de Broederschap sa-
men met de deelnemers aan de 
voettocht. 
De wandelgroep sluit zondagmor-
gen om 9 uur aan bij de processie 
van de bedevaartgroep, bij de ge-
bedsviering bij de genadekapel en 
de Hoogmis.

Inlichtingen over deze voettocht: 
Antoon Janssen, tel. 024-323 79 
45 Jo Jansen, tel. 024-641 77 05 
Zie ook de onderstaande website: 
www.nijmeegse-processie.nl/
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AvP zet deuren open

Wij wensen 
u een

Zalig Pasen 

-Z0 14 april Palmzondag 
Voorganger:Tjeu van Knippenberg 
mmv het Gregoriaans koor
-Di 16 april Viering van Inkeer en 
vergeving, 19.00 in de sacristie
-Do 18 april Witte Donderdag 
Voorganger: Tjeu van Knippenberg 
mmv het Gregoriaans koor
-Vr 19 april Goede Vrijdag 
Voorganger Ton Groos mmv Larissa
-Za 20 april Paaswake 
Voorgangers: Tjeu van Knippenberg 
en Kees Megens mmv Paduakoor
- Z0 21 april Pasen 
Voorganger: Jan Zuiker mmv Paas-
koor
-Zo 28 april  
Voorgangers: Maria Nolet en Dick 
Akerboom mmv Gregoriaans koor
-Zo 5 mei Voorganger: Marieke 
van de Ven mmv de cantor
-Zo 12 mei 
Voorganger Tjeu van Knippenberg 
mmv Paduakoor
-Z0 19 mei  
Voorganger: Liesbeth Jansen mmv 
cantor
-Zo 26 mei  
Voorganger: Albert Meijer mmv 
Gregoriaans koor
-Do 30 mei Hemelvaartsdag 
Voorganger Ed Metz mmv cantor
-Zo 2 juni  
Voorganger Kees Megens mmv de 
cantor
-Zo 9 juni Pinksteren  
Voorganger: Tjeu van Knippen-
berg mmv het Paduakoor.

De Antonius van Paduakerk zet haar 
deuren weer wijd open voor ieder-
een die een stil momentje wil heb-
ben of een kaarsje aan wil steken of 
wil genieten van het mooie neogo-
tische gebouw met haar prachtige 
gebrandschilderde ramen.
Meer dan honderd jaar is het ge-
bouw een markante plek aan de 
Groesbeekseweg met een levendige 
parochiegemeenschap die met haar 
vele diaconale activiteiten er wil zijn 
voor de medemensen .
Vanaf 3 April as is de kerk elke 
eerste en derde woensdag van de 
maand open voor iedereen. Koffie 
en thee staan op u te wachten.
In het afgelopen jaar van de open-
stelling hebben al heel wat mensen 
een kijkje genomen, zomaar langs 
fietsend of op bezoek in Nijmegen 
en dan met herinneringen aan vroe-
ger toch even kijken in de kerk van 
hun jeugd. Het leverde heel mooie 
gesprekken op .
Ons Motto: Kerk in en voor de Buurt 
kwam zo goed tot zijn recht.
Komende openstellingen: 17 April, 
1, 15 Mei, 5 en 19 Juni.
Van harte welkom!

Voedselbank

Traditiegetrouw organiseren we in 
de periode voor Pinksteren weer in 
heel veel kerken een grote voed-
selinzameling voor klanten van 
de  Voedselbank Nijmegen-Over-
betuwe.
Voor al deze klanten wordt iedere 
week een krat met levensmiddelen 
samengesteld, liefst met zo gezond 
mogelijke producten. Ieder jaar or-
ganiseren wij een grote inzameling 
van basisproducten. Gewone le-
vensmiddelen die nodig zijn om een 
gezonde maaltijd op tafel te zetten.

In de kerk krijgt u 12 mei een flyer 
uitgereikt. Daarop staat welke pro-
ducten heel welkom zijn. We hopen 
dat veel mensen meedoen met deze 
actie, want er is iedere week heel 
veel nodig om ruim 700 kratten te 
vullen!
U kunt alles in uw kerk inleveren 
vanaf 19 mei tot en met het week-
end van 2 juni.
Dank u wel voor alles wat u geeft. 
Het is meer dan welkom!

Extra inzameling 
We vragen behalve de kerkgan-
gers ook aan mensen in de buurt 
van de kerken (en ook daarbui-
ten!) om mee te doen met deze 
inzameling. U kunt daarvoor 
terecht op zaterdag 1 juni van 
14.00 – 16.00 uur op het kerk-
plein, Groesbeekseweg 96 te 
Nijmegen.

Het gaat om :
* groenten en fruit in blik of glas
* houdbare melk
* rijst, maccaroni, spagetti, mie of 
andere pasta.

Oecumenische werkgroep diaconie


