
Antonius onderweg
Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

J
a
a
rg

a
n

g
 2

4
 n

u
m

m
e
r 

7
, 

K
e
rs

tm
is

 2
0

1
2

Huis van God,
         huis voor de buurt

In samen kijken

weten wij

waarover het gaat

maar als de woorden komen

vervliegen die dromen

dan vloeken kleuren

verschillende vormen

in ons babylonisch huis

pas als ik

jouw hand weer pak

past de puzzel in elkaar

www.avpnijmegen.nl

Wil Melker

pagina 12 en 13

Jaarverslag

Een terugblik vanaf de steiger

Vieringen in de Antonius van Paduakerk

Zoveel mensen, zoveel kleuren

pagina 7 en 8

Het Hart

Welke vraag zou je aan God stellen?

Kerstavond , ma 24 dec, Nachtmis, 22.00u

Eerste Kerstdag, di 25 dec, Hoogmis, 10.00u

Nieuwjaarsviering, zo 6 jan, Oliebollenmis, 10.00u

De Antonius van Padua wil een huis
van God en een huis voor de buurt
zijn. Een huis waar iedereen mag zijn
en waar de deuren open staan.
Ook voor u.
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Onze parochie heeft vrijwilligers,
die op bezoek gaan bij mensen
binnen de parochie of uit de buurt.
Voor mensen die ziek zijn en/of
aan huis gebonden of gewoon be-
hoefte hebben aan een gezellig
gesprekje kan dat veel beteke-
nen. Heeft u behoefte aan bezoek
of kent u iemand voor wie dit iets
is? Neem dan contact op met Fiet
van de Venne, tel. 024- 3601748.
Voel u niet bezwaard!

Gewoon aandacht

Een van de grootste pijlers van de Antonius
van Padua is diaconie, het geven aan anderen.

Ook u kunt daaraan meedoen! Op deze pagina enkele
voorbeelden van acties van het afgelopen jaar.

Handen heb je om te geven

Kerstpakketten

Erwtensoep

Rugzakjes

Rommelmarkt

Ook dit jaar werd er tijdens de Zevenheuvelenloop weer zelfgemaakte
erwtensoep verkocht. Met meer dan 100 liter soep haalden we 1.200
euro op voor Stichting Straatmensen voor straatmensen. Hiermee ver-
zorgt zij drie keer per week warme maaltijden voor dak- en thuislozen.
Veel dank aan alle soepkokers en opscheppers!

De jaarlijkse rommelmarkt gaf
weer een fantastisch resultaat:
8.200 euro. Voor alle vrijwilligers
was het weer een geweldige dag.
De helft van de opbrengst ging
naar Stichting Gast, die zorgt voor
asielzoekers die geen recht heb-
ben op opvang maar nog wel een
procedure hebben lopen. De an-
dere helft zal worden besteed aan
het restaureren van het glas-in-
loodraam van Maria Annunciatie.

De kerstpakkettenactie is nog in
volle gang. Ook u kunt nog mee-
doen! Zondag 16 december kun-
nen de laatste pakketten worden
ingeleverd. Dit jaar helpen we
cliënten van de Voedselbank,
Stichting Gast, Vluchtelingenwerk
Gelderland en Home-Start.

Kinderpakket: U krijgt een kaart-
je met enkele gegevens over het
kind. Vul het pakket met gezond
voedsel dat juist kinderen lekker
vinden en een cadeautje of iets
te snoepen.

Los voedsel: Vul een doosje met
houdbaar voedsel als aanvulling
op het krat dat mensen met Kerst
van de Voedselbank ontvangen.

Kerstpakket: U krijgt een kaartje
met enkele gegevens. Vul een
doos met houdbaar voedsel en
iets aanvullends zoals douche-
schuim of iets voor de Kerst.

Neem voor meer informatie con-
tact op met Anneke Leisink, tel.
024 - 3225239.

Samen met 2 andere kerken werden 160 rugzakjes met schoolspullen
gevuld voor kinderen in Oost-Europa en zuidelijk Afrika.

Veel van onze diaconale acties
organiseren we met de

Protestante Maranathakerk.
Zo overstijgen we onze eigen
gemeenschap en kunnen we
samen nog meer bereiken.
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Door schijnen

In de derde eeuw, onder keizer
Diocletianus, werden christenen
uitgebreid en systematisch ver-
volgd. In Egypte ontstonden toen
gemeenschappen van vervolgden,
die waren gevlucht naar de ran-
den van de bewoonde wereld, vol-
doende afgelegen om te ontsnap-
pen aan de keizerlijke razzia’s.
Toen in de vierde eeuw het chris-
tendom een legale godsdienst
werd, bleven kleine groepjes
christenen, meestal jonge man-
nen, in de woestijn leven. In hun
ogen boden eenzaamheid en ont-
bering ideale omstandigheden om,
ver van het wereldse lawaai, zich
geheel op God te richten. Zij wil-
den, via zuivering en verlichting,
komen tot eenwording met God.

Dat is een hoog ideaal, en het is
niet onbegrijpelijk dat ijverige ide-
alisten dat laatste stadium, een-
heid met God, direct en zonder Tjeu van Knippenberg

omwegen wilden bereiken. Een
ervaren woestijnvader gaf dan
ook al spoedig de volgende aan-
wijzing: “Als je een jonge monnik
in extase omhoog ziet stijgen naar
de hemel, pak hem dan snel bij
zijn voeten en trek hem met bei-
de benen op de grond”.

De verstandige woestijnvader
staat op één lijn met Augustinus
van Hippo, de kerkvader, die pre-
cies zestienhonderd jaar geleden
in een kerstpreek de volgende
woorden uitsprak: “God is mens
geworden om de mens God te la-
ten worden”.
In die uitspraak schuilen een aan-
tal aanwijzingen voor onze om-
gang met God en met de aarde.
Vlucht niet (zoals de jonge mon-
nik) voortijdig naar God, want je
mist Hem wanneer je de mens-
wording overslaat. Vlucht ook niet
met huid en haar naar de aarde,

want dan mis je het goddelijke
erin. Vluchten naar het een of naar
het ander blijkt echter aantrekke-
lijk: het gebeurt in alle tijden. Te-
gelijkertijd recht doen aan het
goddelijke en aan het menselijke
vergt toewijding aan beide.

In de praktijk zetten we ze al
gauw apart. Dat geldt voor een
zoeker in de stad van de een-en-
twintigste eeuw evenzeer als voor
een monnik in de woestijn van de
vierde eeuw. Opstijgen naar een-
heid met God kan alleen maar met
de voeten op de aarde en met alle
zintuigen open. Kerstmis is een
oefenplaats daarvoor. De bood-
schap van kerstmis zegt dat God
verschijnt in een kind. Het grote
geheim ervan is niet die verschij-
ning als zodanig, maar het door
schijnen van God in de wereld.
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Vindt u hem ook zo mooi worden,
die nieuwe Nijmeegse stadsbrug?
Het komend jaar wordt de nieu-
we brug ingevaren, dat belooft
een mooi schouwspel te worden.
Een soortgelijke operatie herinner
ik me van de nieuwe spoorbrug,
alhoewel het nieuwe daar wel van
af is en ik die brug nog het vaakst
gebruik per fiets. Een nieuwe
brug, om over te gaan en terug te
komen, oude en nieuwe stad ver-
bonden. Het ontwerp is slank, lijkt
wat op een brug in Spanje, maar
deze wordt van Nijmegen, uniek,
op een bijzondere plaats en daar-
om ‘De Oversteek’ genoemd. De
geallieerden staken er over, door
koud water en namen risico’s.

Die brug, daar moet ik aan den-
ken, nu in Nijmegen wordt ge-
werkt aan de nieuwe parochie Nij-
megen Midden. Niet origineel en
niet door de betrokken acht paro-
chies bedacht, eerder topdown, gij
zult oversteken. Een krimpende
kerk die moet snijden, van alles
te weinig, gedecimeerd in het
moderne tijdsgewricht. Het voelt
koud en welk een risico op verde-
re verdamping van kerkelijk leven.
Thuis is toch vertrouwd? Toch is
er voor al die acht parochies, of
Den Bosch het nu bedenkt of niet,
meer dan voldoende aanleiding
om in beweging te komen, brug-
gen te gaan bouwen, te ontslui-
ten, op het risico af ook ergens te
sluiten en een passende herbe-
stemming te moeten vinden voor
een Locus Dei.

Het eerstvolgende lustrum van
onze Antoniusparochie, Deo
Volente, zal het honderdjarig be-
staan zijn. In vijfentwintig jaar tijd
is bij voortduring het bestaan on-
zeker geweest. Niets nieuws on-
der de zon dan? Jawel en onmis-
kenbaar. Die nieuwe parochie komt
er, dat is een werkelijkheid in een
kerkelijk landschap dat te funda-
menteel is veranderd, binnen de
structuur van de kerk ook niet
gestopt kan worden. Wellicht is de
energie ook beter besteed, door
dat laatste niet te proberen, maar
juist verantwoordelijkheid te ne-
men in de vormgeving van het
nieuwe. Spanning, natuurlijk, hoe
ziet de boog van die brug eruit,
kun je gaan en ook weer thuis
komen, misschien ook een nieuw
thuis ontdekken?

De oversteek

Aan de brug wordt gebouwd, ko-
mend jaar gaat hij open, we pro-
beren ‘m uit en alweer snel heet
hij niet meer ‘nieuw’. Zo zullen we
in 2013 ook die nieuwe bruggen
tussen de parochies van Nijme-
gen-Midden uitproberen. Bruggen,
in wat beoogd is een netwerk van
kerken te worden. Met respect
voor pluriformiteit, in een poging
te behouden wat is en te werken
aan een toekomst, met een tradi-
tie als stevige pijler, maar ook het
beginpunt van die boog.

Op een van onze parochieavon-
den dit jaar werd bij dit onder-
werp wel gezegd, dat het veel te
vroeg was om over een naam
voor die nieuwe parochie, van dat
netwerk van kerken, na te den-
ken. En dat is misschien ook wel
waar, omdat je zo’n netwerk zorg-
vuldig moet ontwikkelen, daarover
in gesprek wilt zijn, doordacht
moet bouwen en gelijk de brug,
de goede vorm moet vinden. Maar
ja, misschien toch eens overwe-
gen. Of verplicht het kerkelijk
recht om de nieuwe parochie toch
naar een heilige te vernoemen?
Anders noemen we ‘m toch ge-
woon ‘De Oversteek’?

Door mee te bouwen, die over-
steek te wagen, ontstaat een
nieuwe horizon, het netwerk van
kerken, werk aan de winkel, voor
iedereen voor wie de kerk van blij-
vende waarde is.

Michel ter Berg

In de komende periode zullen vier
werkgroepen worden opgericht
om een aantal onderwerpen uit te
werken voordat een goed besluit
over een fusie genomen kan wor-
den. Het betreft werkgroepen over
juridische en bestuurlijke voorbe-
reiding, samen nieuwe dingen
doen, liturgie en vieringen en een
haalbaarheidsplan.

In overleg met de acht parochie-
besturen worden momenteel vrij-
willigers gezocht om in deze werk-
groepen mee te doen. De werk-
groepen nemen geen beslissin-
gen, maar werken de genoemde
onderwerpen uit. De resultaten uit
de werkgroepen zullen door het
projectteam met de acht parochies
gedeeld worden. Op basis daar-
van zal na de voorbereidingsfase
besloten worden wat de volgen-
de stap wordt. De werkgroepen
zullen zoals het er nu uitziet tot
begin 2013 bezig zijn.

Intussen is pastoor Cyrus van
Vught bezig aan een kennisma-
kingsronde waarin hij ieder week-
end een van de parochies be-
zoekt. Tenslotte wordt gewerkt
aan een klankbordgroep waarin
iedere parochie vertegenwoor-
digd zal zijn. Dhr. Fons Plasschae-
rt zal als onafhankelijk voorzitter
van deze klankbordgroep optre-
den. U kunt het nieuws volgen op:
www.nieuweparochienijmegenmidden.nl

Nieuws over de
parochie
Nijmegen-Midden
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Antonius in de plus

Antonius 95 was dit jaar een heug-
lijk feest. Veel belangstelling voor
het activiteitenprogramma en met
name het doorlopende open po-
dium van jonge musici was een
hoogtepunt. Veel diversiteit, kwa-
liteit en passie, bij gevestigde
musici en veelbelovende talenten.
Muziek verbindt en deze homma-
ge voor de jarige verdient zeker
herhaling. Zo’n podium trekt veel
belangstelling en dat is goed in
een tijd dat de kerk niet meer het
natuurlijke middelpunt is.

Ook in het nieuwe jaar 2013 gaan
we vanuit onze kerk enthousiast
door met het werk in en vanuit de
parochie, met de liturgische vierin-
gen en het betekenisvolle diaco-
nale werk. Hopelijk krijgt dat nog
meer accent met de ontplooiing
van activiteiten vanuit het in op-
richting zijnde Vincent de Paul
Center.

Financieel denken we 2012 af te
kunnen gaan sluiten met een be-
scheiden plus en het is van het
allergrootste belang dat ook voor
2013 te bewerkstelligen. Rode cij-
fers zijn immers niet bevorderlijk
om de continuïteit te kunnen bor-

gen. Alle parochianen komt een
groot compliment toe, voor hun
inzet als vrijwilliger maar ook de
gaven in collecten en de deelna-
me in de actie Kerkbalans. Verge-
leken met andere parochies, valt
de opbrengst van collecten in po-
sitieve zin op, actie Kerkbalans
zou beter mogen, maar moet na-
tuurlijk ook bezien worden in het
perspectief dat de parochie tradi-
tioneel relatief klein is. Naast de
baten van de parochie uit collec-
ten, Kerkbalans en bijvoorbeeld
begrafenissen, krijgen we de be-
groting nog steeds sluitend door
de verhuur van een gedeelte van
de pastorie en het parochiehuis.
We gaan proberen dat in 2013
zelfs wat te verbeteren.

De penningmeester

Actie Kerkbalans gaat in januari
weer van start, onder het beken-
de motto ‘Uw kerk is van blijven-
de waarde’. Juist nu is het van
groot belang, dat we als parochie
kunnen tonen niet alleen vijfenne-
gentig jaar jong te zijn, maar ook
financieel vitaal. Van harte aanbe-
volen dus die nieuwe actie Kerk-
balans, nieuwe deelnemers ver-
welkomen we graag. Onze trou-
we donateurs willen we vragen
eens naar de automatische over-
schrijving te willen kijken. Sommi-
ge binnenkomende bedragen zijn
omgerekend te herleiden tot het
guldentijdperk en een ‘afronding
naar boven’ zou zeer welkom zijn
om de parochietouwtjes aan el-
kaar te blijven knopen.



Kennismaken met de nieuwe vice-voorzitter: Dick Akerboom
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Hoe lang ben je al betrokken bij
de Antonius van Padua?
In juli 1985 zijn wij in Nijmegen
komen wonen, de standplaats
van mijn vrouw die predikant is in
de Evangelisch-Lutherse Gemeen-
te Nijmegen. Ik had al veel vrijwil-
ligerswerk gedaan in Amsterdam
en hoopte in Nijmegen enige tijd
rustig aan te kunnen doen. Maar
al in september kwam zr. Reulen,
JMJ namens de parochie op huis-
bezoek en vroeg of ik geen lid wil-
de worden van de parochieraad.
Een half jaar later was ik voorzit-
ter van de parochieraad en vice-
voorzitter van het parochiebestuur
als opvolger van Ben Cornelissen.
Vice-voorzitter bleef ik twaalf jaar.
Ik werd lid van het Gregoriaans
koor en zong mijn partij mee in het
Kerstkoor o.l.v. Jan Leisink. Koor-
lid ben ik nog steeds en zo nodig
steek ik graag een hand uit bij
andere activiteiten in en vanuit de
parochie.

En nu weer vice-voorzitter!
Naar aanleiding van het vertrek
van Paul Sars heeft het parochie-
bestuur mij gevraagd of ik op-
nieuw vice-voorzitter wilde wor-
den. Ik heb mij bereid verklaard
die functie te vervullen, maar voor
slechts één termijn van vier jaar.
In de twaalf jaar dat ik vice-voor-
zitter was heb ik heel wat fusie-
besprekingen tussen de paro-
chies van Nijmegen meegemaakt.
Ik kan mij de eerste plannen nog
goed herinneren, waarin geschre-
ven stond dat wat er ook gebeu-
ren zou: de Christus-Koning-kerk
zou pas als laatste worden geslo-
ten. Het plan werd niet aanvaard
en de Christus-Koning-kerk viel op
de toren na onder de sloophamer.
Al meer dan 25 jaar is er overleg
gevoerd over het samenvoegen
van parochies. De kogel is nu door
de kerk. Er komt één nieuwe pa-
rochie, die zal bestaan uit een net-
werk van acht parochies. Welke
vorm dat krijgt is onderwerp van
gesprek. Ik bespeur bij veel paro-
chianen onzekerheid en zelf wan-
trouwen en verzet. Ik betreur dat,
want de realiteit is toch dat in de
parochies de kerkelijke meele-
vendheid nog steeds dalend en de
gemiddelde leeftijd stijgend is. Het
aantal (gewijde) voorgangers zal
in de komende jaren ook afnemen.
We zullen moeten investeren in

een toekomst met elkaar en ik zie
dat vol vertrouwen tegemoet.

Hoe zie je de toekomst?
Als het aan mij ligt blijft de Anto-
nius van Padua gemeenschap dui-
delijk zichtbaar in onze wijk. Maar
daarvoor hebben we iedere steun
nodig die wij krijgen kunnen; van
parochianen, maar ook van niet-
kerkelijk betrokken buurtbewo-
ners, die zich willen inzitten voor
onze buurtkerk. Die kerk en haar
activiteiten moet ons allemaal een
zorg zijn. Heel uitdrukkelijk nodig
ik dan ook buurtbewoners uit om
mee te doen met activiteiten als
de rommelmarkt en de erwten-
soepverkoop, waarbij we geld op-
halen voor goede doelen. Maar
ook aan de Kerkennacht in de zo-
mer en binnenkort de Ceremony
of Lessons and Carols, om alvast
in de kerstsfeer te komen.

Wat doe je buiten de parochie?
In mijn leven breekt een nieuwe
fase aan. Ik ben net 65 geworden
en ga gedeeltelijk genieten van
mijn pensioen. Ik ben bijna 42 jaar
in het onderwijs werkzaam ge-
weest. Eerst als docent kateche-
se en maatschappijleer op VWO-
scholen, daarna bij de  Universi-
teit van Tilburg. Ik heb mij daar
hoofdzakelijk bezig gehouden met
de geschiedenis van de theologie.
De laatste jaren ben ik ook voor-
zitter geweest van de Universiteit-
raad. Die functie zal ik na mijn pen-

sionering nog enige tijd blijven
vervullen, totdat er een geschikte
opvolger is gevonden. In mijn vrije
tijd wandel ik graag. Ik luister
graag naar klassieke muziek, maar
kan ook heerlijk wegdromen op
popmuziek uit de jaren ‘60 en ‘70.
Verder lees ik veel: niet alleen vak-
literatuur maar ook romans. Nu ik
gepensioneerd ben, hoop ik weer
wat meer tijd te kunnen vrijmaken
voor tekenen en schilderen en het
bouwen van modelschepen.

Was je altijd al katholiek?
Ik ben geboren in een katholieke
enclave in Zuid-Holland. Ik heb
nog net het laatste staartje mee
gemaakt van wat wel het Rijke
Roomse Leven wordt genoemd. In
het dorp waarin ik opgroeide,
woonden ook drie protestantse
mensen. Zij waren deel van de
dorpsgemeenschap. Een van hen
was bakker. De pastoor verdeel-
de de bakkerswijken en de pro-
testantse bakker had ook een
wijk. Je dacht er niet aan om niet
bij hem te kopen als je in zijn wijk
woonde. Een gemeenschap moet
leefbaar zijn voor iedereen. Ik heb
respect voor andere mensen met
de paplepel ingegoten gekregen.

Waarom blijf je katholiek?
Ik voel mij bij veel kerkgenoot-
schappen thuis, maar nergens
zoals in de katholieke kerk. Ik ben
mij bewust dat ik heb leren gelo-
ven in het spoor van anderen, mijn
ouders, mijn grootouders. Van
hen heb ik geleerd dat geloven
niet is het aanvaarden van een
reeks kerkelijke dogma’s, die je
met het hoofd moet beamen. Ge-
loven zit in het hart. Voor mij als
katholiek moet het geloof handen
en voeten krijgen, moet zichtbaar
worden in je daden. Aan het ein-
de van mijn leven zal aan mij niet
gevraagd worden of ik alle vragen
van de katechismus nog ken, zelfs
niet of ik een goed katholiek ge-
weest ben. Mij zal gevraagd wor-
den of ik een goede leerling van
Christus ben geweest door hon-
gerigen te eten en dorstigen te
drinken te geven, vreemdelingen
bij mij op te nemen, naakten te
kleden, zieken en gevangenen te
bezoeken. Geloof is niet in de eer-
ste plaats een leer, maar een ma-
nier van leven. Soms tegen maat-
schappelijke tendensen in.



Vincent de Paul, een bijzonder
mens, iemand die grenzen verlegt.
Iemand die wil bevrijden. Mensen
bevrijden uit de armoede, uit sla-
vernij, uit  eenzaamheid, bevrij-
den van ziekten, van het alleen te
sterven, van de last van zonden.
Iemand die ons wil aanspreken
niet vanuit gedachten als: “zo zijn
mensen nu eenmaal. Dat is een
natuurlijk of historisch gegeven,
daaraan kan je niets veranderen”,
maar vanuit de wereld zoals die
belichaamd wordt door Jezus
Christus. Radicaal vanuit het evan-
gelie.

Bijna al een jaar lang duikt de
naam Vincent de Paul op in onze
parochie. In het laatste zomer-
nummer werd in Antonius onder-
weg verteld over het idee om in
Nijmegen een Vincent de Paul cen-
ter op te richten. Een centrum
waarbij niet alleen aandacht is
voor de praktijk van de diaconie,
maar waar vanuit de Vincentiaan-
se spiritualiteit, praktijk, vorming
en theorie vruchtbaar met elkaar
samenwerken. Dit Vincent de Paul

Bericht over het Vincent de Paul center

center gaat als een onafhankelijk
centrum door het leven, ofschoon
het nauw verbonden is en hope-
lijk blijft met de Antonius van Pa-
duaparochie.

De initiatiefgroep van het centrum
is nu een jaar aan het werk. Er
zijn vele contacten gelegd met le-
den van de Vincentiaanse familie-
die onder meer bestaat uit de La-
zaristen, Dochters van Liefde en
de Fraters van Tilburg.

Maar ook zijn er contacten ge-
weest om allerlei praktische pro-
blemen op te lossen zoals met een
notaris voor het opstellen van
conceptstatuten (rechtspersoon-
lijkheid van de toekomstige stich-
ting), met sponsors die voor de
broodnodige gelden kunnen zor-
gen, met het parochiebestuur voor
huisvesting, met de gemeente
voor personele formules waardoor
invulling van personele posities
mogelijk worden enz. Tevens wer-
den contacten gelegd met het dia-
conaal centrum de Haard, hier in
Nijmegen op de Groenestraat, met
Piushove en vele andere groepen.

Onlangs heeft Toine van den Hoo-
gen (voormalig hoogleraar religie-
wetenschappen aan de Radboud
Universiteit) zich bereid verklaard
om het voorzitterschap van de ini-
tiatiefgroep, op zich te nemen. De
voormalige voorzitter Tjeu van
Knippenberg krijgt zo meer tijd

voor de ontwikkeling van activitei-
ten en programma’s.

Ondertussen is nagedacht over
een activiteitenplan dat we kun-
nen aanbieden. Eén programma is
reeds van start gegaan. Het gaat
hierbij om een levensbeschouwe-
lijke oriëntatie voor mensen met
een beperking: ‘Mijn kijk op het le-
ven’.

In hetzelfde nummer van Antonius
onderweg hebben we een verslag
geschreven van leerlingen die aan
de cursus hebben deelgenomen
en die in een afsluitende bijeen-
komst op 11 juni in onze kerk daar-
over een presentatie gaven. Deze
cursus wordt met groot succes
gecontinueerd. Deze maand vindt
er in de kerk weer zo’n  afsluiten-
de bijeenkomst plaats.

In februari gaat een nieuw pro-
gramma van start: een ‘Vincent-
leergang’. Er komen 5 bijeenkom-
sten van 3 uur. De bedoeling daar-
van is op het spoor te komen van
bronnen in de sociaalchristelijke
traditie, in het bijzonder de Vin-
centiaanse, om meer zicht te krij-
gen op de christelijke benade-
ringswijze van actuele vraagstuk-
ken over  een rechtvaardige ver-
deling van kansen en middelen.
Die bijeenkomsten vinden plaats
in ons parochiehuis. Natuurlijk
wordt er nog meer ontwikkeld,
maar dat moet gebeuren, volgens
een goed Lubberiaanse traditie, al
werkende weg.

Dit alles brengt een opening van
het Vincent de Paul center dich-
terbij. Wij hopen in het voorjaar
van 2013 het centrum officieel te
openen.

“Liefdadigheid is het
  cement dat
  gemeenschappen
  aan God en mensen
  aan elkaar bindt.”

Vincent de Paul
Namens de initiatiefgroep

Vincent de Paul center,
Rob van Woerkom
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HetHartHetHartHetHartHetHartHetHartHetHartHetHart

De redactie vroeg enkele parochianen:

Welke vraag zou je aan God willen stellen?

Liesbeth Jansen
Als ik God een vraag kon stellen...
zou ik vragen waarom ik niet weet welke vraag ik hem
wil stellen. Heb ik dan geen vragen, geen wensen, ook
niet voor anderen? Natuurlijk wel, maar doen die ertoe?
En verwacht ik eigenlijk antwoorden van God? Als ik God
zou kunnen vragen “Waarom zijn er oorlogen?”, welk
antwoord verwacht ik dan? Ik stel me voor dat hij glim-
lacht en iets zegt als “Tja, vraag dat maar eens aan je-
zelf, en je medemensen.’” Ik bedoel: je kunt natuurlijk
iedere dag pauzeloos vragen stellen aan God. Maar als
hij zó aanwezig zou zijn dat je hem als in de spiegel kunt
aanspreken, dan denk ik dat alle vragen verdwenen zijn.
Dan zou ik alleen maar heel dichtbij hem willen zijn.

Hetty Nieuwaard
Ik zou aan God willen vragen hoe ik in vrede met mezelf kan
zijn. Dat is iets anders dan tevreden. Ik zou het graag willen
leren om zodoende meer voor anderen te kunnen betekenen
en de vrede om ons heen te bevorderen. Niet dat ik nu het
gevoel heb dat ik niets voor anderen beteken, zo is het ook
niet. Maar ik worstel er wel mee en weet niet zo goed hoe ik
daarmee om moet gaan. Dus als ik een vraag mág stellen,
dan zou ik om een beetje ondersteuning vragen.

André Schalk
Ik zou aan God willen vragen dat het goed met mijn
gezin en mijn dierbaren en met mij gaat en dat ik uit
de zorgen kom. Geloof is niet tastbaar, daarom is
het ook geloven. Maar ik ben ervan overtuigd dat
‘iemand’ over je schouder meekijkt als ‘jouw neus
ook dezelfde kant uit staat als de Zijne’. Ik hoop dat
tegen mijn pensioen mijn leven wat stuurbaarder
en hanteerbaarder zal zijn. Maar als het op je pad
moet komen, dan zal het goede ook plaatsvinden;
daar vertrouw ik heilig op.
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Marieke Leferink
Ik ben erg benieuwd wat God zelf vindt van de manier waarop de
katholieke kerk georganiseerd is. Zou Hij het belangrijk vinden dat
we precies vastleggen hoe we zijn Aanwezigheid moeten vieren?
Ik denk namelijk dat God erg blij is als wij contact met Hem willen
maken en dat ook werkelijk doen vanuit ons hart. Bidden en vieren
op een eigen wijze. Het volk Gods onderweg, met inspirerende
leiders, man of vrouw, priester of protestant, die oog en oor heb-
ben voor wat mensen echt nodig hebben. Bidden, in woorden die
je persoonlijk raken. En omdat dat door iedereen anders beleefd
wordt, mag het ook steeds anders zijn, in eigen woorden. Zolang
het maar met respect en eerbied gebeurt. Ik vind het moeilijk om
te zien dat er vaak weinig ruimte is voor eigenheid. Maar ik ver-
trouw er ook op dat God hier een goede bedoeling mee heeft en
dat we elkaar blijven vertrouwen, steunen en kracht geven om
verder te gaan op de weg die ieder van ons heeft te gaan.

Marian Verhoeckx
Ik zou God vragen hoe het toch mogelijk is dat over-
al ter wereld zoveel onrecht geschiedt, zogenaamd
‘uit naam van een God’. Waar zijn dan die mensen
die juist vrede zouden moeten aanhangen?
Hoe kan het zijn dan mensen zo vervormen?

Jan Bulte
Ik heb niet echt een vraag aan God, want ik weet
niet wie hij of zij of het is. Voor mij gaat het om de
dagelijkse existentie temidden van mensen. In de
Antonius van Paduaparochie wordt lief en leed ge-
deeld. Dat mensen hier elkaar dragen en troosten
vind ik heel bijzonder.

Theo Brock
Wat je aan God wilt voorleggen is voor mij sy-
noniem aan bidden. Biddend verwoord je je
gedachten en gevoelens en leg je ze bij God
neer. Dat helpt je weer op weg!
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0 JOP zoekt versterking

Het JOP project is gericht op jon-
geren van 12 tot 15 jaar. In deze
bijdrage leest u meer over de or-
ganisatie achter JOP.

In de huidige opzet draait het JOP-
project komend jaar voor alweer
de 21ste keer. Ger Gerrits (voor-
heen Dominicus, tegenwoordig Ef-
fata) en Marian Verhoeckx (Anto-
nius van Padua) zijn van aanvang
af betrokken bij JOP.  Ook Hilma
Wiedhaup, Hendrik Jan Bosman en
Brigit van Zwoll zijn lid van de
werkgroep. Momenteel zijn de pa-
rochies Verrijzenis (H. Landstich-
ting en Berg en Dal), Antonius van
Padua en Effata (Nijmegen Oost)
en de Protestante Gemeente Nij-
megen, sectie Stad, de direct be-
trokkenen bij ons project. De le-
den van onze werkgroep komen
uit deze parochies en gemeente.

De laatste jaren hebben we ook
enkele oud-deelnemers bij de uit-
voering van het projectprogram-
ma betrokken. De werkgroep doet
dit werk met groot enthousiasme
en veel plezier. Bovendien mogen
we elk jaar opnieuw vaststellen
dat de deelnemers zeer enthou-
siast zijn over deze activiteit. Het
project is kortlopend (3 bijeen-
komsten) en gericht op directe
ontmoeting met jongeren uit de
doelgroep, komend jaar jongeren
met een verstandelijke beperking.

We constateren tegelijkertijd dat
de gemiddelde leeftijd van de le-
den van onze werkgroep momen-
teel ruim boven de 50 jaar ligt.
Hoog tijd voor aanvulling met ‘jong

bloed’, bij voorkeur ouders van
deelnemers. Deze ‘jongere oude-
ren’ kijken weer wat anders tegen
zo’n project aan en kunnen door
hun meer directe betrokkenheid
met deze leeftijdsgroep de inhoud
van ons project ‘bij de tijd’ hou-
den.

U voelt het al… we nodigen ouders
van jongeren of mensen die zich
betrokken voelen bij jongeren tus-
sen 12 en 15 jaar uit om eens na
te denken over deelname aan de
werkgroep JOP.

De werkgroep komt zo’n 4 of 5
keer per jaar bij elkaar. Daarnaast
zijn er 3 projectavonden waarbij
enkelen van de werkgroep als
begeleider aanwezig zijn. De prak-
tische voorbereiding gebeurt tus-
sendoor. Met name bij dit laatste
wordt rekening gehouden met de
beschikbare tijd bij leden van de
werkgroep. Dus ook als uw bijdra-
ge in verband met de beschikba-
re tijd voornamelijk bestaat uit
‘meedenken’, schroom ook dan
niet om contact met ons op te ne-
men.

Wanneer u interesse heeft voor
deze werkgroep of wanneer u
meer informatie hierover wenst,
dan horen wij heel graag van u.

Marian Verhoeckx
Tel. 024 - 3235877
E-mail verhoeckx@hetnet.nl

Ger Gerrits
Tel. 024 - 3234934
E-mail gjm.gerrits@gmail.com

AvP op Facebook

Ook op het world wide web staat
de Antonius van Padua  goed op
de kaart. We hadden al een mooie
website, maar we zijn tegenwoor-
ding ook te vinden op Facebook.
Zoek op Antonius van Padua en
‘vind ons leuk’!

Maand van de
Spiritualiteit

December is voor iedereen een
drukke maand – inkopen, eten-
tjes, familiebezoek. In januari zoe-
ken we maar wat graag de stilte
weer op. ‘Stilte’ is daarom het
passende thema van de Maand
van de Spiritualiteit.

De Maand van de Spiritualiteit is
een initiatief van omroepvereni-
ging KRO, dagblad Trouw en Uit-
geverij Ten Have. Van 12 t/m 26
januari zullen weer allerlei activi-
teiten worden georganiseerd. Kijk
voor meer informatie op:
www.maandvandespiritualiteit.nl.

Boekentip

God houdt wel van een geintje
Frank Bosman

Hoewel in het dagelijks leven vro-
lijkheid niet mag ontbreken, is re-
ligie voor velen een serieuze zaak.
Niet iedereen kan een grapje over
God, Jezus, Maria en de kerk waar-
deren. Maar is het wantrouwen
tegen humor in relatie tot religie
wel terecht? En wat zegt de Bij-
bel over humor? Lachte Jezus zelf
wel of niet? Cultuurtheoloog Frank
Bosman onderneemt in dit boek
een humorvolle reis door de Bij-
bel en de christelijke traditie. Hij
laat de lezer kennismaken met de
wetenschap achter humor en la-
chen, en met lachende theologen
en filosofen. Hij houdt een pleidooi
voor meer humor in de kerk, want
goede humor versplintert de ge-
sneden beelden in ons hoofd.



Een van de kersttradities bij ons thuis was beschuit met
muisjes. Thuisgekomen van de mis op eerste Kerstdag
kregen we een kop thee met deze heerlijke traktatie ter
ere van het pasgeboren Kindje. Ook al betrof het een
echte jongen, toch was de beschuit bestrooid met roze
en witte muisjes. De klassieke. De blauwe hebben pas
na mijn jonge jaren hun intrede gedaan in de winkel-
schappen. Precies een week later kregen we opnieuw
zo’n schijf met gekleurde anijskorrels voorgeschoteld. Het
pak was nog niet leeg en de geboorte van een nieuw
jaar was een mooie aanleiding om nog eens toe te hap-
pen. Uiteraard hadden wij daar geen enkel bezwaar te-
gen.

Kerstmis is een nieuw begin. De virtuele kraamvisite aan
de hand van de beschuit met muisjes heeft mij van jongs
af aan geholpen om dat te beseffen. Maar een nieuw
begin waarvan eigenlijk? Oorspronkelijk van het men-
senleven van Jezus natuurlijk. De Redder die geboren is
en onze wereld beter zal maken. Maar zo een, twee,
drie gaat dat nou ook weer niet om een hele wereld te
verbeteren. We doen al tweeduizend jaar ons best, maar
helemaal gelukt is het nog steeds niet. Gelukkig dat er
ieder jaar weer een nieuw begin is.

Iedere keer weer opnieuw beginnend, komen we her en
der een stapje vooruit. Ik geloof niet dat er nu minder
oorlog in de wereld is dan in Jezus’ tijd, of minder hon-
ger, of minder haat en nijd. Maar ik geloof wel dat er met
Jezus iets wezenlijks gebeurd is: God heeft laten zien
dat de mensenwereld met haar ellende Hem ter harte
gaat. En God heeft het laatste woord. Daar ben ik van
overtuigd.

Ook tussendoor maakt God soms een nieuw begin met
ons. Een van die momenten hebben we pasgeleden her-
dacht. In oktober was het vijftig jaar geleden dat het
Tweede Vaticaans Concilie werd geopend. Deze verga-
dering van ruim 2500 bisschoppen van over de hele we-
reld was het begin van een nieuwe periode in de kerk-
geschiedenis. Een ‘nieuw Pinksteren’, zo had de zalige
paus Johannes XXIII gebeden. Een nieuwe start om met
het evangelie de wereld in te trekken. Een nieuw begin
om het vuur van Gods liefde in de harten van alle men-
sen te ontsteken. Er zijn sindsdien heel wat verwikkelin-
gen geweest. Als iemand die pas na de jaren zestig ge-
boren is, vraag ik me af of het echte nieuwe begin wel
helemaal uit de verf gekomen is. Of zijn we gestrand in
binnenkerkelijk gekissebis? Misschien valt er hier toch
ook weer een nieuw begin te maken.

Om vijftig jaar Vaticanum II te vieren is 2012-2013 het
‘Jaar van het Geloof’. Een jaar om nog eens helder voor
ogen te krijgen wat de kern van ons geloven is. Niet om
ons terug te trekken op de bastions van een doctrine,
maar juist om ons geloof opnieuw een plek te geven in
ons dagelijks leven. Er ligt een schat aan inspiratie, le-
venswijsheid en onverwachte perspectieven verscholen
in het katholieke geloof. Maar dan moeten we onze ge-
loofsovertuiging niet wegstoppen als stoffig en over de
datum. Voor de dag ermee! En verder graven naar die-
pere lagen, verder zoeken naar ongekende vergezich-
ten. Nog een beschuit? Lekker!

Beschuit met muisjes

pastoor Cyrus van Vught

Film in de huiskamer

De eerste avond van onze nieuwe activiteit ‘Film
in de huiskamer’ op 14 november was zeer ge-
slaagd. Bij iemand thuis kijken we samen naar
een goede, mooie of ontroerende film en praten
we wat na. De volgende avonden worden ge-
houden op 9 januari en 6  februari.

As it is in Heaven
Op woensdag 9 januari staat ‘As it is in heaven’
van Kay Pollak op het programma, de best beke-
ken film in Zweden. De film vertelt het verhaal
van de wereldberoemde dirigent Daniel Daréus.
Na een hartaanval moet hij acuut stoppen met
zijn werk waarop hij terugkeert naar zijn geboor-
tedorp in Zweden. Onverwacht vindt hij juist hier
zijn droom terug: met muziek de harten van men-
sen openen.

Vision
Op woensdag 6 februari bekijken we ‘Vision’ van
Margarethe von Trotta. Deze film laat enkele sleu-
telscènes zien uit het leven van Hildegard von
Bingen (1098–1179), een van de meest aanspre-
kende heiligen uit de middeleeuwen. Deze bij-
zondere vrouw stichtte en bestuurde twee be-
nedictijnse kloosters en de positie van abdis (in
kerkelijke rang gelijk aan een bisschop of abt)
was de hoogste die zij als vrouw in de middel-
eeuwse maatschappij kon bereiken.

Kom erbij!
U bent van harte welkom om mee te komen kij-
ken. Inschrijven kan via e-mail: secretariaat@
avpnijmegen.nl of de lijst achterin de kerk. In-
loop is vanaf 19.00u, de film begint om 19.30u
en de bijeenkomst eindigt om 22.00u. Deelname
is gratis.
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Jaarverslag vanaf de steiger

Een deel van de opbrengst van de
rommelmarkt wordt aangewend
voor het herstel van het glas-in-
loodraam met de afbeelding van
de Annunciatie van Maria, in de
zijkapel links van het priesterkoor.
Al enkele maanden staat voor dat
doel aan de achterzijde van de
kerk weer een steiger opge-
bouwd.

Buiten zijn houtwerk (goten, dak-
kapel) en voegwerk plaatselijk ge-
repareerd, zijn luchtbogen op-
nieuw gevoegd en zijn er losge-
raakte stenen vervangen. Ook is
de toegang tot de zijgewelven
verbeterd. Dat gaf de mogelijkheid
om van bovenaf uit deze gewel-
ven de verlichting te vervangen.
Deze is ter plaatse ook hoger op-
gehangen (conform de plafond-
lampen in de andere zijgewelven)
zodat er nu vanuit de kerk vrij zicht
is op dit mooie venster.

Binnenkort bouwen we ook aan
de binnenzijde de steiger op. De
bovenste panelen van het venster
worden nog dit jaar uitgenomen
ter reparatie, gelijktijdig worden
de ijzeren brugstaven behandeld
en waar nodig vervangen door
RVS.

In 2010/2011 zijn de goten van
het transept, het middenschip en
de zijbeuken vervangen. Het Bis-
dom ’s-Hertogenbosch heeft dit
jaar ingestemd om ook groot on-
derhoud uit te voeren aan de kil-
goten rondom de koepel van de
kerk.

Inmiddels zijn ook die twaalf go-
ten vervangen. Er worden nog her-
stelwerkzaamheden uitgevoerd
aan de dakbedekking op de aan-
palende dakvlakken. De kilgoten
waren al vaker provisorisch gere-
pareerd, maar met de vervanging
is een erg belangrijke bijdrage ge-
leverd om het kerkgebouw te be-
schermen tegen weersinvloeden.

De koepel van de kerk is een im-
mense houtconstructie, maar na-
tuurlijk toch wel erg kwetsbaar bij
binnentredend hemelwater. Ook
nu is het werk zoveel mogelijk in
eigen beheer uitgevoerd om de
kosten te beperken. Hulde, voor-
al aan Ton van den Hout, wonend
in de wijk Weezenhof, maar vaker
te zien op het dak van onze kerk,
daarbij weer en wind trotserend
en niet nalatend loodgieters en
vrijwilligers tot een bovennormaal
tempo op te zwepen.

Op de dakvlakken zijn op meer-
dere plaatsen leien vervangen. Er
wordt nu bijna maandelijks geïn-
specteerd op losgeraakte leien.
De dakhaken zijn op advies van
de Monumentwacht nog eens

extra beveiligd en plaatselijk ver-
sterkt. Er wordt nu gewerkt aan
het systematisch controleren van
de dakkapellen op eventuele lek-
kages.

Het torentje boven de koepel blijft
nog wel een aandachtspunt. Wel-
iswaar zijn er dit jaar versterkin-
gen aangebracht (stalen steunij-
zers) maar zowel de klokkenstoel
zelf als de vloer en het houtwerk
eromheen vragen aandacht. We
hebben moeten besluiten om niet
de gehele toren te demonteren en
beneden te reviseren, maar om
alleen conserverend onderhoud te
plegen.

Gemeente en Provincie konden
namelijk slechts beperkt bijdragen
in de herstelkosten, het eigen
aandeel voor de parochie bleef
dientengevolge te hoog en daar-
mee ook buiten de mogelijkheden.
Door het uitblijven van de subsi-
dies, moeten de acties eenvoudi-
ger en zo duurzaam mogelijk wor-
den uitgevoerd. Ze krijgen een
vervolg in het nieuwe jaar.

Plaatselijk is er scheurvorming in
de gewelven van bovenaf behan-
deld. Die scheuren zijn niet direct
een gevolg van constructieve pro-
blemen, maar meer van de ver-
warming van de kerk. Wel zijn uit
voorzorg enkele resterende stut-
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ten tussen de dakgordingen en
het gewelf op advies van de Mo-
numentenwacht verwijderd. Mo-
gelijk zal een schildersploeg ook
dit jaar nog enkele gewelfvlakken
aanpakken.

De verwarmingsketel in de pasto-
rie vierde begin dit jaar zijn zesde
lustrum met grote moeite. Inmid-
dels is deze vervangen door een
HR-ketel  die de komende jaren
gegarandeerd voor een aanmer-
kelijke energiebesparing zal zor-
gen. Ook het buitenschilderwerk
van de pastorie werd aangepakt,
in twee fasen. In het voorjaar zijn
de voorgevel en de zijgevel aan
het kerkplein aan de beurt.

Boven in en aan de traptorens aan
weerszijden van het priesterkoor
is zendapparatuur aangebracht
door T-Mobile. Het levert een be-

tere dekking op voor hun netwerk,
maar voor de parochie ook een
interessante nieuwe inkomsten-
bron in 2012 en in de komende
jaren.

Ook aan het parochiehuis werd
herstelwerk uitgevoerd. Enkele
ramen vervangen, de voordeuren
weer strak in de lak, maar nog
meer zichtbaar natuurlijk de nieu-
we aanplant van de voortuin.  In
het parochiehuis namen de activi-
teiten van KBO af, maar de zaal is
inmiddels weer vast in gebruik
door een nieuwe gebruiker, het
bekende Colourful City Koor. Ook
andere koren en gebruikers heb-
ben belangstelling getoond om de
ruimte te gaan benutten.

Op de jaarlijkse klussendag wa-
ren er weer veel enthousiaste
handen uit de mouwen, ook van

Het bouwteam

niet parochianen. En ook minder
gepland, mobiliseert  Antonius
onverwacht stille krachten. Zoals
onze trouwe hovenier in de voor-
tuin van de pastorie en op het
kerkplein, of de buurtbewoner met
een late roeping als voeger van
de muurtjes van dat plein. Dank
aan al die vrijwilligers.

Het onderhoud van de gebouwen
is met al deze acties zodanig on-
der controle, dat ook de Monu-
mentenwacht bij de jaarlijkse in-
spectie weer aangenaam verrast
was. Dat gold ook voor uw pen-
ningmeester, want de kosten ble-
ven gelukkig ook binnen de be-
groting. De vijfennegentigjarige
Antonius zelf aanschouwt het ach-
ter in de kerk allemaal met een
glimlach en verheugt zich over een
alsmaar betere conditie.

Klussendag 2012
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In memoriam: Henk Okkerse

Er zijn weer volop
mogelijkheden voor
wat extra cultuur

Kerstvakantie

11 december - 13 januari
www.catharijneconvent.nl

Het klooster Catharijneconvent in
Utrecht staat in het teken van ‘Zin
in Kerst’. Er zijn bijzondere kerst-
stallen te zien en in de vakantie
zijn er allerlei extra activiteiten,
ook speciaal voor kinderen. Daar-
naast kunt u de tentoonstelling
‘Pelgrims. Onderweg naar Santia-
go de Compostela’ bewonderen.

Zin in Kerst

Kerst op Het Loo

18 december  - 6 januari
www.paleishetloo.nl

Rond de feestdagen is Paleis Het
Loo in Apeldoorn in Kerstsferen
gehuld, inclusief een schaats-
baan. Dit jaar zijn er voor het
eerst originele kerstkaarten van
de Oranjes te zien. Tegelijkertijd
schetst de tentoonstelling ‘Wilhel-
mina’s Levensavond’ aan de hand
van foto’s, filmbeelden, kleding,
schilderijen en persoonlijke bezit-
tingen een beeld van de laatste
levensjaren van de oud-koningin.

Lekker joods

20 december - 5 mei 2013
www.jhm.nl

Het Joods Historisch Museum in
Amsterdam biedt een tentoonstel-
ling over de joodse eetcultuur.
Eten wordt gepresenteerd als dra-
ger van de geschiedenis, traditie,
feesten, wisselwerking van cultu-
ren, diaspora, persoonlijke verha-
len, ervaring en beleving. Van de
legendarische kugel met peren en
gefilte fisj tot de joodse oorsprong
van het lekkerbekje.

De weg naar Van Eyck

13 oktober- 10 februari
www.boijmans.nl

Museum Boijmans Van Beuningen
in Rotterdam presenteert een bij-
zondere tentoonstelling. De weg
naar Van Eyck is een kunsthistori-
sche ontdekkingstocht en laat te-
gelijkertijd de enige afbeeldingen
zien van Holland in de vroege mid-
deleeuwen. Vrijwel alle schilderijen
die nog bestaan uit deze periode
(In Nederland is door de Beelden-
storm veel verloren gegaan) wor-
den voor deze speciale gelegen-
heid naar Rotterdam gehaald.
Deze selectie schilderijen is dus
voor het eerst bijeen, maar door
de kwetsbaarheid van de pane-
len zal dit waarschijnlijk ook de
laatste keer zijn.

15 december - 6 januari
www.museumparkorientalis.nl

Orientalis in Nijmegen stelt een bij-
zondere collectie kerstgroepen
tentoon, de oudste dateren uit de
19de eeuw. Het park is geopend
als wandelpark en iedere dag is
er een speciaal programma.

Kerst in Orientalis

Op zondag 18 november 2012
blies Henk Okkerse zijn laatste
adem uit. Met optimisme en ener-
gie verzette hij zich lang tegen zijn
ziekte. Pauline, de kinderen en de
kleinkinderen steunden hem
enorm. Met ups en downs lukte
het hem  een aantal jaren.

Ruim 20 jaar geleden maakte ik
kennis met Henk tijdens een re-
petitie van het Gregoriaans Koor.
Een late vijftiger, een heer in een
perfect gemaakt colbert en met
plezier in het zingen. Een goede
stem, soms een prettig vibrato,
grote repetitietrouw, gevoel voor
humor, een wat ingehouden lach.

Hij deed met grote vanzelfspre-
kendheid wat naar zijn mening
gedaan moest worden.

Een steunpilaar in ons koor. Wat
zullen we hem missen.

Niet lang na die koorrepetitie zag
ik hem als lid van wat het ‘college
van collectanten’ bleek te heten.
Ook daar vele jaren vanzelfspre-
kende inzet en dienstbaarheid.
Ook daar wordt hij zeer gemist.

Het gevecht werd tot op het laatst
geleverd. Negen dagen voor zijn
dood vertelde hij monter aan de
telefoon dat hij die ochtend lek-
ker in het warme water van het
Groesbeekse Zwembad  had ge-
legen, zoals hij dat al 25 jaar
deed. Ik dacht toen dat het toch
nog redelijk ging met hem. Maar
de schijn bedroog. De accu was
leeg en de strijd gestreden. Henk
moest het leven loslaten en zijn

Jan Bulte

gezin moest hem laten gaan.
Onze gedachten zijn bij hen, want
ze zullen hem ongelooflijk missen.
Maar...  de draad is niet gebroken!
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Op zaterdag 22 december, om
20.00u, geeft Carmina Ludens uit
Nijmegen een kerstconcert in de
Antonius van Paduakerk met de
titel ‘Toen een diepe stilte’. U bent
hiervoor van harte uitgenodigd.
Hieronder alvast een korte im-
pressie van de voorstelling.

‘Toen een diepe stilte het heelal
omgaf, is Uw alvermogend woord als
een mensenkind onder ons geko-
men’.

Deze Bijbelse tekst verwoordt een
aloude intuïtie: het kan pas Kerst-
mis worden als de stilte volledig
is. Alleen wanneer de aarde, de
dieren en de mensen in de win-
terse duisternis helemaal tot rust
zijn gekomen, alleen dan kan het
licht van kerst ook daadwerkelijk
ontvangen worden. Gegrepen
door deze intuïtie heeft Carmina
Ludens haar advents- en kerstcon-
cert vanuit het stille middelpunt
opgebouwd. In 2011 beleefde dit
programma haar première, ko-
mende kerst brengen we een ver-
der uitgebouwde en verrijkte ver-
sie ten gehore.

Kerstconcert Carmina Ludens

Stilte, sneeuw, de nacht: ze klin-
ken door in het 19e-eeuwse ‘Nacht
musste es auf Erden sein’. In
‘Snow’ van Edward Elgar wordt de
mensenziel bezongen als ware zij
zo wit en onbezoedeld als
sneeuw. Als ergens dan toch een
eerste vogel heeft geklonken, mag
het gaandeweg feest worden; in
het moderne, mysterieuze ‘O mag-
num mysterium’ van Lauridsen, en
allengs ook volkser, zoals in het
Tiroler ‘Es wird scho glei dumpa’.
Ruige herders pakken hun viool en
hun lier. Terwijl aan de andere kant
van de aarde, in Peru, het feest
volledig wordt ingebed in de eigen
cultuur: Festejo de Navidad!Het
geheel wordt begeleid door viool,
cello en wat er nog maar meer aan
instrumenten voorhanden is! Kom
genieten van deze zang en mu-
ziek, waarin bovenal de bezieling
door wil klinken.

Kerstconcert Carmina Ludens
Zaterdag 22 dec, 20.00u
Toegang: 10 euro
Duur: 75 min. zonder pauze
Meer informatie en reserveren:
www.carminaludens.nl

Anneke van Gaal liet
in dit blad al eerder haar
handwerkkunsten zien.

Dit keer liet ze zich
inspireren door de Kerst.

Liturgie

Solidaridad

We willen samen bezinnen op de
liturgie in onze parochie. In ver-
volg op de bijeenkomst van 29
november j.l. zijn er in januari en
februari nog twee bijeenkomsten:

Dinsdag 29 januari:
Dienst van de Tafel, met Albert
Meijer en Cyrus van Vught

Dinsdag 26 februari:
Dienst van de Zending, met Kees
Megens en Cyrus van Vught

Vragen die bij deze bijeenkomsten
aan de orde komen zijn:
- Wat is de voorgeschreven op-
bouw van deze diensten volgens
kerkelijke richtlijnen? Wat zijn de
hiermee beoogde betekenissen?
- Hoe geven wij in onze parochie
vorm aan deze diensten en hoe
ervaart u dit?
- Hoe kunnen we in andere activi-
teiten of liturgische vieringen ook
vorm geven aan onze zoektocht
naar gemeenschap en geheim?
- Hoe kunnen deze vieringen van
gemeenschap en geheim voor ons
betekenis hebben, betekenis krij-
gen in het dagelijks bestaan, thuis
en op de werkvloer?

We kijken uit naar uw komst en
inbreng.

Tijd: inloop vanaf 19.30u,
aanvang 20.00u, einde 22.00u
Locatie: parochiehuis aan de
Van Slichtenhorststraat 81

Een schepje suiker in de koffie, het
lijkt zo gewoon. Wat wij niet we-
ten is dat de suikerriet, de grond-
stof voor deze suiker, onder zwa-
re omstandigheden wordt gewon-
nen. De velden worden afgebrand
om sneller te kunnen produceren.
De ingeademde assen en het kap-
pen onder grote hitte levert grote
gezondheidsproblemen op waar-
door arbeiders na 15 jaar op zijn.

Solidaridad steunt Bonsucro, een
organisatie die de arbeids- en mi-
lieuomstandigheden wil verbete-
ren door het toenemend aantal
kleinschalige producenten te steu-
nen. Laten wij hen helpen. Steun
de adventsactie met uw bijdrage!
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van Padua
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6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
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ABN-AMRO: 418667160
www.avpnijmegen.nl
secretariaat@avpnijmegen.nl

- Zo 9 dec, 10.00u
Tweede Advent. Voorganger:
Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor.
- Zo 16 dec, 10.00u
Derde Advent. Voorganger:
Cyrus van Vught m.m.v. de cantor.
Kinderwoorddienst
- Zo 23 dec, 10.00u
Vierde Advent. Voorganger:
Albert Meijer m.m.v. de cantor.
- Ma 24 dec, 22.00u
Kerstavond
Voorganger:
Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kerstkoor en ensemble
- Di 25 dec, 10.00u
Hoogfeest van Kerstmis
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Gregoriaans Koor
- Zo 30 dec, 10.00u
Voorganger: Joop Vernooy
m.m.v. de cantor
- Zo 6 jan, 10.00u
Voorganger: Cyrus van Vught
m.m.v. het Kerstkoor
Nieuwjaarsreceptie met toespraak
vice-voorzitter Dick Akerboom
- Zo 13 jan, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippen-
berg m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 20 jan, 10.00u
Voorganger: nog niet bekend
m.m.v. de cantor
- Zo 27 jan, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. het Gregoriaans Koor.
- Zo 3 febr, 10.00u
Voorgangers: Jan Zuiker
en Liesbeth Jansen
m.m.v. de cantor
- Zo 10 febr, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippen-
berg m.m.v. het Kleinkoor

Parochie-inloopavonden:
do 3 jan en 7 feb,
vanaf 20.00u, in de pastorie

Bereikbaarheid

Pastor
Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371

Coördinatoren
Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388

Bezoekgroep
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748

Carols bij kaarslicht

Volgens Engelse traditie gaan we
samen op weg naar Kerstmis. In
de ‘Ceremony of Lessons and Ca-
rols’ combineren we stukjes Bijbel-
tekst met bekende Engelse en
Nederlandse kerstliederen. U kunt
meezingen, maar alleen luisteren
mag natuurlijk ook! Na afloop is
er glühwein. Zondag 23 dec om
16.00u in de kerk. Toegang gra-
tis, vrijwillige bijdrage na afloop.

Kerk kerstklaar

Op vrijdag 21 december wordt de
kerststal gebouwd. Vanaf 10.00u
staat de koffie klaar. Iedereen is
welkom!

Vervoer Nachtmis

Is het voor u moeilijk om naar de
Nachtmis te komen? Het is geen
probleem om u op te halen en thuis
te brengen! Bel hiervoor met de
coördinatoren: tel. 024 - 322 2388.

Parochieblad
Deze kerstuitgave van het paro-
chieblad wordt in de buurt huis
aan huis verspreid. Krijgt u het
blad normaal gesproken niet,
maar wilt u het graag (kosteloos)
ontvangen? Dat kan! E-mail naar
secretariaat@avpnijmegen.nl of
bel 024 - 3222388.

Wij wensen u
fijne kerstdagen

en alle goeds
voor het

nieuwe jaar!

Uw kerk is van
blijvende waarde

Nieuwjaarsviering

U bent van harte uitgenodigd voor
onze traditionele nieuwsjaarvie-
ring op 6 januari. Na afloop luiden
we met een glas en de welbeken-
de en overheerlijke oliebollen van
Emmy het nieuwe jaar in.

Leerhuis

Wo 16 en 30 jan, 13 en 27 feb
10.30 - 12.15u, in de sacristie.


