Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

Pinksteren
Een feest met geschiedenis

Op de vraag naar de betekenis
van Pinksteren moeten veel mensen het antwoord schuldig blijven.
Voor vele Nederlanders betekent
Pinksteren niet meer dan een
extra lang weekend.

Pinksteren is bij veel mensen misschien nog het meest bekend om
Pinkpop (dat oorspronkelijk “Pop
met Pinksteren” heette) en als je
dan vraagt wat de band is van
Pinkpop met Pinsteren krijg je geregeld als antwoord, dat het weer
met Pinksteren meestal beter is
dan met Pasen. Ik hoop dat de
lezers van ons blad meer weten,

maar het kan nooit kwaad om de
achtergrond van het ontstaan van
feesten naar voren te halen. Wie
niet in staat is het verleden in verband te zien met gedenkdagen in
het heden, dreigt het eigen gelijk
te verabsoluteren ten koste van anderen en andere
religies.
Pinksteren is de verbastering van een Grieks woord,
‘pentekoste’, dat vijftigste
betekent. Dit is de vijftigste,
de laatste dag van de Paastijd. Er is dus een direct verband tussen Pasen en Pinksteren. De oorsprong van
Pinksteren ligt in de regels
die Mozes aan het Joodse
volk heeft gegeven. In het
boek Leviticus (23, 15-22)
staat dat het Joodse volk op de
vijftigste dag na het Joodse paasfeest een offer aan God brengen
uit de nieuwe graanoogst. Het
feest wordt het ‘Feest van de Eerstelingen’ of ‘Wekenfeest’ (Hebreeuws: Sjawoe’oth) genoemd.

Huis van God,
huis voor de buurt

De omgeving
De omgeving
van de mens
is zijn medemens.
Jules Deelder

Lees verder op pagina 2

De Antonius van Paduakerk viert feest
Onze parochie bestaat 95 jaar
en dat gaan we vieren!
Met een feest voor parochie en buurt
op 16 en 17 juni. U komt toch ook?!

Open podium
Bij een bijzondere verjaardag
hoort bijzondere muziek!
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Antonius onderweg
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Klussendag wederom een groot succes!
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In alle religies hangen feesten in
oorsprong samen met de loop van
de seizoenen. Sjawoeoth was dan
ook oorspronkelijk een feest waarop de ‘eerstelingen’ van de oogst
aan God werden geofferd, een
gebruik dat wordt vermeld in Ex.
23,19: “Het beste van de eerste
vruchten van het land moet u naar
het huis van de Heer brengen”.
We vinden de verwijzing naar het
feest van de ‘eerstelingen’ van de
oogst nog terug in het feit dat het
boek Ruth de feestrol van het
Wekenfeest is. Later werd het
feest verbonden met het gedenken van de Thora, de Wet, die
door God aan Mozes en het Joodse volk werd gegeven op de berg
Sinaï.

Op 14 april was het weer klussendag. Vele vrijwilligers staken de handen uit de
mouwen. Dit jaar werd ook de tuin voor het parochiehuis flink onder handen
genomen. De zeven rode hortensia’s staan inmiddels in bloei! (Niet op de foto:
Joka Feenstra, Fiet van de Venne, Cyrus van Vught en Jeanine van Weert.)

Hier ben ik

Met Pinksteren wordt in de christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de
apostelen. In het boek Handelingen van de Apostelen lezen we
dat op Eerste Pinksterdag de leerlingen in een huis bijeen waren.
Zij hoorden het geluid als van een
grote storm en zagen vlammen
boven de hoofden van de aanwezigen. De leerlingen hebben dit
ervaren als het moment waarop
God hen zijn Geest gaf, de Geest
die Jezus hen had beloofd.
Die Geest brengt een grote verandering teweeg in de leerlingen.
Waar de leerlingen tot de uitstorting van de H. Geest vooral bang
waren, zijn zij nu in staat vrijmoedig te spreken en te verhalen van
de grote daden van God. Zij wekken de inwoners van Jeruzalem
publiekelijk op Jezus’ uitleg van de
Thora te aanvaarden en zich als
teken daarvan te laten dopen. De
‘eerstelingen’ van de nieuwe
oogst.
Dick Akerboom

Op 12 mei vond in de Antonius van
Paduakerk de ‘inkleding’ plaats
van Roel Neijenhof en Veronie
Meeuwsen. Met deze stap zijn zij
opgenomen in de gemeenschap
van Franciscus’ broeders & zusters
en beginnen zij hun noviciaat. Veronie en Roel ontvingen hun habijt,

de geschriften van Franciscus en
de Regel van de gemeenschap.
Onder de hoede van gardiaan Jelle Hilberink vormen zij samen een
gemeenschap die ‘in de ontmoeting’ wil zijn met mensen. Namens
de parochie feiciteren wij hen van
harte met deze stap!
Jeanine van Weert

Feest Feest Feest Feest Feest Feest Feest Feest Feest Feest

Het is feest!
Op zaterdag 16 en zondag 17 juni viert
onze parochie feest. We bestaan 95
jaar en dat willen we vieren, met u!

Open podium
De Antonius van Paduakerk is al 95 jaar
een huis van God en een huis voor de buurt.
Evenzo zijn we een huis voor muziek.
En op ons verjaardagsfeest krijgt muziek een ereplaats.

Programma
Zaterdag 16 juni
Inloop in de kerk

14.00u

Open podium

17.30u

Borrel

18.30u

Inloop in het parochiehuis

19.00u

Feestelijk diner

21.00u

Feestavond

Zondag 17 juni
10.00u

Feestelijke viering in de kerk

11.30u

Receptie in het parochiehuis

13.30u

Verrassing!

16.00u

Feestelijke afsluiting

Samen eten
Schuift u 16 juni ook aan bij de feestmaaltijd?
U bent van harte welkom!
We horen graag met hoeveel personen u komt
via telefoon 024 - 3221371,
e-mail secretariaat@avpnijmegen.nl
of de intekenlijst achterin de kerk.

Bespeelt u een instrument of zingt u graag?
Doet u dan mee! Iedereen kan zich aanmelden.
Neem voor 29 mei contact op met Jan Leisink
via leisinkjan@planet.nl.
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13.30u

U bent van harte welkom op ons
open podium op zaterdag 16 juni.
Aamateurs en vakmusici, bekenden en onbekenden,
zullen de kerk vullen met feestelijke klanten.

Antonius
van Padua
Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: 940356
ABN-AMRO: 418667160
www.avpnijmegen.nl
secretariaat@avpnijmegen.nl

Bereikbaarheid

pagina 4

Pastor
Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371
Coördinatoren
Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388
Bezoekgroep ouderen
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748

Kroniek
Op zondag 6 mei is Babs Noij,
dochter van Angelique Noij en Jacomijn Jacobs in onze kerk gedoopt. Wij wensen Babs en haar
ouders veel geluk met elkaar.
Ook is op deze dag Timme Verhagen, zoon van Rutger Verhagen en
Godelieve Damen in onze kerk
gedoopt. Ook Timme en zijn
ouders wensen wij veel geluk met
elkaar. En voor Babs en Timme
hopen wij op een gezonde en gezegende weg door hun leven dat
nog maar net is begonnen.
Op 3 mei is op 62-jarige leeftijd
overleden Ria Lauret-Louvenberg.
Ria was een vrouw vol passie,
voor haar gezin, het zingen, de
kleinkinderen, de vele reizen. Ook
in haar laatste week was die passie aanwezig. Dat maakte het niet
makkelijk om al te gaan, maar gaf
haar wel de kans om op indrukwekkende wijze afscheid te nemen van haar dierbaren. Haar man
Vincent, kinderen, kleinkinderen
en vele vrienden en vriendinnen
zullen haar enorm missen. In een
zeer volle kerk heeft haar uitvaart
plaats gevonden. Wij hopen dat
de herinnering aan haar troost kan
bieden bij dit zo grote verlies.

Cadeautip

Agenda

Geef een pak koffie of rijst
voor de Voedselbank!

- Zo 27 mei, 10.00u
Hoogfeest van Pinksteren
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Gregoriaans Koor.

De oecumenische diaconale werkgroep van onze parochie en de
Maranathakerk organiseert al jaren in een elftal kerken in Nijmegen een grote inzamelingsactie
voor de Voedselbank.
Het aantal cliënten van de Voedselbank blijft toenemen. Wekelijks
maken vrijwilligers van de Voedselbank een voedselpakket klaar
voor 321 adressen. Soms woont
er één persoon op het adres,
soms acht of meer mensen. En de
aangeboden hoeveelheid levensmiddelen van bedrijven neemt
juist af. Alle reden dus om er met
de kerken gezamenlijk flink de
schouders onder te zetten.
Diaconie, zorg voor onze medemensen, vinden we in onze parochie heel belangrijk. Daarom grijpen we onze 95ste verjaardag
aan om deze voedselinzamelingsactie extra onder de aandacht te
brengen. We roepen in de hele
buurt mensen op om mee te doen.
Half juni zullen we huis aan huis
een folder verspreiden waarin we
vragen levensmiddelen in te leveren bij de kerk.
U kunt uw bijdrage komen brengen op 27 mei en 3, 10 en 17 juni,
na afloop van de viering. Hopelijk
doet u allemaal mee. Het is beslist
heel hard nodig!

Tijdens de receptie op
zondag 17 juni,
in het parochiehuis aan
de Van Slichtenhorststraat,
is iedereen van harte
welkom om met ons
het glas te heffen.
En zoekt u nog een
cadeautip voor Antonius?
Geef een pak koffie of rijst
voor de Voedselbank!

- Zo 3 juni, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. de cantor.
- Zo 10 juni, 10.00u
Voorganger:
Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor.
- Zo 17 juni, 10.00u
Feestelijke viering ter
ere van het 95-jarig bestaan
Voorgangers:
Cyrus van Vught en Theo Brock
m.m.v. het Kleinkoor en
het Gregoriaans Koor.
- Zo 24 juni, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. het Gregoriaans Koor.
- Zo 1 juli, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. de cantor.
Parochie-inloopavonden:
Do 7 juni en 5 juli,
vanaf 20.00u in de pastorie.

Denkt u eraan
om u aan te melden
voor het diner op 16 juni?
We kijken uit
naar uw komst!
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