
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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Bestuurswisseling
Het bestuur informeert u over een
wisseling van de wacht.
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Kerstkaarten te koop
Stuur uw dierbaren een bijzonder
mooie kaart en steun het herstel
van de glas-in-lood ramen.

Jij bent de lens

Jij bent niets dan de lens
in de lichtstroom

je kunt ontvangen, geven
en bezitten –

zoals de lens het licht ontvangt,
geeft en bezit, meer niet.

Licht zijn of in het licht zijn,
zelfs niets meer zijn,

zodat het licht geboren
kan worden,

zelf niets meer zijn,
zodat het geconcentreerd
en verspreid kan worden.

Dag Hammarskjøld

Ver van U is het geen leven
Gedachten bij Allerzielen

www.avpnijmegen.nl

In de Allerheiligen-Allerzielenviering op zondag 1 november om 10 uur
herdenkt onze parochiegemeenschap speciaal de overledenen

die zijn gestorven tussen 1 november 2008 en 1 november 2009

15 nov, Nora Goemans-Krijgsman, 65 jaar
8 jan, Wim Wolf, 81 jaar

20 jan, Christiaan Schoemans, 24 jaar
25 jan, Marcel Brand, 43 jaar

9  febr, Ria Burgers-de Boer, 81 jaar
22 febr, Joke Cornelissen-Mulders, 86 jaar

8 apr, Ab van de Veerdonk, 87 jaar
11 apr, Wiesje Kersten-van Dun, 87 jaar

25 mei, Piet Hoogakker, 84 jaar
12 juli, Wilhelmina Dibbets-Engel, 76 jaar

29 juli, Arnold Wolf, 77 jaar
16 aug, Ben Spierings, 83 jaar

16 aug, Nico Schipperheijn, 89 jaar
22 sept, Stef Seegers, 82 jaar

Elke dag gaat hij naar het kerkhof
waar ze ooit met velen een laat-
ste groet hebben gebracht, maar
nu alleen. “Dag lieverd”, het ge-
mis doet zo zeer, de lege plek is
zo ontzettend leeg. Ik had nooit
gedacht dat het zo erg zou zijn.
Iemand anders kan zich dat ook
moeilijk voorstellen. Je moet het
meemaken om te weten, te voe-
len hoe het is.
Natuurlijk, die aandacht, het be-
zoekje, ze zijn allemaal heel lief
en goed bedoeld, maar het neemt
de pijn niet weg, het vult het ge-
mis niet op. Een kale boom ben
je. Geen beschutting, geen groen
van hoop, geen vruchten. En je
weet zelf wel, dat maakt het voor
buitenstaanders ook moeilijk om
je te helpen. Hoe moeten ze je
helpen, wat moeten ze je zeggen?
Ze zouden willen troosten, maar
hoe gaat dat, troosten?
Voor beide kanten is het moeilijk.
En toch mag je niet bij elkaar weg-
blijven. De troost is altijd gebrek-
kig en onvoldoende en toch mag
je die niet weigeren. En de ande-

ren mogen hem niet achterwege
laten, hoe gebrekkig en onhandig
de woorden ook zijn. Vraag ook
na een half jaar nog, na een jaar
:  kun je het aan, hoe voel je je?
Want stil verdriet is ook verdriet.
Vertel ook na twee jaar nog hoe
je elke dag aan hem of haar
denkt, elke morgen haar even
groet zoals vroeger of voor het
slapen gaan even met hem praat.
Denk niet dat de ander het verve-
lend vindt dat je dat vertelt, want
de ander heeft het goede met je
voor.
Ons geloof heeft ook woorden van
troost. We zeggen mooie dingen
bij het afscheid. Er is een belofte
van eeuwig licht, over een huis
waar plaats is voor ons allemaal.
Over een God die ons opneemt en
alle zielen behoedt. Ik weet wel,
het zijn maar woorden en wat
vluchtige gebaren in de kerk. Die
nemen natuurlijk ons gemis niet
weg, die genezen de wond niet,
want de stoel in huis blijft leeg.

Lees verder op pagina 2
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Maar als we die uitgestoken hand,
die liefdevolle belofte weigeren,
dan wordt het misschien allemaal
nog leger en verdrietiger.
Want er zijn twee soorten kale
bomen. Een dode kale boom heeft
geen knoppen. Een levende kale
boom draagt een belofte, diep
verborgen in de harde knoppen.
Een leven zonder belofte is dood
en leeg. Dat is geen leven. Als we
te ver van God afgroeien, raken
we die belofte kwijt. “ver van U is
het geen leven” ; zingt een lied.
Daarom bidden we met Allerzielen:
Laat niet de zinloze leegte over
ons komen. Dood is al erg genoeg.
De zinloze leegte noemen we de
tweede dood. Dan sterf je nog
eens maar dan voorgoed. Laat niet
de tweede dood over ons komen
is, wat wij hier hartgrondig bidden
en verkondigen. Want we willen
dat tere en kleine geloofje van ons
vasthouden. In Gods ogen is er
geen mensenkind dat vruchteloos
en zinloos verdwijnt in het bodem-
loze duister.
In de Allerheiligen en  Allerzielen-
viering mogen we deze grote
woorden in onze kerk aan elkaar
doorvertellen, op goed geluk dat
ze blijven hangen in ons hart. Wie
gelooft sluit geen verzekering af
tegen het verdriet. Niemand kan
ons het levensverdriet besparen.
Maar wie gelooft hoeft niet in het
verdriet te verdrinken.  Bidden we
in deze dagen dat we gezegend
mogen worden met dit geloof en
dat het ons tot troost en kracht
mag zijn.

Pastor Kees Megens
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Rommelmarkt:
6.000 euro

en veel pret !

“De belangrijkste gebeurtenissen
in je leven organiseer je niet, ze
overkomen je. ” Zo begint het boek
’Adel van de Geest, een vergeten
ideaal’ van Rob Riemen. Via Socra-
tes, Spinoza, Nietzsche en Thomas
Mann houdt Riemen een pleidooi
voor klassieke waarden: de culti-
vering van de menselijke ziel; de
onophoudelijke zoektocht naar
waarheid; de moed om zelf wijs te
durven zijn. In dagblad Trouw (30-
09-’09) zei hij: “Volgens het kapi-
talisme ben je wat je hebt; een
grotere auto, een nóg snellere
computer, dat ene horloge. Maar al
die dingen doen er niet toe op het
moment dat je met verlies of de
dood wordt geconfronteerd. Dan
heb je wijsheid nodig. In het leven
kun je niet ontkomen aan ervarin-
gen die de grond onder je voeten
vandaan halen. Probeer dus je le-
ven zo in te richten, dat wat je
doet, ook echt de moeite waard is.
Kies voor je passie! Vrijheid is niet
doen en laten waar je zin in hebt.
Je bent pas echt vrij als je in waar-
heid leeft. Dat is adel van de geest.
Het is de voorwaarde voor een de-
mocratische samenleving.”

Adel van de geest

In parochiehuis en pastorie zijn
diverse ruimten opgeknapt. De
begane grond van de pastorie
wordt in november betrokken
door een advocatenkantoor en op
de eerste verdieping is een multi-
functioneel parochiecentrum inge-
richt, met kantoor- en vergader-
ruimten. Prettige ruimten, licht van
kleur, maar met een minpuntje. De
toegankelijkheid is immers wel
wat minder. De betere benutting
van de ruimten is de kas van de
parochie natuurlijk zeer gediend.
De pastorie is een gemeentelijk
monument en bijzonder was het
dat achter de schrootjes uit de ja-
ren ‘60 fraaie originele betimme-
ringen tevoorschijn kwamen. Ze
zijn met zorg hersteld. Ook het pa-
rochiehuis gaat intensiever ge-
bruikt worden. Naast een salon
voor dans, gaat de KBO specifiek
op dinsdag en donderdag de zaal
gebruiken als het centrale honk in
Nijmegen-Oost. Daar is het paro-
chiehuis erg geschikt voor en we
wensen KBO veel succes bij de
bundeling van activiteiten op de
nieuwe locatie.

Ruimte beter benut
Enkele honderden mensen be-
zochten op 12 en 13 september
de Antonius van Paduakerk, die
zich hiermee opnieuw goed ‘op de
kaart’ zette. Precies volgens het
thema van het weekend.
Die week werd ook bekend dat Nij-
megen voor de ‘19e Eeuwse Schil’
de status van ‘rijksbeschermd
stadsgezicht’ wil aanvragen. Onze
kerk maakt deel uit van dat ge-
bied.
Hoogtepunt en afsluiting was een
concert door Berry van Berkum
(orgel) Pip van Steen (fluit) en
Roger Padulés (tenor).  Vóór het
concert kreeg Ton van den Hout
een ovationeel applaus voor zijn
grote inzet bij de restauratie van
de ramen. Michel ter Berg over-
handigde hem -heel symbolisch-
een beeldje van een engel. Het
concertprogramma was door Ber-
ry samengesteld rond het ‘Raam
der gezangen’, dat weer in volle
glorie te zien is in het westelijk
transept. De prachtige muziek en
zeker het door Roger Padulés
schitterend gezongen ‘Victimae
paschali laudes’ maakte veel emo-
ties los.
Bijzondere gasten op deze mid-
dag waren de dames Agnès en
Margot Simon, dochters van de in
1987 overleden glazenier Lambert
Simon. Zij waren diep geraakt
door het monumentale werk dat
hun vader voor deze kerk reali-
seerde en ze raakten niet uitge-
praat over het werk dat voor de
restauratie was verzet.

Jan Bulte

Kerk op de kaart
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Na jarenlange grote inzet is er ook voor onze vice-voorzitter Thom As-
berg en de secretaris Laurens de Jonge, tevens in de functie van waar-
nemend penningmeester, een moment om het stok-
je door te geven. We laten dat moment natuurlijk
niet onopgemerkt voorbij gaan. U hoort nog wan-
neer we dat markeren.

Per 1 december zal het bestuur dan als volgt zijn
samengesteld: Pater Joop Vernooij, voorzitter, Paul
Sars vice-voorzitter, Tineke Meijs secretaris, Michel
ter Berg penningmeester, Han Rouwenhorst en Rob
van Woerkom (zie foto), Rob is nieuwkomer in het
bestuur,  de bisschop van ’s-Hertogenbosch is ge-
vraagd hem als nieuw bestuurslid te benoemen.
De bestuursvergaderingen worden ook bijgewoond
door Ton van den Hout als adviseur.

Wisselingen parochiebestuur

Begin september zijn 250 wenskaarten gemaakt met foto’s van de enge-
lenramen. Binnen 2 weken waren ze verkocht! Veel mensen willen  graag
meer kaarten bestellen. Er worden nu twee setjes kaarten aangeboden:
de vijf verschillende engelen (zoals de vorige keer) en vijf keer de annun-
ciatie (dezelfde foto als vorig jaar voor de boekenlegger). De kaarten be-
vatten geen tekst en zijn dus voor meerdere gelegenheden te gebruiken.
Een setje van vijf dubbele kaarten met enveloppe kost EUR 6,50. Voor 25
kaarten (5 setjes) vragen we EUR 30 en 50 kaarten (10 setjes) kosten EUR
50. Combinaties van setjes engelen en de annunciatie zijn mogelijk. De
opbrengst is bestemd voor het herstel van de ramen.
We vragen geïnteresseerden om vooraf te bestellen. U kunt intekenen op
een lijst achter in de kerk of mailen naar: noortjeterberg@hotmail.com. U
kunt bestellen   t/m 8 november. De kaarten kunnen op zondag 22 en 29
november worden opgehaald, na de viering.                            Noortje ter Berg

Kerstkaarten te koop

Welkom

Het bisdom Den Bosch heeft op haar website 3D-filmpjes van meer dan
250 kerken geplaatst. De animaties bieden een leuke virtuele rondlei-
ding. Het filmpje van onze kerk kunt u ook vinden op de website van
onze parochie: www.avpnijmegen.nl.

Virtueel kijkje in de kerk

Een parochie is te omschrijven als
een aantal mensen die zich ge-
meenschap noemen, omdat zij
zich diep voelen aangesproken
door de manier waarop de Bijbel-
mensen hun zoeken, geworstel
hebben beleefd en ook door wat
zij gevonden hebben. Maar zij
heten ook parochianen, omdat zij
bij elkaar in de buurt wonen. Pa-
rochie: paroikia kyriake: ‘rondom
de verblijfplaats van de Eeuwige’.
Voortdurend met ‘het verhaal’ be-
zig zijn, met de ‘Wegwijzing’, de
Tora en het Evangelie van Jezus.
Wie hebben daar eindelijk tijd voor
en zin in, om tijd te besteden aan
een leerhuis. We denken aan men-
sen die niet (hoeven te) werken,
door welke omstandigheid dan
ook. Vrijwillig, onvrijwillig, einde-
lijk pensioen, werkeloos … vult u
zelf maar in. Iedere bijeenkomst
bestaat uit een inleiding, een pau-
ze, en dan een uitwisseling van
gedachten bij de bijbelverzen. De
volgorde is niet toevallig en vormt
een samenhang. De inleiding
wordt verzorgd door pastor Albert
Meijer. Iedereen is op iedere da-
tum welkom. De bijeenkomsten
vinden plaats in de sacristie van
de Antonius van Paduakerk.

De thema’s zijn:
28 oktober, Vreemdeling
11 november, Naaste
2 en 16 december, Het geboorte-
verhaal (Matheus 1-2 / Lukas 2).

Pastor Albert Meijer

Leerhuis

Kerstpakketten
Doet u ook (weer) mee met de
kerstpakkettenactie voor cliënten
van GAST, SNOV, T-Huis en de
Voedselbank? Zo kunnen we el-
kaar in donkere tijden wat licht
brengen! U kunt half november
een kaartje en informatiefoldertje
meenemen uit de kerk. We vragen
u een stevige, vlakke doos te ge-
bruiken die goed stapelbaar is en
per kaartje max. één doos te vul-
len. We vragen u uiterlijk zondag
13 december de doos mee naar
de kerk nemen. Als u niet in staat
bent een pakket te maken, dan
kunt u de actie ook financieel steu-
nen. Daarvoor zal een bus in de
kerk staan.

Oecumenische Werkgroep
Diaconie Maranathakerk en

Antonius van Paduaparochie
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Agenda

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

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

Internet
www.avpnijmegen.nl
secretariaat@avpnijmegen.nl

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
parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer: kerstnummer
Kopij inleveren vóór: 29 nov.
Verschijningsdatum: ca. 11 dec.

Antonius
van Padua
Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen

ING:  940 356
ABN-AMRO:  41 86 67 160

Op donderdag 5 november zal
pastor Jan Zuiker in de Marana-
thakerk iets vertellen over het
kloosterleven, dat hij zelf van zeer
dichtbij kent. Er komt ook een zus-
ter iets vertellen over het leven in
haar congregatie. De avond be-
gint om 20.00u, aanmelden is niet
nodig. U bent van harte welkom!

Kroniek

-Zo 8 nov, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippen-
berg, m.m.v. het Kleinkoor.
-Zo 15 nov, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. de cantor.
-Zo 22 nov, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. het Kleinkoor.
-Zo 29 nov, 10.00u
Begin van de advent
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Gregoriaans koor.
-Zo 6 dec,10.00u
Tweede Adventszondag
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. de cantor
Z0 13 dec, 10.00u
Derde Adventszondag
Voorganger: Tjeu van Knippen-
berg. m.m.v. Kleinkoor

Meditatieve bijeenkomsten
‘Stilte in de stad’
2de en 4de zaterdag van de maand
Za 14 nov, 16.00u
Za 28 nov, 16.00u
Za 11 dec, 16.00u
 
Parochie-inloopavonden
Do 5 nov en 3 dec, 20:30u

Op 22 september is Stef Seegers
op 82-jarige leeftijd na een lan-
ger ziekbed overleden. Stef, lid van
de voormalige Opstandingskapel,
was een man die heel zijn leven
altijd voor zijn medemens klaar
stond. Jong en oud konden op
hem rekenen. Kinderen, kleinkin-
deren en bekenden getuigden
van zijn liefde voor de mensen om
hem heen. Heel belangrijk voor
hem was de dialoog tussen de
verschillende geloven. Hij wilde zo
graag de grenzen opheffen en
heeft daar ook een belangrijke
bijdrage aan geleverd. Vooral de
samenwerking tussen de Opstan-
dingskapel en ons, de parochie,
vond hij heel belangrijk. Op zijn
speciaal verzoek gingen dan ook
pastor Jan Zuiker en ds Peter van
der Vange samen voor in zijn af-

scheidsdienst, die in onze kerk
gehouden werd.
Velen deden hem uitgeleide en
gingen mee naar Rustoord, waar
hij begraven werd. Wij zullen hem
erg missen en wensen zijn kinde-
ren en kleinkinderen veel troost in
hun verdriet.
 
Op 26 september is Olivia Reinders
gedoopt, dochter van dhr en mevr
Reinders-Leander uit de Schepe-
nenstraat. Wij wensen haar een
goed en gezond leven toe.

Op 11 oktober is Sylvie Man ge-
doopt, dochter van Martha Uzar en
Tony Man uit Lent. Dat zij mag op-
groeien tot een goed en gelukkig
mens die oog heeft voor anderen.
Ouders en kinderen wensen wij
veel geluk met elkaar.

Concert

Kloosterpraat

De Zevenheuvelenloop komt er
weer aan. Net als andere jaren
verkopen we dan zelfgemaakte
erwtensoep voor Stichting Straat-
mensen voor Straatmensen. Wie
heeft zin om een lekkere pan erw-
tensoep te koken en deze op 15
november ’s morgens af te leve-
ren op het kerkplein van de Anto-
nius van Paduakerk? Verder zoe-
ken we mensen die mee willen
helpen met het opbouwen van de
kramen, het opwarmen van vele
pannen soep en het verkopen van
soep en koffie aan kijkers en lo-
pers.
Achter in de kerk ligt vanaf 11 ok-
tober een lijst klaar waarop u uw
naam kunt invullen.  We hopen u
te zien op 15 november als u soep
brengt of komt helpen. Of mis-
schien wel als u een lekkere kop
soep komt eten!
Oecumenische werkgroep diaconie

Erwtensoep

Kamerkoor Mnemosyne
zondag 29 november om 15.30u.
‘Onbekend maakt bemind’
Joost Kleppe ‘War Is Kind’
(0pdrachtkompositie); ‘Hora tre-
mular’
Charles Ives ‘Psalm 90’
Carlos Micháns ‘2da. & 3era Ple-
garia’; ‘Le cortège d’Orphée’
Florian Maier ‘Sturm im Wasser-
glas’ voor strijkkwartet

Advent voor de
kinderen
Op alle zondagen tijdens de pe-
riode van de Advent is er in de
zondagviering in de Antonius van
Paduakerk iets aparts te doen
voor de kinderen.
Kom dus allemaal om 10.00u met
je ouders mee naar de kerk


