
Antonius onderweg
Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost
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Huis van God,
         huis voor de buurt
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Communiefeest
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De Geest krijgen
De boodschap van Pinksteren

www.avpnijmegen.nl

Van 8 t/m 17 mei 2009 vindt ter
gelegenheid van het 450-jarig
jubileum van het Bisdom het dio-
cesaan Geloofsfeest plaats. Het
Geloofsfeest is één van de nieu-
we evangelisatie-initiatieven
voor parochies om de vreugde
van het geloof te delen met an-
deren en de ogen gericht te hou-
den op de Kerk van de toekomst.
Voor dit feest is een uitgebreid
programma samengesteld. Info:
www.bisdomdenbosch.nl

Phoenix

Vlam in mij, laai weer op;
hart in mij, heb geduld,

verdubbel het vertrouwen -
vogel in mij,

laat zich opnieuw ontvouwen
de vleugelen,

de nu nog moede en grauwe;

o, wiek nu op
uit de verbrande takken

en laat den moed
en uw vaart niet zakken;

het nest is goed,
maar het heelal is ruimer

H. Marsman

“Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen.
Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak,
en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige ton-
gen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten
allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals
de Geest hun ingaf.” (Handelingen 2, 1-4).

Annabel vertelt over de aanloop
naar haar Eerste H. Communie.

Bisdom en Gemeente Nijmegen
geven toestemming voor het her-
stel van de transept- en koorra-
men

Monumentenzaken

Pieter Hoogerwerf: Pinksteren

Bekijk dit  parochieblad (in kleur)
en nog meer op de webpagina
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Duidelijke taal

‘De navolging van Christus’ is na
de Bijbel het meest vertaalde en
verspreide boek binnen het Chris-
tendom. In de 15de eeuw gaf Tho-
mas a Kempis veel gelovigen stof
tot nadenken met deze spirituele
gids. Ook voor mensen van nu
geeft het boek betekenis. Recent
nog werd eruit geciteerd door Ben
Bernanke, president van de Ame-
rikaanse Centrale Bank, tijdens
een beraad over de kredietcrisis.

’De navolging
van Christus in
jonge taal’, een
hertaling van
Mink de Vries,
maakt dit oude
schrift toeganke-
lijk voor een zo
breed mogelijk,
en met name
jong, publiek.

Op 17 mei is het zover: Annabel
van Kesteren doet haar Eerste H.
Communie. Wekenlang heeft ze
zich erop voorbereid. Annabel ver-
telt:

Wat vind je ervan dat je de Eerste
H. Communie gaat doen?
Ik vind het heel spannend en ver-
heug mij al op 17 mei, want vanaf
die dag hoor ik er helemaal bij.

Wat heb je de afgelopen weken al-
lemaal gedaan?
Bij de Communievoorbereiding heb
ik heel veel gelezen en gehoord
over Jezus en het land van God
voorbij de poort. (het Communie
werkboekje heet “door de poort”).
Iedere zondag na de mis heb ik
het Communieboekje ook nog
doorgenomen met pastor Tjeu
van Knippenberg.

Wat stel je je voor bij je grote dag?
Dat het een hele leuke, speciale dag wordt met hopelijk veel grote men-
sen en kinderen in de kerk.

17 mei Eerste H. Communie

Kinderen en kerk

Verpleeghuis Margriet zoekt men-
sen die eens per 4 weken op zon-
dagochtend bewoners in een rol-
stoel van de afdeling naar de kerk-
zaal willen rijden voor het bijwo-
nen van de kerkdienst. Na de
dienst drinken de bewoners kof-
fie en worden weer teruggebracht.

De Voedselbank Nijmegen zoekt
chauffeurs die met de bestelbus
kunnen rijden. De grootste be-
hoefte is op donderdagmiddag en
vrijdagmorgen. Daarnaast zijn bij
de Voedselbank ook vacatures
voor het uitdelen of klaarzetten
van de producten maar de priori-
teit ligt bij het vinden van chauf-
feurs.

Wie meldt zich aan?

Contact Diaconale Werkgroep:
Fiet van de Venne T 024-3601748
Martha Opmeer T 024-3235140
(tot 1 juni)

Vrijwilligers nodig

In Nijmegen krijgen ruim 200 ge-
zinnen en alleenstaanden iedere
week een voedselpakket. Al twee
keer eerder hebben we in een
groot aantal kerken een voedsel-
inzameling gehouden.

De Oecumenische Werkgr. Diaco-
nie van de Maranathakerk en de
Antonius van Padua Parochie
vraagt u een aantal basisproduc-
ten te kopen en die mee te ne-
men naar de kerk. Daar wordt al-
les verzameld en na drie weken
aan de Voedselbank gegeven. Ach-
terin de kerk liggen foldertjes.

De actie start in een groot aantal
kerken op 24 mei en u kunt le-
vensmiddelen meebrengen tot en
met 14 juni.

Hopelijk doet u allemaal mee. Al-
vast hartelijk bedankt!

Désirée Schalk en Anneke Leisink

Voedsel inzamelen

In het bijzonder zijn alle kinderen in de buurt, en daarbuiten, van
harte welkom om het Eerste Heilige Communiefeest van Annabel mee

te vieren. Kom je ook?!

Voor Suriname
De vastenmaaltijd ligt alweer even
achter ons.  De aanwezigen zullen
het zich toch herinneren als een ple-
zierige, ontspannen maaltijd. Naast
enkele gebeden, liederen en een
tekst was er een leuk en informa-
tief verhaal van Joop Vernooij over
Suriname in het algemeen en over
de bewoners van Fatima Oord. Voor
deze bejaarden is er tijdens de
maaltijd een prachtig bedrag ge-
schonken, namelijk 585,57 euro.
Jan Zuiker neemt in mei dit geld
mee. Dank aan alle aanwezigen!

Namens de werkgroep diaconie,
Anneke Leisink

Na een aantal jaren leiding van de
kindernevendiensten, geven Paul
Sars en ik het stokje door. PB-lid
Tineke Meijs zorgt voor hernieuw-
de activiteiten voor kinderen in
onze parochie. De moeders van o.a.
Michiel, Judith, Alois en Annabel
meldden zich al bij haar aan  om
mee te denken en mee te werken.
Twee dingen staan al vast: de vie-
ring op 17 mei – dan doet Annabel
haar Eerste H. Communie - en de
viering op 14  juni (Antoniusdag èn
vrijwilligersdag). Na de zomer gaat
een heel nieuw programma van
start. Wilt u ook meedenken en een
bijdrage leveren? Stuur dan een
mail naar: tineke.meijs@han.nl
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Monumentenzaken:  toestemming van bisdom en gemeente

Vele onderdelen van het kerkinte-
rieur zijn vroeger tot stand geko-
men door ATVA, het Comité Actie Tot
Verfraaiing van de Antoniuskerk. Je
zou kunnen zeggen dat de huidige
Stichting Vrienden Antonius van Pa-
dua in de voetsporen van ATVA is
getreden. De Vriendenstichting
werft fondsen  voor het herstel van
het kerkgebouw en heeft eerder
het groot onderhoud aan het Ver-
schuerenorgel bekostigd. Maar er
is nog steeds meer geld nodig voor
het onderhoud van monument en
interieur.

ATVA herboren

Het gaat overigens voorspoedig met
de herstelwerkzaamheden. In
2008 zijn dertien glas-in-loodramen
prachtig hersteld.
In 2009 gaan we over tot een
tweede fase herstelwerkzaamhe-
den: de twee westelijke transept-
ramen en de ramen van het pries-
terkoor.
Pieter Spierings omschrijft de werk-
zaamheden als volgt:
“De naoorlogse gebrandschilderde
ramen van het transept zijn nog van
goede kwaliteit en hoeven niet te
worden ontlood. Wel zijn hier de mon-
tantstenen in zeer slechte staat door
roestvorming van de brugijzers. De
transeptdelen zullen binnen en bui-
ten in de steiger worden gezet en alle
ramen worden uitgenomen. De ro-
zetten zullen worden ondersteund
door een aantal tegen de gevel aan
te brengen stalen balken. Daarna
worden alle montantstenen en brug-
ijzers verwijderd en geheel nieuw op-
gebouwd. Na herstel van de montant-
kolommen zullen de bakstenen en
zandstenen elementen van de rozet-
ten worden gerepareerd.  De glas-in-
lood ramen worden na schoonmaken
teruggeplaatst. De bijbehorende

muurvlakken zullen worden schoon-
gemaakt, aangeheeld en geverfd.
De vooroorlogse gebrandschilderde
glas-in-lood ramen rondom het pries-
terkoor zakken ernstig uit door het
zwakke lood. Door de verzakking zijn
al een groot aantal ruitjes gebroken.
Alle 40 stuks ramen zullen uit de
muur worden genomen. Alle ramen
zullen worden ontlood en de kapotte
glaasjes zullen worden nagemaakt.
De ramen worden opnieuw verlood.
Brugijzers worden waar nodig uitge-
nomen en vernieuwd en de overigen
worden ontroest en behandeld. Het
glas-in-lood wordt na herstel terug-
geplaatst.  De bijbehorende muurvlak-
ken zullen worden schoongemaakt,
aangeheeld en geverfd”.

Het Bisdom heeft ingestemd met
deze herstelwerkzaamheden en
ook de gemeente Nijmegen zal dat
eerdaags doen via afgifte van een
Monumentenvergunning. Die mo-
numentenvergunning heeft niet al-
leen betrekking op het herstel van
de ramen, maar tevens op herstel-
werkzaamheden aan het centrale
dakgedeelte van de kerk. De aan-
pak daarvan is complex en vergt

goede afstemming met Bisdom, de
Monumentenwacht en het bouw-
team. Die derde fase wordt vanwe-
ge ontoereikende middelen be-
perkt tot het vervangen van lood-
en zinkwerken op en rondom de
centrale koepel van het kerkge-
bouw en het vervangen van
shingles op de betreffende dakvlak-
ken van de koepel, met waar van
toepassing vervanging van dakbe-
schot. De thans aanwezige shingles
zijn geheel versleten en indien en
voorzover niet op afzienbare ter-
mijn wordt ingegrepen zal verdere
aantasting van dakbeschot en con-
structies aan de orde zijn.
Alle overleg kost wel tijd en in af-
wachting van de vergunningen, is
gewerkt aan het interieur rondom
het priesterkoor. Dat mag weer ge-
zien worden en soms sta je weer
voor verrassingen, zoals het door
ATVA bijeengebrachte Antoniusal-
taar,  een ontwerp van Pierre Cuy-
pers.  Daarboven is in een mozaiek
van Piet Gerrits  Antonius afgebeeld
die een kerkgebouw aanbiedt aan
Maria en het Christuskind. Maar
heeft u wel eens goed naar de de-
tails gekeken?  Het kerkgebouw is
niet zo maar een willekeurig kerk-
gebouw, maar onze Antoniuskerk,
gezien vanaf de achterkant. Duide-
lijk herkenbaar zijn de kooromgang,
de zijkapellen, de daken van het
transept, de traptorens en de vie-
ringskoepel. Dat is achteraf een
wijs besluit van Gerrits, om onze
kerk zo af te beelden. Alsof hij een
voorgevoel heeft gehad dat het
niet meer tot de bouw van de be-
oogde toren zou komen.

Michel ter Berg
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Rommelmarkt
zaterdag 5 september

Agenda

Bereikbaarheid
Pastor
Pastor Joop Vernooij
Prof. Molkenboerstraat 7
6524 RN Nijmegen
Tel. 024-3229247

Colofon
Parochieblad van de Antonius van
Paduaparochie in Nijmegen-Oost
Verschijnt 8 á 9 keer per jaar
Oplage circa 500 exemplaren

Redactie
Noortje ter Berg
Jan Bulte
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer
Kopij inleveren vóór: 14 juni
Verschijningsdatum: ca. 26 juni

Antonius
van Padua
Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 322 2388
ING:  940 356
ABN-AMRO:  41 86 67 160
Internet: www.avpnijmegen.nl

Coördinatoren
Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 322 2388

Kroniek

Het leerhuis was open op zes don-
derdagochtenden van de Veertig-
dagentijd in de pastorie van de St.
Antonius van Paduakerk.  
Op deze ochtenden waren we,
begeleid door pastor Albert Meijer
bezig met ‘het verhaal’. We lazen
de teksten, als was het voor de
eerste keer, vanuit verschillende
invalshoeken en geplaatst in de
tijd. De tijd van vroeger en nu.
Voor mij zeer inspirerend en ver-
rijkend! Daarom vind ik het fijn, dat
er een vervolg komt. Ik doe graag
weer mee!

Maria Heijltjes

Vrijwilligersdag
Voor alle vrijwilligers van de Anto-
nius van Padua: Zondag 14 juni
vrijhouden!! Dan komen we weer
met een hapje en een drankje bij
elkaar in de pastorietuin.
Parners (en kinderen) zijn uiter-
aard ook welkom. Van 10.00u (vie-
ring) tot een uur of vier. We ver-
wachten U!!

Leerhuis

-Zo 17 mei, 10.00u
Viering Eerste H. Communie
Voorganger: Tjeu van Knippen-
berg
m.m.v. het Kleinkoor
-Do 21 mei, 10.00u
Viering Hemelvaart
-Zo 24 mei, 10.00u
Voorganger: Joop Vernooij
m.m.v. de cantor
-Zo 31 mei, 10.00u
Viering Pinksteren
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Gregoriaans koor
- Za 6 juni, 16.00 uur meditatieve
bijeenkomst
-Zo 7 juni, 10.00u
Voorganger: Theo Brock
-Zo 14 juni, 10.00u
Viering vrijwilligersdag
Voorganger: Tjeu van Knippen-
berg
m.m.v. het Kleinkoor
Kinderwoorddienst
-Zo 21 juni, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer

Inloopavond: donderdag 4 juni
vanaf 20.30u in de pastorie.
In juli en augustus is er geen in-
loopavond.

Op 8 april is overleden Ab van de
Veerdonk. Hij woonde tot aan zijn
dood in de Johannes Vijghstraat.
Ab was al jaren ziek en werd trouw
door zijn vrouw Toos verzorgd.
Moeilijk vond hij dat wel, afhanke-
lijk zijn. Liever stond hij zelf voor
anderen klaar. Maar steeds meer
moest hij dat aan anderen overla-
ten. Trots was hij op zijn zoon Bert
en zijn kleinkinderen. Op 87-jarige
leeftijd is hij overleden en hebben
we hem vanuit onze kerk uitgelei-
de gedaan. Wij wensen zijn vrouw
Toos en verdere familie veel sterk-
te in hun verdriet.

Op Eerste Paasdag overleed Wiesje
Kersten-van Dun. Zij was al gerui-
me tijd ziek maar overleed toch nog
onverwacht. Haar laatste dagen lag
zij in Hospice Bethlehem. Ze was
moe van het ziek zijn en heeft ho-
pelijk haar rust nu gevonden. Ze is
87 jaar geworden. Vanuit een volle
kerk hebben we haar uitgeleide
gedaan. We wensen haar kinderen
en verdere familie veel troost in hun
verlies.

Op zaterdag 25 april zijn Martha
Uzar en Tony Man in onze kerk in
het huwelijk getreden. In een fees-
telijke viering hebben zij elkaar het
ja-woord gegeven. Wij wensen het
paar veel geluk in hun verdere le-
ven.

Noteert u alvast de rommelmarkt
voor zaterdag 5 september van
10-15 uur. De inzameldag is op
zaterdag 29 augustus van 10-16
uur.  Speur uw zolder, kelder, ga-
rage en opbergkast vast na op
interessante spullen voor de
markt.
Nadere mededelingen in het vol-
gende parochieblad.

AvP op Internet

Al enige tijd kunt u de Antonius van
Paduaparochie vinden op het in-
ternet. Een eerste ontwerp voor
de website werd gemaakt door
Willem ter Berg. Verdere invulling
en lading met de inhoud gebeur-
de door Jeanine van Weert. Het is
een fris ogende en gemakkelijk
toegankelijke website geworden.
De komende tijd wordt ze steeds
verder gecompleteerd. Website en
parochieblad vullen elkaar mooi
aan. Hulde aan de makers.
Overal ter wereld kunt u de web-
site over onze parochie en kerk
benaderen via het web-adres:

www.avpnijmegen.nl

Gospelviering we-
derom een succes
Voor een fotoverslag van deze
swingende gebeurtenis, zie onze
website www.avpnijmegen.nl


