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De parochie H. Stefanus bestaat uit een samenwerking tus-
sen acht kerken in Nijmegen. De parochie kenmerkt zich door
een veelkleurigheid aan geloofsbelevingen. Het evangelie van
Jezus Christus is daarbij onze voornaamste inspiratiebron. Bo-
vendien daagt Stefanus, onze patroonheilige, ons uit tot com-
passie en nabijheid. Binnen de parochie worden talrijke acti-
viteiten georganiseerd voor de locaties, de wijk, de stad en
daarbuiten. Ieder van u is daarbij van harte welkom.

Parochie Heilige Stefanus
Postadres: Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
T 024 – 322 13 71
E info@stefanus.nl
W www.stefanus.nl

De locaties zijn afzonderlijk bereikbaar:

Agneskerk-Lindenholt
St. Agnetenweg 90
T 024 - 377 77 78
E secretariaat@agneskerklindenholt.nl

Antonius Abt
Dennenstraat 121
T 024 - 377 06 31
E parochiehees@upcmail.nl

Antonius van Padua
Groesbeekseweg 96
T 024 - 322 23 88
E secretariaat@avpnijmegen.nl

Bethlehem
Tweede Oude Heselaan 171a
T 06 - 213 833 28
E betlehemparochie@gmail.com

De Goede Herder
Fanfarestraat 57
T 024 - 373 26 46
E info@goedeherder-nijmegen.nl

Effata
Prof. Molkenboerstraat 7
T 024 - 365 60 69
E post@effataparochie.nl

Maria Geboorte
Berg en Dalseweg 40
T 024 – 322 13 71
E info@mariageboorte.nl

Petrus Canisius
Molenstraat 37
T 024 - 322 64 80
E info@canisiuskerk.nl
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Nieuw! Nieuw! Nieuw!

Voor u ligt een spiksplinternieuw parochieblad. Niet alleen komt
het vers van de pers, maar het is ook de allereerste editie van
het nieuwe blad van de parochie Heilige Stefanus. Onze paro-
chie is ook nog redelijk nieuw, al bestaan we binnenkort drie
jaar. Dit blad is een volgend stapje in onze gezamenlijke weg
als katholieke geloofsgemeenschap in het stuk Nijmegen dat
tussen de Waal en de spoorlijnen ligt.

Er is nog meer nieuw in de kerk. Sinds kort bidden we een
nieuwe versie van het Onze Vader. Dat is even wennen. Al zijn
er eigenlijk maar twee zinnen aangepast, toch struikelen we
nog regelmatig over de ‘schuldenaren’ en het ‘breng ons niet
in beproeving’. Veel mensen hebben er moeite mee dat dit
vertrouwde gebed, dat we al ons hele leven lang bidden, zo
nodig moest worden aangepast. Naast het feit dat taal altijd
in ontwikkeling is, vind ik het een goede zaak dat we gangbare
dingen eens onder de loep nemen. Want hoe vaak dreunen we
het Onze Vader niet op zonder er bij na te denken wat we
eigenlijk zeggen? Met deze nieuwe tekst moeten we opnieuw
opletten.

Iets nieuws kan grote onzekerheid met zich meebrengen. Hoe
zal de nieuwe president van Amerika zich ontpoppen? Wat
staat ons land na de verkiezingen van aanstaand voorjaar te
wachten? Hoe zal de Brexit uitpakken voor Europa? Laten we
eerlijk zijn: niet elke verandering is per se een verbetering.

Ondanks onzekerheid bieden nieuwe situaties ook nieuwe kan-
sen. Dat is mijn ervaring van de afgelopen jaren, waarin we
aan het werk zijn gegaan om van acht oude parochies één
nieuwe te maken. We hebben het voorzichtig aan gedaan en
er zijn nog best wat lastige dossiers aan te pakken. Maar we
zien al wel nieuwe initiatieven groeien: kindermiddagen, vorm-
selvoorbereiding, collectieve energie- en verzekeringscontrac-
ten en gezamenlijke acties voor onze minderbedeelde mede-
mens. Ik hoop dat u in dit blad ook iets zult proeven van de
rijkdom die onze veelkleurige parochie in zich draagt.

Vernieuwing is af en toe heel gezond. Iets doen, alleen maar
omdat we het altijd zo gedaan hebben, getuigt niet van veel
creativiteit. En ook niet van veel vertrouwen. Natuurlijk moe-
ten we realistisch zijn en niet alles door een roze bril bekijken.
Maar God speelt ook nog mee, hoe hobbelig de wegen van ons
leven ook zijn.

Met Kerstmis vieren we dat ook God iets nieuws is begonnen.
Niet iets dat een klein beetje anders is dan vroeger, maar iets
radicaal nieuws. God werd een mens, een mens zoals wij. Zo
heeft Hij zich voorgoed aan ons verbonden. Als het aan Hem
ligt, komt er echt iets nieuws: geen kwaad en ellende meer,
maar vrede en vrijheid. Daarom kunnen we met vertrouwen op
weg naar de toekomst.

pastoor Cyrus van Vught

De parochie H.
Stefanus nodigt u
van harte uit
voor onze nieuw-
jaarsreceptie, op
zondag 8 januari
in de Maria Ge-
boortekerk, aan-
sluitend op de mis
van 10.30 uur.
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Lang voordat het Kerst-
mis is, beginnen de voor-
bereidingen om onze kerk
in kerstsfeer te kunnen
brengen. Veel handen zijn
daar druk mee in de weer.
Jaren geleden is er een
‘wedstrijd’ uitgeschreven
om duidelijk te maken wat
de beste sfeer voor de
kerststalbeelden zou zijn.
Met vlag en wimpel won
de al jaren in gebruik zijn-
de kerststal… De beelden
zijn al menig keer geres-
taureerd en geverfd. De
stal is wel van opzet ver-
anderd. Gelukkig kunnen
de houten afbeeldingen
van de kinderkerststal er
op kerstavond ook een
mooie plek in vinden.

Kerstmis: voor veel men-
sen het tijdstip om naar
de kerk te gaan. Voor de
vrijwilligers van de kerk
een tijd van hard werken.
We vinden elkaar bij de
stal. Het gezin dat geen
onderdak vond, biedt aan
heel veel mensen ruimte
om elkaar te ontmoeten.
Al is dat soms maar één
keer per jaar.

Het kind raakt ons hart
door zijn kwetsbaarheid,
zijn moeder Maria leeft
ons voor ja te zeggen op
Gods uitnodiging en Jozef
leeft ons voor dat de lief-
de voor onze geliefden
draagkracht geeft.

De herders, en de wijzen
verwelkomen het kind. Ze
erkennen en herkennen
zijn bijzondere zending.
Nu is het aan ons…

Met Kerstmis gaan we
naar de stal. Wat nemen
we voor de rest van het
jaar mee om vanuit te le-
ven?

Zalig kerstfeest

Bettineke van der Werf,
pastoraal assistent

Met dit gezamelijke parochieblad kunnen we onze wensen
voor een zalig kerstfeest, en een gelukkig en gezond 2017
sturen aan half katholiek Nijmegen, en waarschijnlijk is het
bereik nog veel groter. Ook mooi is dat de verschillende
locaties wat kunnen laten zien van hun beleving van ons
christelijk geloof. Voor de locatie Agneskerk Lindenholt wordt
dat in sterke mate bepaald door de spiritualiteit van Augus-
tinus, welke ons sinds de komst van Wim Sleddens als pas-
tor, via zijn preken met de paplepel is ingegoten.

Het is dan ook mooi om te lezen hoe Augustinus in zijn
kerstpreek welke bekend is als sermo 370 op een prachtige
en intrigerende manier het oude en het nieuwe testament
met elkaar verbind. Een stukje hieruit wil ik u niet onthou-
den. De preek gaat nog drie pagina’s verder, de preken van
Augustinus waren nooit kort, maar de essentie en zijn wijze
van redeneren wordt hier goed duidelijk, intrigerend ook.
Het maakt je nieuwsgierig. En dat allemaal zo rond het jaar
400 na de geboorte van Christus.

Ik wens alle lezers een zalig kerstfeest en een gelukkig en
gezond 2017.

Jan van Swam,
voorzitter locatieteam

Kerstwensen van Augustinus

De dag van heden bezorgde het menselijk geslacht grote vreugde
om het hoop te laten houden op eeuwig leven. Door de val van de
eerste mens zijn wij allen gevallen en zijn ondergang is onze
dood geworden. Hij is niet geboren maar geschapen: er was geen
vader en geen moeder, maar Hij was het werk van God. Dat is de
eerste schepping van de mens: Adam uit aarde. De tweede schep-
ping van de mens betreft de vrouw die uit de zijde van de man
werd geschapen. Bij de derde schepping van de mens gaat het
om de mens die geboren is uit man en vrouw. De vierde schep-
ping is die van de mens die ook God is: daarbij werd Christus
geboren uit een vrouw zonder een man.

Onder die vier scheppingen is er slechts één gewoon voor ons. De
andere drie bestaan niet voor lichamelijke ogen, maar in het ge-
loof van het hart. De mens gemaakt uit aarde, zonder vader,
zonder moeder,valt buiten onze kennis. De vrouw die is gemaakt
uit de zijde van de man valt buiten onze kennis. Wij hebben ze in
geloof aanvaard omdat we er over gelezen hebben en gehoord.
De derde schepping is voor ons de gewone. Die komt dagelijks
voor, want elke dag worden er mensen geboren uit de omhelzing
van man en vrouw.

Er was dus al een schepping zonder man en vrouw. Er bestond al
een tweede uit een man zonder vrouw. Er bestond al een derde
uit een man en een vrouw. Bleef nog over de vierde uit een vrouw
zonder man. Maar de vierde schepping heeft de eerste drie be-
vrijd. De eerste en de tweede zijn ten val gekomen. Zij hebben
door hun ondergang de derde voortgebracht. In de vierde hebben
zij het heil gevonden.

Agneskerk - Lindenholt
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Iedereen is van harte welkom in onze Cuypers-
kerk, een Rijksmomument. In ons kerkgebouw is
het kersttafereel het hele jaar door te aanschou-
wen in twee vensters: één in het schip van de
kerk, het andere bij het hoogaltaar. Maar elke de-
cember bouwen we door de adventszondagen heen
- zondag aan zondag - aan de verbeelding van
het wonder met Kerst: de geboorteplaats van Gods
Zoon als die bij de mensen komt wonen in een
stal.

Op de eerste Kerstkaart van onze Parochie Heilige
Stefanus prijkte 'onze' kerststal, maar elk jaar op-
nieuw bouwt een groep parochianen stal en kerst-
tableaux met zorg en creativiteit op. Zo wordt
elke bezoeker als het ware naar voren getrókken,
om tot bij de stal te lopen en er het Kindje aan de
voetjes te komen.

Kerstmis vieren wij als locatie - traditioneel als we
zijn - met de nachtmis op Kerstavond en een vie-
ring op kerstmorgen, Eerste Kerstdag. Onze koren
zetten hun beste beentje voor en geven de kerk-
gangers alle gelegenheid tot méézingen, om zo
ruimte aan alle aanwezigen te geven Kerstmis zelf
úit te zingen. Op Tweede Kerstdag vieren we al
vele jaren samen met de parochianen van De Goe-
de Herder kerk in een vesperachtige viering.

Kerstmis aan de Dennenstraat

Door het jaar heen zien we dat - zoals op zoveel
plaatsen in onze grote parochie - onze parochia-
nen op leeftijd zijn. Met Kerstmis komen ze verge-
zeld van hun kinderen en kleinkinderen om geza-
menlijk het Kerstfeest te beginnen in de kerk. Het
kerstfeest krijgt zo een element van reünie, van
elkaar terugvinden en kort even bijpraten.

De groep die het kerkgebouw versiert oogst elk
jaar lof voor de wijze waarop zij - met steeds
wisselende accenten - ons gebouw sfeer geven
met klassieke elementen als de kerstbomen en het
meeste in de kleuren wit en rood. Het blijft elk jaar
een goed bewaard 'geheim' wat zij als concept
bedenken, maar het is elk jaar een ervaring om te
zien met hoeveel aandacht voor detail de sfeer
wordt opgeroepen door hun bloem- sierkunst. Ook
het koperwerk krijgt een oppoets beurt en zo doet
iedereen - haar of zijn - best onze kerkgangers in
het hart te raken: dáár vindt toch de Kerst-erva-
ring plaats!

Dit jaar nodigen we op de vierde Aventszondag,
18 december in de middag, families uit die eerder
dit jaar hun kindje hebben laten dopen. Met hen
willen we in de middag wat drinken, praten en zin-
gen, als opwarmer voor de kerst. Zijn alle kroon-
luchters gereed, zijn de versieringen klaar, is de
stal met haar beeldengroep gereed, zijn de kerk-
gangers gekomen, dan vinden zij onze pastoor,
pater van Gorp, voorbereid als altijd.

En dan begint het orgel te spelen, waarbij duidelijk
wordt dat Pierre Cuypers een groots architect was:
door de akoestiek van het gebouw worden alle
kerkgangers midden-in het orgelgeluid (en de koor-
zang) geplaatst. Dit wordt door veel mensen er-
varen als een uitnodiging - van binnenuit - om
mee te zingen en zo - in die viering - te ervaren
onderdeel te zijn van Gods Volk Onderweg.

Klinkt het u wat wollig of overdreven in de oren?
Wel, kom dan naar onze Antonius Abt kerk en doe
uw eigen ervaringen op deze kerst.

U bent allemaal van harte welkom! Als locatieteam
wensen wij u Gezegende Kerstdagen.

Kerstmiddag voor kinderen

Alle kinderen en hun ouders zijn
van harte welkom om op zondag
18 december om 16.00u naar de

kerststal te komen kijken.
We zullen kerstliedjes zingen en de

pastoor zal het kerstverhaal vertellen.

Antonius Abt
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Volgend jaar, op 17 juni, bestaat
de Antonius van Paduakerk 100
jaar. De viering van de eerste
steenlegging op 4 april van dit
jaar was de aftrap van een feest-
jaar. Een jaar vol met bijzondere
activiteiten om te vieren dat dit
huis van God ook huis van de
buurt is, maar dit niet is en kan
zijn, zonder de levende stenen,
zonder de bevlogen mensen die
zich jaar in jaar uit inzetten voor
deze bijzondere plek! Komend
jaar organiseren we tal van ac-
tiviteiten voor parochianen,
buurtgenoten, stadsgenoten.

En: wie jarig is trakteert! We
hebben een goed doel verbon-
den aan alle feestactiviteiten:
Kleurfabriek Nijmegen. De Kleur-
fabriek organiseert samen met
de bewoners van het Asielzoe-
kerscentrum creatieve activitei-
ten voor kinderen en jongeren.
Hierdoor krijgen zij de kans om
hun talenten te ontdekken en de
toekomst met vertrouwen tege-
moet te zien. In juni kunnen we
hopelijk een mooi bedrag don-
eren.

Paduareis
Een heel bijzondere activiteit in
dit feestjaar was wel de reis met
50 parochianen en niet-parochi-
anen in een bus naar Padua. Een
soort moderne pelgrimage, waar
genieten van al het moois, be-
zinning, plezier, verbondenheid
en beeldvorming over wie die
Antonius van Padua nu eigenlijk
was, hand in hand gingen. Hoog-
tepunten waren wel de eigen
viering in de zijkapel van de Ba-
siliek en het warme welkom bij
de parochianen in het plaatsje

Op naar de 100!

Dolo, vlak bij Padua. Onverge-
telijk dat we zó gastvrij onthaald
werden en zomaar met onbeken-
de Italianen hebben kunnen vie-
ren, zingen en eten. We spre-
ken elkaars taal niet, maar dat
deerde niet; zingen, lachen en
genieten van lekker eten is uni-
verseel. Dat heeft een diepe in-
druk gemaakt, zowel op ons als
op de Italianen.

In petto
Het komende jaar zijn verschil-
lende activiteiten gepland om
het eeuwfeest te vieren. In het
voorjaar organiseren we een vei-
ling van bijzondere spullen. De
opbrengst gaat naar de restau-
ratie van het vieringstorentje.
Ook wordt er druk gewerkt aan
een boek over de Antonius van
Paduakerk; een groot formaat in
kleur van ruim 80 pagina’s, waar-
in de bouw, geschiedenis en her-
stel van kerk, pastorie en paro-
chiehuis centraal staan. Daar-
naast zijn er in de aanloop ook
enkele concerten, een stads-
concilie, een project ‘Kunst met
kinderen’ en natuurlijk is er de
feestweek van 18 – 25 juni! Dat
belooft een bijzondere week te
worden met onder andere de
boek- en kunstpresentatie, sa-
men eten en traditiegetrouw een
musical. Meer hierover kunt u
volgend jaar lezen in ons paro-
chieblad en via de website:
www.avpnijmegen.nl.

Voor nu bent u van harte uitge-
nodigd voor de activiteiten rond-
om Kerst. Wij hopen u te ont-
moeten in de Antonius van Pa-
duakerk. Wij wensen u alvast
een fijne Kerst en een gezond
en gelukkig 2017!

Locatieteam
Antonius van Padua

Kerstactiviteiten

16-17-18 december
Alles uit de kast
Expositie van kerkelijke at-
tributen en kerststalletjes.
Feestelijke opening met
verhalenverteller.
Tijd: vr 19.30 – 21.00u,
za en zo 11.00 - 15.00u

18 december
Meditatieve dans in Kerst-
sfeer. Iedereen is welkom
om samen dansend het licht
van Kerst te verwelkomen.
Tijd: 15.00 - 17.00u
(parochiehuis)

18 december
Kerstliederen bij Kaarslicht
Meezingen met bekende en
minder bekende kerstliede-
ren. Na afloop feestelijk sa-
menzijn met glühwein.
Tijd: 19.30 - 20.30u

23 december
‘De kleine herdertjes’
Kleuterviering voor kinderen
van 3 tot 6 jaar.
Tijd: 16.00 - 16.30u.

Antonius van Padua
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Dromen van vrede

Koud zijn de dagen koud het heelal,
brandend de vraag naar wat komen zal.
Toekomst, nieuw leven geboortepijn;
zal er voor ons toch verlossing zijn?

Dromen van vrede wie maakt ze waar?
Die durft geloven dat onder komt boven;
hemel en aarde raken elkaar.

Haat kleurt de hemel verscheurt het land;
mens op de vlucht gaat van hand tot hand.
Nergens rust en geen steen voor zijn hoofd,
is dat de vrede die aan ons is beloofd?

Voor wie wil zien een licht in de nacht,
niet oogverblindend; een zachte Kracht
maakt mededogend wat is verhard.
Mensen geven de wereld een hart.

Kijk naar Gods kind, Gods blik houdt je vast.
Vrede vind je alleen op de tast.
Mens, nieuw geboren, hoor je het niet?
Dichtbij ons klinkt een nieuw vredeslied.

Tekst van Louis Nabbe

Fijne feestdagen
en alle goeds

voor 2017!

Jo Lucassen

Bethlehem



Ik vier Kerst elk jaar in de Petrus Canisiuskerk.
Voor mij is het belangrijk om de kerstviering
steeds opnieuw te beleven; de warme gemeen-
schap van de Petrus Canisuiskerk met veel ge-
motiveerde kerkleden geeft mij ieder jaar op-
nieuw een warm gevoel en ik voel mij er daarom
welkom en thuis. De blijde boodschap van het
evangelie wordt door de priesters met standvas-
tigheid gebracht en spoort ons aan en geeft ons
moed om dienstbaar te zijn aan onze medemens.
De aankleding tijdens de Kerst van de kerk met
o.a. de kerststal en kerstbomen en de vieringen
met medewerking van het AMDG koor zorgen
voor één en al warmte en ontsteekt in mij de
wens om Kerst het hele jaar te laten duren.

Jaap Boelens

Ik ‘kerk’ op zaterdagavond in de Betlehemkerk
en kijk daar altijd naar uit. Met de koffie na af-
loop erbij heb ik een fijne dag. Het samen bid-
den en zingen doet me goed, het geeft een fijn
gevoel en maakt me rustig. Het samenzijn geeft
me kracht, zodat ik weer vooruit kan.

Anoniem

Ook als ik kijk naar mijn jeugdherinneringen
betekent het vieren van Kerstmis voor mij
saamhorigheid, warmte, rust en verbonden-
heid. Dit ervaar ik nu tijdens de Kerstviering
in de Antonius van Paduakerk waar ik vlakbij
woon. De hechte gemeenschap daar is een
rustpunt in het hectische en gecompliceerde
leven heden ten dage. Dat rustpunt heb ik, en
ik denk velen met mij, nodig om stil te staan
bij en te reflecteren op mijn dagelijkse bezig-
heden. Het geeft warmte, verbondenheid en
gezien worden.

Willemien Timmermans

Stefanus Stefanus Stefanus  Stefanus  Stefanus  Stefanus
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Voor iedereen heeft ‘de kerk’ een eigen betekenis.
Voor de een is het dat markante gebouw, voor de
ander een plek voor gelovigen. In een kerk kunnen
we vieren en rouwen, rust vinden en ontmoeten,
tot bezinning en inspiratie komen. Dit alles maakt
een kerk voor velen een onmisbare plek, nu en in
de toekomst.

Om de kerkdeuren open te kunnen houden en u en
vele anderen welkom te heten moet een kerk ook
onderhouden worden. De diensten en vele andere
activiteiten kosten tenslotte geld. Daarom is er de
actie Kerkbalans. Kerkbalans is een gezamenlijke
actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestant-
se Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Jaarlijks vra-
gen zij mensen om in de tweede helft van januari
gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

In de parochie H. Stefanus vraagt iedere locatie lo-
kaal om aandacht voor deze actie. Wilt u meer we-
ten over de actie, en bijvoorbeeld mogelijkheden
voor belastingvoordeel? Neemt u dan contact op
met Paul de Kerf, secretaris van het parochiebe-
stuur: kerfpaul@chello.nl.

Kerstmis vieren in onze parochie is voor mij
op de eerste plaats het voelen van warmte.
Niet alleen van een warm gebouw in een kou-
de winternacht, maar ook de warmte van een
diverse gemeenschap vol hartelijke mensen,
en de warmte van de Liefde van Christus. Het
heeft te maken met licht, een gemeenschap
die tracht te leven in het herboren licht van
God en die probeert elkaars lasten licht te ma-
ken. Het is het horen van geluid, muziek van
alle koren van onze kerk die met kerstmis het
beste uit zichzelf halen in vriendelijke compe-
titie met elkaar. Het is stilstand, in de goede
zin van het woord, wij zetten met Kerst de tijd
van de hectiek van de buitenwereld even stil
en knielen samen neer voor het Kind. En Kerst-
mis in de Agneskerk is thuiskomen bij mijn me-
deparochianen die ik al zo lang ken en met wie
ik rond de geboorte van Christus meer dan ooit
een verbondenheid ervaar, en thuiskomen bij
God die als het kerstkind in onze mooie kerst-
stal, zijn armen naar mij opent.

Jonas van de Wiel
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Wie van ons
wacht er niet
tot Hij komt,

desnoods als een kind?
Toen hij kwam

waren we hem toch
liever kwijt dan rijk...?

(naar Kees Harte)

Magritte, The therapist Magritte, Shell in the form of an ear

De gemeenschap van de Goede Herder
wenst u allen een goed kerstfeest

Wie van ons
wacht er niet

tot er iemand komt
die achter de maskers

door kijkt
waarmee wij ons

voor elkaar verbergen?

Wie van ons
wacht er niet

tot er iemand komt
die onze veilige zekerheden

als een kaartenhuis
In elkaar laat vallen?

Mensenkind…

Wie van ons
wacht er niet

tot er iemand komt
die onze gewelddadigheid

en macht
als een zeepbel

uit elkaar
laat spatten?

Magritte, The unexpected answer

OPEN JE OREN

OPEN JE HART

OPEN JE OGEN

OPEN
VOOR ‘T ONVERWACHTE

Wie van ons
wacht er niet
tot er iemand
komt die ons
overtuigen zal

van de onzin van
onze meedogenloze
angst voor elkaar?

Naar Vincent van Gogh

De Goede Herder
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Effata betekent: “Ga open’’. De doofstomme kan weer horen en
spreken. Aangeraakt door liefdevolle aandacht is hij niet langer
opgesloten in zichzelf en kan hij, anders dan voorheen, deelne-
men aan het sociale verkeer en deel uitmaken van de gemeen-
schap van mensen met wie hij leeft. Wij, de Effata-gemeenschap
in de Dominicuskerk, zeggen ‘Effata’ tegen onszelf. Dus... gaan
wij de buitenwereld in, op zoek naar u. Buurtbewoners, belang-
stellenden, en wie zich maar enigszins aangesproken wil voelen.
Wij doen dat vanuit de overtuiging dat wij elkaar kunnen verrijken
door de levensverhalen te delen met elkaar. Als geloofsgemeen-
schap geloven wij dat ons kleine verhaal is ingebed in een groter
Verhaal van God en mensen. Wij geloven in de Eeuwige als dra-
gende grond van ons bestaan. We vieren dat met elkaar op zon-
dagmorgen en dragen dat uit in de diverse diaconale projecten.
Een nieuw initiatief is onze aanwezigheid bij ontmoetingsinitiatie-
ven in Nijmegen-Oost, zoals het STIP. Daar willen wij er zijn voor
u en luisteren naar úw levensverhaal. Daarom zeggen we zeker in
deze Kersttijd ‘Effata’ tegen onszelf en aan wie het verder maar
horen wil. Want… is het niet de ‘vreemdeling’ die ons kan helpen
om nieuwe sporen van God te ontdekken en deze zichtbaar te
maken in onze woelige wereld?

De blik naar buiten

Kerstmis,
feest van hoop

Hoop
is niet hetzelfde
als optimisme

evenmin
de overtuiging

dat iets
goed zal aflopen.

Wel de zekerheid
dat iets zinvol is

afgezien
van het resultaat

(V.Havel)

Welkom in ‘onze’ herberg

Het leven van alledag vraagt dikwijls meer dan genoeg aandacht
en we nemen niet of nauwelijks tijd na te denken over de diepere
vragen van het leven. Toch zijn er momenten waarop wij het
onszelf gunnen om voor even pas op de plaats te maken. Zo
weten velen met Kerstmis de weg naar onze kerken te vinden
voor een moment van bezinning, een moment van geloof, hoop en
liefde. Ook door het jaar heen proberen wij vanuit de christelijke
traditie handreikingen te bieden voor hen die op zoek zijn naar
antwoorden op de grote levensvragen. Om mensen op deze tocht
te begeleiden organiseert onze locatie activiteiten als: stiltewan-
delingen, geloofsgesprekken, themavieringen. Iedereen is welkom
bij onze spirituele films of bij het schilderen van iconen. Al deze
activiteiten nodigen uit dieper tot onszelf te komen en de verbor-
gen laag van de ziel te herontdekken. Bibliodrama nodigt daartoe
op wel heel bijzondere wijze uit. Al deze activiteiten zijn toegan-
kelijk voor alle belangstellenden.

Wij wensen u Zalig Kerstfeest

“Effata” zegt Jezus tegen de doofstomme
(Marcus 7, 32-34).

Effata
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Samen bidden

Velen van ons willen graag eens
met een ander delen wat lastig
of fijn is, voor henzelf of ande-
ren, en er daarna ook gebed
voor vragen. Samen bidden is
anders dan in je eentje. Natuur-
lijk wel met een of twee men-
sen die discreet zijn. Eens per
week, op woensdagavond van
19.45 tot ongeveer 20.30 uur,
is daar gelegenheid voor in de
Maria Geboortekerk. Loop ge-
woon binnen; aan je linkerhand
zie je twee mensen zitten bij een
grote kaars. Welkom!

De Stefanusicoon in
de Maria Geboorte-
kerk laat ook de ste-
nengooiers zien die
in de duisternis zijn
en het ware licht
van Christus niet
aannemen. En Pau-
lus, de christenver-
volger – aan zijn
voeten liggen de
kleren van Stefanus
– wordt aan het
denken gezet. Kort
daarna krijgt hij op
weg naar Damascus
de Godsontmoeting
die hem in vuur en
vlam zet voor Jezus,
de Messias, de
Christus. Het bloed
van de martelaren
is het zaad voor de
Kerk. De Kerk is de
gemeenschap met
en rond de Heer.

Over kerstvreugde en ‘onze’ Stefanus…

Pieter van der Velden
en Mariette Jansen

Stefanus is al eeuwen patroon
van Nijmegen en sinds een paar
jaar patroon van onze parochie.
Alle reden dus om bij zijn feest-
dag stil te staan. Die valt op 26
december, dus daags na Kerst-
mis.

Maar je kunt je afvragen of het
verhaal van zijn marteldood wel
past bij de vreugde en vrede van
het feest dat we dan net ge-
vierd hebben. In ons huis han-
gen wellicht nog geuren van de
kerstboom, er branden lichtjes,
kortom: sfeer alom. We zijn nog
‘in de gloria’, net als de engelen
die in die onvergetelijke nacht
zongen “Glorie aan God in den
hoge en vrede aan de mensen
van goede wil…!” Die aan de her-
ders het grote nieuws kwamen
melden dat er een kind was ge-
boren. Niet zo maar een kind,
maar hét Kind, ‘Jezus’, wat be-
tekent ‘God redt’.

Net als de herders kunnen we in
dat kleine kind, als we ‘ogen heb-
ben om te zien’, niemand minder
dan de Zoon van God zélf zien
en ontmoeten. Een God die zo-
veel van de mensen houdt dat
Hij zijn enige Zoon mens laat
worden, omdat Hij elk mens na-
bij wil zijn zonder voorwaarden
vooraf. Die ‘God redt’ die zo’n
dertig jaar later zijn leven zal
geven voor zijn vrienden - voor
u en mij - omdat Hij álles voor
ons over heeft. Een groot ge-
schenk, dat we kunnen aanvaar-
den of afwijzen.

Daags na dat mooie kerstfeest
krijg je, zoals gezegd, de koude
douche: het verhaal over de
marteldood van ‘onze’ Stefanus.
Hij was een van de eerste dia-
kens, een man “vol van geloof
en heilige Geest”, zegt de Bijbel,
die net als Jezus vóór hem, wel-
doende rondging en, “grote won-

dertekenen deed onder het
volk.” Dat beviel de geestelijke
overheid helemaal niet; daarom
riepen ze Stefanus ter verant-
woording. Die was niet bang en
verweet hen Jezus te hebben
vermoord. Dat maakt hen nog
woedender, maar Stefanus werd
vervuld van de heilige Geest, zag
de hemel open en riep uit dat hij
dezelfde Jezus zag staan aan
Gods rechterhand. Terwijl hij be-
zweek onder de neervallende
stenen riep hij, vol van dat visi-
oen, met een indrukwekkende
vergevingsgezindheid uit: “Heer,
reken hen deze zonde niet aan!”

Het verhaal van Stefanus, zo
kort na de schittering van Kerst-
mis, laat iets wezenlijks zien van
het christen zijn. Enerzijds de
vreugde omdat God jou en mij
heel persoonlijk liefheeft en wil
redden uit de onrust, het nega-
tieve, het kwaad. Maar ook dat,
als je ja zegt tegen dat aanbod
van God in Jezus, de prijs soms
heel hoog kan zijn. Tot in onze
tijd hebben vele duizenden chris-
tenen dat letterlijk aan den lijve
ervaren. Zoals de Nijmegenaren
Titus Brandsma en Robert
Regout in WO II, en nu de slacht-
offers van IS, vervolgd en ver-
moord alleen om hun christen
zijn.

Trouwens, ook voor ‘gewone
christenen’ hier en nu is het ze-
ker ook niet altijd makkelijk… Echt
christen zijn is een uitdaging!

Maria Geboorte
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Van begin oktober tot half no-
vember was ik in Rome. Nu zijn
er veel mogelijke redenen om ‘de
eeuwige stad’ met een bezoek
te vereren. Je treft er een mas-
sa toeristen en een menigte pel-
grims. Maar voor mij was de aan-
leiding eerder zakelijk te noemen:
ik was er heen gestuurd door mijn
medebroeders, de paters Jezuïe-
ten. Die hadden mij uitgekozen
als afgevaardigde voor de Ge-
nerale Congregatie. Dat is een
vergadering die, ongeveer eens
in de tien jaar, plaatsvindt in
Rome, en waar zo'n tweehon-
derd afgevaardigden uit de ge-
hele wereld samenkomen om an-
derhalve maand lang samen na
te denken over het bestuur van
de Orde van de paters Jezuïe-
ten, de Sociëteit van Jezus, zo-
als we officieel heten. Voor mij-
zelf is dit een geweldige erva-
ring geweest. In de eerste plaats
omdat het een zeer intensieve
vorm van samenleven en samen-
werken met medebroeders was.
Maar vooral ook omdat we
meenden in die samenwerking,
door alle moeite van het elkaar
verstaan heen, de Heilige Geest
zelf aan het werk te mogen zien.

Het duidelijkst hebben we die
werking van de Heilige Geest
mogen ervaren bij de aanloop
naar de verkiezing van pater Ar-
turo Sosa, uit Venezuela, als
onze nieuwe Algemene Overste.
De verkiezing van een nieuwe
Pater Generaal, zoals hij meest-
al wordt genoemd, verloopt vol-
gens vaste regels die nogal bij-
zonder maar eigenlijk met name
bijzonder eenvoudig zijn. Dat
gaat namelijk als volgt. Gedu-
rende vier dagen lang wordt er
niets anders gedaan dan gebe-
den en gepraat over de kwali-
teiten van mogelijke kandidaten.
Verder is er niets geregeld. In
het begin weet niemand met wie
je nu eigenlijk moet praten of
over wie. Maar dan komt er lang-
zamerhand een proces op gang
dat steeds meer vaart en vorm
krijgt, totdat - aan het eind van

Zeven weken in ‘de Eeuwige Stad’

die vier dagen - het kristalhel-
der is wie het zou moeten wor-
den…

Dit was een van de hoogtepun-
ten van deze periode. Een an-
der zeer bijzonder moment was
het bezoek van Paus Franciscus.
Nu is het op zich gebruikelijk dat
aan het einde van een Generale
Congregatie door de afgevaar-
digden een bezoek aan de Paus
wordt gebracht. Maar dit keer
kwam de Paus naar ons! Hij hoef-
de er niet ver voor te reizen,
want het hoofdkantoor van de
paters Jezuïeten, waar onze ver-
gadering plaatsvond, bevindt
zich op een steenworp afstand
van de Sint Pieter. Het bijzon-
dere schuilt natuurlijk niet zo-
zeer in de locatie van de ont-
moeting, maar in het feit dat
Paus Franciscus zelf een pater
Jezuïet is! Met de verkiezing van
Jorge Bergoglio tot opvolger van
Petrus een paar jaar geleden,
kwam er voor het eerst in de
geschiedenis een Jezuïet aan het
roer van de kerk te staan.

De Paus heeft zich ook in een
toespraak tot ons gericht. En de
verwachtingen waren uiteraard
hoog gespannen. Waar zou de
Heilige Vader de nadruk op leg-
gen? Zou hij ons aansporen om

ons meer in te zetten voor de
armen in de wereld? Om meer
aandacht te besteden aan de
dialoog tussen religies? In feite
deed hij niets van dit alles! In
plaats van vooral accenten te
leggen op bepaalde gebieden of
aspecten van ons werk (zoals
zijn voorgangers dit bij eerdere
gelegenheden hadden gedaan)
koos hij er voor om ons terug te
voeren tot de bron. Hij sprak met
ons over datgene wat ons, als
jezuïeten, allen bindt en drijft:
de spiritualiteit van onze orde-
stichter, de H. Ignatius van Lo-
yola. Aan alles was duidelijk dat
de relatie tussen het Vaticaan
en de Jezuïeten nu een stuk be-
ter is dan voorheen…

De boodschap van Paus Fran-
ciscus en onze eigen overden-
kingen over de toestand van de
wereld en de zending van onze
Orde komen samen tegen een
achtergrond van grote interna-
tionale, religieuze en ideologische
spanningen. We leven in een we-
reld die meer dan ooit nood heeft
aan verzoening in Christus. Als
jezuïeten willen we daaraan bij-
dragen door, naar het woord van
de Paus, “dienaren van de vreug-
de van het Evangelie” te zijn.

Theo van Drunen s.j.

Petrus Canisius
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Overzicht kerstvieringen
Kerstavond, zaterdag 24 december

     
Eerste Kerstdag, zondag 25 december

       
Tweede Kerstdag, maandag 26 december

* met kinderwoorddienst en crèche

Aanvang Loca�e Soort viering Koor Voorganger
17.00u Agneskerk-Lindenholt Herdertjesviering n.v.t. n.v.t.
18.00u Betlehem Gezinsviering samenzang Geert Ritmeijer
19.00u Agneskerk-Lindenholt Gezinsviering De Linderakkertjes Harm Eskes
19.00u De Goede Herder Gezinsviering Quintessense Patrick van Dievoet
19.00u Effata-Dominicus Gezinsviering samenzang René Klaassen
19.00u Maria Geboorte Gezinsviering kinderkoor Cyrus van Vught
19.00u Petrus Canisius Herdertjesviering samenzang Joop van Banning
20.00u Betlehem Nachtmis Betlehemkoor Geert Ritmeijer
21.00u Antonius Abt Nachtmis gemend koor Kees van Gorp
21.00u De Goede Herder Nachtmis Quintessense alle voorgangers
21.00u Effata-Dominicus Nachtmis                Odeonkoor Kees Keijsper en Annemie Herinx
21.00u Petrus Canisius Nachtmis samenzang Joop van Banning
22.00u Agneskerk-Lindenholt Nachtmis Joli Wim Sleddens
22.00u Antonius van Padua Nachtmis Paduakoor Kees Megens
22.00u Maria Geboorte Nachtmis Da Capokoor Cyrus van Vught
23.00u Petrus Canisius La�jnse Hoogmis AMDG-koor Theo van Drunen

Aanvang Loca�e Soort viering Koor Voorganger
  9.00u Maria Geboorte Dageraadsmis n.v.t. Harm Eskes
  9.30u Petrus Canisius S�lle mis n.v.t. Theo van Drunen
10.00u Antonius Abt Eucharis�eviering Gregoriaans koor Kees van Gorp
10.00u Antonius van Padua Eucharis�eviering Gregoriaans koor Jan Zuiker
10.00u Betlehem Eucharis�eviering gelegenheidskoor Jan Meijners
10.30u Effata-Dominicus Agapèviering Schola Effata Annemie Herinx en Frits Muller
10.30u De Goede Herder Woord- en communieviering gemengd koor alle voorgangers
10.30u Agneskerk-Lindenholt Eucharis�eviering Agneskoor Cyrus van Vught
10.30u Maria Geboorte Eucharis�eviering* Da Capokoor Harm Eskes
11.00u Petrus Canisius Eucharis�eviering Projectkoor Theo van Drunen

Aanvang Loca�e Soort viering Koor Voorganger
10.00u Agneskerk-Lindenholt Eucharis�eviering Sub Tilia Harm Eskes
10.30u De Goede Herder Kerkelijk morgengebed samenzang alle voorgangers
10.30u Maria Geboorte Eucharis�eviering* Da Capokoor Cyrus van Vught
10.30u Petrus Canisius Eucharis�eviering samenzang Joop van Banning
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