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

J
a
a
rg

a
n

g
 2

2
 n

u
m

m
e
r 

6
, 

o
k
to

b
e
r 

2
0

1
0

Huis van God,
         huis voor de buurt

pagina 5

Dag Eduard

pagina 3 en 4

Op bisschopbezoek

Ik heb een steen verlegd

in een rivier op aarde,

nu weet ik

dat ik nooit

zal zijn vergeten.

Ik leverde het bewijs

van mijn bestaan,

omdat door

het verleggen

van die ene steen

de stroom nooit meer

dezelfde weg zal gaan.

Bram Vermeulen

Samen wachten en verwachten
Allerzielen 2010

www.avpnijmegen.nl

Mijn broer is dood. Zondagmorgen
3 oktober is hij ingeslapen. Het
gemis is nog vers. Het doet pijn.

En nog beter kan ik nu meevoe-
len met Karel, die Eduard als het
ware nog steeds verwacht te zien
zomaar binnenkomend als altijd en

dan betraand weet: hij is niet
meer. Zo ben ik me er goed van
bewust, dat heel veel parochia-

nen, zo niet alle-
maal, met mij de-
len in dat voelen
en meevoelen:
we condoleren
elkaar, dat wil
zeggen geza-
menlijk weten
wat die droefheid
inhoudt: zij den-
ken terug aan die
Mens die zij zo
lang hebben lief-
gehad, te vroeg
heengegaan (
want is het niet
altijd te vroeg?),
hun liefde, hun
samenzijn, hun
kinderen.  Of zij
denken aan hun
Moeder, Vader,
Zusje, Broertje,
Vriendin, Vriend;
zij denken aan
hun Kindje, een
kleuter nog …
Iedereen met
een hoofdletter,
zo bijzonder. Zij
denken, dus wij
denken. Horen bij
elkaar. Dat vraagt
om ruimte, dat
vraagt om een

tijd. Tijd om te troosten. Het is dan
ook ‘vanzelfsprekend’ die bijzon-
dere dag Allerzielen ieder jaar
weer. Mooi woord. Ongrijpbaar.

Tijdens de Allerzielenviering op zondag 31 oktober
10.00 uur gedenken wij allen die in de loop der jaren

van ons zijn heengegaan, in het bijzonder de parochi-
anen die het afgelopen jaar zijn overleden.

25-10, Harry van Overbeek,92 jaar

28-10, Elke Hussmann, 67 jaar

25-11, Frans Haarsma, 88 jaar

29-12, Jan Jonker, 81 jaar

29-12, André Follong, 86 jaar

2-04, Annie Jolie-van den Boom, 80 jaar

19-4, Ton Peters, 94 jaar

13-9, Eduard van Rooij, 79 jaar

18-9, Wim Ubachs,  81 jaar

22-9, Rem Grol, 98 jaar

24-9, Anneke v.Gemert-v.Deelen, 88 jaar

27-9, Truus van Haren, 85 jaar

Lees verder op pagina 2

Verslag van een dag die ons nog
dichter bij elkaar bracht.

Afscheid van onze koster, wat zullen
we hem missen.

Op de homepage van onze website
staan de links naar de foto’s, het film-
pje, het intervieuw met Paul Sars én
de reacties op het krantenartikel.



p
a
g

in
a
 2

Vervolg van pagina 1

Jij, mens, uit de tijd gegaan: je
bent er niet maar toch wel.
De woorden van de dichter Rut-
ger Kopland herken ik telkens
weer:

We maken van wachten op die bij-
zondere dag een gewijd soort
wachten, dat wil zeggen een tijd-
verdrijf dat verwachten wordt: we
her-inneren, brengen de afwezi-
ge weer te binnen en we zien ze
hartelijk wenken, zij die ons zijn
voorgegaan. Zo kunnen we ver-
der.

Pastor Albert Meijer

Eind september vond in de Maria Geboortekerk een bijeenkomst plaats,
waarbij de vier parochies van Nijmegen Oost zich voor elkaar presen-
teerden.
Namens de Antonius vertelde Paul Sars over ons vrijwilligerswerk; van
ziekenbezoek tot rommelmarkt, van het verzorgen van ons kerkgebouw
tot de zorg voor asielzoekers.
Het was een geanimeerde bijeenkomst, waarbij vertegenwoordigers van
andere parochies zeiden dat ze graag willen samenwerken in Nijmegen
Oost, als één parochie, maar met verschillende gemeenschappen.
“Het was een aangenaam samenzijn met gelijkgestemden: meerdere
mensen wensten onze Antoniusgemeenschap een lange toekomst toe”
aldus Paul Sars.

Antonius op de kaart

Culinaire troost

Op alle begrafenissen, waar ook
ter wereld, wordt gegeten en ge-
dronken. Van uiterst sober tot
overvloedig. De toenemende aan-
dacht voor (nieuwe) rituelen rond
rouw en verlies richt zich ook op
de culinaire invulling. In ‘Wat eet
je op een begrafenis’ van Jeanette
Diepenbroek zijn recepten en ver-
halen uit verschillende godsdien-
sten en culturen verzameld. Een
ander kijkje in de Nederlandse
keuken.

Buitendag 2010

“Weggaan is iets anders dan het

huis uitsluipen, zacht de deur

dichttrekken achter je bestaan

en niet terugkeren. Je blijft

iemand op wie wordt gewacht.

Weggaan kun je beschrijven als

een soort van blijven. Niemand

wacht want je bent er nog.

Niemand neemt afscheid want

je gaat niet weg.”

Door omstandigheden kon
een aantal mensen er uit-
eindelijk niet bij zijn maar
met zeker 30 enthousias-
telingen hebben we een
hele leuke dag gehad. Het
programma omvatte ‘s
ochtends een zeer boeien-
de rondleiding in de Ste-
venskerk waarna we in het
parochiehuis een heerlijke
lunch kregen.
‘s- Middags was de Anto-
nius aan de beurt. Het ver-
haal over onze kerk was
ook aan de eigen parochi-
anen goed besteed. Na
een gezamenlijke afsluiting
konden we terugkijken op
een erg interessante en
gezellige dag waarbij weer
nieuwe ontmoetingen
plaats konden vinden. Een
ding is zeker:volgend jaar
weer!! Met dank aan ieder-
een die een steentje bijge-
dragen heeft.

Namens de organisatie,
Clara ter Berg

Altijd weer een feest, de gezamenlijke buitendag met onze oude buren. Ook
na de verhuizing blijven we elkaar zo ontmoeten.

DVD bezoek aan de bisschop

Niet alleen TV Gelderland maar ook
Jan Leisink heeft ons bezoek aan
de bisschop gefilmd. Hij heeft een
levendige impressie gemaakt van
de hele dag en deze op DVD ge-
zet. Ook de foto’s die genomen
zijn staan op de DVD. Afgelopen
zondag is de film met veel hilari-

teit na afloop van de viering in de
kerk getoond. Wanneer u dat leuk
vindt kunt u deze DVD bestellen
bij Jan Leisink: telefoon 3225239.
De DVD kost •5,-. Een groot deel
hiervan zal gaan naar de restau-
ratie van de kerk.
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Op 10 – 10 – ’10 is het zo ver. Een
afvaardiging van onze parochie,
vierendertig personen in totaal,
reizen met een gloednieuwe bus
van de firma Toonen, naar Den
Bosch af. Daar zullen zij 890 brief-
kaarten aan mrg. Hurkmans over-
handigen. Achthonderdnegentig,
persoonlijk ondertekende brief-
kaarten, waarin protest wordt
aangetekend tegen de voorgeno-
men sluiting van de kerk en waar-
in tevens verzocht wordt voor ver-
dere handhaving van parochiege-
meenschap en kerkgebouw.

Helaas, in de voorafgaande week
wordt ons door het bisdom keer
op keer duidelijk gemaakt dat de
bisschop de brieven niet persoon-
lijk in ontvangst zal nemen. De
zondag is daar geen geschikte
gelegenheid voor, zo meent men
op de Parade (daar staat de bis-
schopswoning).
De situatie wordt er niet beter op
wanneer het bestuur verneemt
dat niemand, ook niet een van de
twee nieuwe hulpbisschoppen, de
plaats van de bisschop Hurkmans
wil of kan innemen. Koortsachtig
overleg van het bestuur resulteert
in het besluit: “we gaan toch!
Wanneer niemand ons ontvangen
kan, dan posten we de briefkaar-
ten maar”.

De dag begint zonnig. Om 10 uur
de mis met voorganger Tjeu van
Knippenberg. Hij spreekt over de
10 melaatsen die door Jezus ge-
nezen worden. Merkwaardig, keer
op keer komen we op deze bijzon-
dere dag het getal 10 tegen. Dat
getal 10, een getal met een grote
symbolische waarde; zou dat ge-
tal hier wellicht toch een beetje
geluk brengen?

Over een Bisschop, briefkaarten en Bossche Bollen

Dan wordt na de koffie, achterin
de kerk, de bus uitgezwaaid. On-
der de uitzwaaiers Bert Poelert,
voorzitter Stichting Piushove en
Hennie Lensen, de voorzitter van
de wijk Altrade, waarin onze pa-
rochie ligt. Bovendien, en dat is
natuurlijk heel bijzonder, met ons
reist een TV ploeg van Omroep
Gelderland mee. Even tevoren
hebben zij ook opnamen tijdens
de mis en daarna, bij de koffie,
gemaakt.

Het is geen lange reis naar Den
Bosch. Onderweg wordt gediscus-
sieerd en  gespeculeerd over wat
ons te wachten zal staan. Maar de
heilige Antonius reist met ons mee
en dus maken we ons eigenlijk
weinig zorgen. Om te voorkomen
dat menigeen hongerig aankomt
worden tijdens de rit heerlijk be-
legde broodjes uitgedeeld. Aloïs
Kessener en Raf Sars nemen die
taak op zich. In het zicht van de
kathedraal zingt de bus:

Hup Antoon hup,
laat de Padua niet

in zijn hemdje staan
Hup, Antoon hup,

daarom willen we naar
Den Bosch toegaan
Hup, Antoon hup,

zet je beste beentje voor.
Laat de Padua nu toch open
dan gaan we vierend door!

Vlak voor de Parade stappen we
uit. Te voet verder. Tussen ons in
de enorme doos met briefkaarten,
stapels losse briefkaarten, het
beeld van Antonius, en brandend
kaarslicht. Dan komen we bij de
ambtswoning van de bisschop
aan. Iedereen meent het scena-
rio te kennen. Spullen neerzetten,
koor opstellen, aanbellen, wach-
ten in de vooronderstelling dat er
toch niet open wordt gedaan en
ten slotte de briefkaarten posten.
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Paul Sars belt aan, de bel doet het
niet, niets te horen. Toch wel, kijk
het lampje brandt…even wachten.
Niets te zien, de deur blijft pot-
dicht. Het koor zet in:

Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,

ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven,
wij krijgen een naam.

Een rij wordt geformeerd, een voor
een posten mensen een stapel-
tje briefkaarten in de bus.

Plotseling een gemorrel aan de
deur. Langzaam gaat de deur
open en bisschop Hurkmans ver-
schijnt in de deuropening. Verba-
zing, verwondering, perplexheid;
geschiedt hier tegen alle verwach-
ting in toch iets als een mirakel?
Ja, het is werkelijkheid, de bis-
schop komt naar zijn mensen,
schudt een ieder de hand, luistert
naar de woorden van onze voor-
zitter die hem ook nog een per-
soonlijke brief van een van onze
parochianen, die helaas verstek

moest gaan, overhandigt. Tevens
een schilderij dat kinderen van
onze parochie tijdens de viering
van vanochtend gemaakt hebben.
Doos, briefkaarten en schilderij
worden in de gang gezet. Buiten
op de stoep staat hij omroep Gel-
derland nog even te woord.
Nee, een toezegging dat de pa-
rochie open zal blijven, dan kan
hij niet geven. Nou ja, dat begrij-
pen we wel. Desalniettemin ne-
men we op hartelijke wijze af-
scheid van hem.

Opgewekt en nog steeds blij ver-
rast gaan we op weg naar de St.
Jan. Natuurlijk onder vele bespie-
gelingen waarom de bisschop ons
toch nog ontvangen heeft, daar
waar we de dag tevoren nog kon-
den lezen dat van een ontvangst
geen sprake kon zijn. In de kerk
zoeken we naar het altaar van de
heilige Antonius. Door verbou-
wingsactiviteiten wat moeilijk te
vinden, maar nadat we de heilige
aangeroepen hebben wordt de
plek alsnog gevonden. Het koor
krijgt ondertussen verlof om mid-
den voor het hoofdaltaar nog een-
maal te zingen:

Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,

verschijnt hier een teken,
Brood om te breken,
wij kunnen bestaan.

Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,

weer klinken hier woorden,
God wil ons horen,

wij worden verstaan.

Laten wij vurig hopen dat we ver-
staan worden. Verstaan worden
ook door die mensen die een be-
langrijke rol spelen bij de besluit-
vorming over het toekomstig wel
en wee van onze parochie.
Met z’n allen zoeken we een ta-
veerne op, waar onder genot van
koffie, thee of bier een echte Bos-
sche bol, met veel slagroom, ge-
geten wordt. Om half vier gaan we
terug.  In ieder geval heeft deze
actie het gemeenschapsgevoel
van onze parochie zeker versterkt
en dat is pure winst. Dat  moeten
we koesteren en absoluut bewa-
ren, in deze toch wat onzekere tij-
den.

Tijdens de vergadering van het kerkbestuur op 11 oktober werd teruggekeken op een bijzonder goed ge-
slaagd project. Nadat mw. Annie Toonen en Annabel van Kesteren eind mei de eerste kaarten overhandigden
aan wethouder Hannie Kunst werden er nog eens 887 kaarten geschreven en handtekeningen gezet! Gete-
kend in de kerk, want we zijn niet langs de deuren gegaan, maar hebben de mensen uitgenodigd naar ons toe
te komen. Er was veel belangstelling: De Gelderlander, Omroep Gelderland, Radio Gelderland, namens Buurt-
vereniging Altrade zwaaide Henny Lensen ons uit, net als Bert Poelert namens Stichting Piushove, vitale ge-
meenschappen die je niet kúnt opheffen! Dank aan alle mensen die hebben bijgedragen, in de buurt en de
wijk, ook aan de ondernemers die de folder hebben gesponsord, met name een busonderneming!

Dank aan bisschop, parochianen én mensen uit buurt en wijk!
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In memoriam: Eduard van Rooij

Eduard is gestorven op 79-jarige leeftijd. Niet on-
verwacht want hij was ongeneeslijk ziek. Sinds drie
maanden wist hij dat hij nog maar kort te leven had.
Hij voelde zich door die slechte tijding van de dok-
ter overvallen. Dat te weten ontnam hem alle kracht
en moed nog langer tegen zijn ziekte te vechten.
Eduard was de tweelingbroer van Karel. 70 van de
79 jaar hebben ze samengewoond. Onafscheidelijk
van en in meerdere opzichten gelijkend op elkaar.
Ze kenden elkaar als geen ander. Toch had ieder
van hen zijn eigen bezigheden buitenshuis, eigen
etenstijd, eigen café, eigen verdeelde taken in huis.
Zoals wij Eduard kennen was hij bijzonder in zijn
eenvoud en oprechtheid en directheid. Je wist altijd
wat je aan hem had en wat hij zei deed hij ook,
daar kon je van op aan. Op 15-jarige leeftijd begon
hij in 1946 in deze parochie zijn loopbaan als mis-
dienaar. In 1974 volgde hij Jan Berendsen als kos-
ter op. En bleef totdat zijn ziekte het hem onmoge-
lijk maakte. Het kosterschap was zijn passie. Hij
dacht vaak nog met heimwee terug aan de tijd toen
de kerk nog vol zat en er veel missen en veel kape-
laans waren. Maar hij had ook kritiek op die tijd en
was blij dat niet alles meer was zoals vroeger. Hij
was behoudend en traditioneel, maar tegelijkertijd
besefte hij goed dat de wereld veranderde en hij
stelde zich daarvoor open. Dat was met alle veran-
deringen in geloof en kerk ook zo. Hij was in al die
jaren hier op z’n plek, voelde zich gewaardeerd en
dat deed hem zichtbaar goed. Met zijn zo kenmer-
kende blik en bepaalde opmerkingen en daarbij zijn
vaak wat relativerende humor en lach om de mond
wist hij de mensen altijd weer voor zich te winnen.
En als er iets te vieren was in de parochie genoot
hij met volle teugen van de aandacht en gezelligheid en ging hij vaak als een van de laatsten naar huis. Je
hoefde heus niet altijd zijn mening te delen, dat deed niets af van hoe hij tegenover je stond. Hij zou nooit
iemand veroordelen, hoe anders iemand ook dacht of deed. Antonius had bij hem altijd een streepje voor.
Dagelijks bezocht hij zijn kerk en hij begon nooit aan zijn werk zonder eerst bij Antonius een gebedje te doen
en een kaarsje te branden. En na Antonius ging hij ook naar het Mariabeeld. Antonius zal hem als zijn trouwste
vereerder nog vaak missen. Bij zijn uitvaart kreeg Antonius daarom een ereplaats op het altaar. Het kosters-
bankje vooraan bij de collectanten is nu leeg, maar zal spoedig weer door anderen worden ingenomen. Maar
wij zullen Eduard nog vaak missen.

Eduard van Rooij, ruim 36 jaar onze koster, is niet meer.  Voor velen van ons een groot gemis. Onder grote belang-
stelling werd hem op 18 september uitgeleide gedaan. Op zijn lege plaats in het kostersbankje brandt een kaars.

Pastor Kees Megens

Herinnering van Rob van Woerkom

Als kind zag ik vaak Eduard voorbij ons huis naar de kerk
lopen. Ruim twee uur later liep hij wéér langs ons huis, nu
de andere kant op. Een intrigerende verschijning. Dat ge-
zicht, die manier van lopen. Zijn blik had  iets dubbels, je
had het gevoel dat hij dwars door je heen keek. Tegelijker-
tijd was die blik ook naar binnen gericht, alsof er rondom
hem heen geen andere wereld bestond. Van ver was hij al
met zijn hoofd en hart in de kerk.
Ik bleef hem zien, begreep ondertussen dat Eduard deel
van een tweeling was. Maar ze uit elkaar houden was niet
eenvoudig. Later wist ik dat de man met de paraplu Eduard
was, dan moest de man zonder paraplu Karel zijn.
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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
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer
Kopij inleveren vóór: 7 november
Verschijningsdatum: 19 november

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

Coördinatoren

Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 322 2388

Internet: www.avpnijmegen.nl

Kroniek

- Zo 31 okt, 10.00u
Voorganger:
Kees Megens
Viering Allerzielen
m.m.v. koor Larissa.
- Zo 7 nov, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. de cantor.
- Zo 14 nov, 10.00u
Voorganger:
Tjeu van Knippenberg
kinderwoorddienst
m.m.v. het Kleinkoor.
- Zo 21 nov, 10.00u
Voorganger:
Dick Akerboom
m.m.v. de cantor.

Inloopavond:
do 4 nov vanaf 20.30u
in de pastorie.

Leerhuis:
wo 3 nov om 10.30u
in de sacristie.

Meditatieve vieringen
“Stilte in de stad”:
za 13 en 27 nov om 16.00u
in de kerk.

Bibliodrama:
vr 19 nov om 15:00u
in de sacristie.

Erwtensoep

Op 21 november wordt weer de
Zevenheuvelenloop gehouden
Ook dit jaar willen we dan graag
zelfgemaakte erwtensoep verko-
pen. Dat kan niet zonder uw hulp.
Wilt u ons daarbij helpen als ko-
ker en/of verkoper van de soep?
Vanaf 24 oktober ligt gedurende
3 zondagen een intekenlijst ach-

ter in de kerk.  De opbrengst is
voor ‘Straatmensen voor Straat-
mensen’ die van het geld warme
maaltijden voor thuis- en daklozen
kan verzorgen. De gemaakte on-
kosten voor de soep kunt u, in-
dien gewenst, in rekening bren-
gen. De soep kan zaterdagavond
of zondagmorgen afgegeven wor-
den bij de kerk. We kunnen veel
soep en helpers gebruiken, dus
meld u aan!

Namens de werkgroep,
Mieke Dahlhaus

Rietje bedankt
Na een trouwe dienst van in to-
taal wel 20 jaar heeft Riet Ver-
burgh besloten haar taken als lec-
trice op te geven. Niet vanwege
het lezen, dat ging nog prima,
maar het lopen werd te bezwaar-
lijk. Na haar jaren in de S.Stefanus
heeft Riet na haar verhuizing naar
onze parochie nog zeker 7 jaar bij
ons gelezen. Dat deed ze graag
en goed. Gelukkig blijven we haar
in de kerk ontmoeten. Riet, be-
dankt voor je trouwe werk!

Op 18 september is overleden Wim
Ubachs, 81 jaar oud. Wim was tot
zijn verhuizing jarenlang vrijwilli-
ger in onze parochie. Aandacht
voor anderen was een rode draad
in zijn leven. De laatste jaren
heeft hij  veel zorg aan zijn vrouw
gegeven. Herstellende van een
zware operatie is hij in zijn slaap
overleden. Wij wensen zijn vrouw
Ella, zijn kinderen en kleinkinde-
ren veel sterkte in hun verdriet.

Op 22 september is op 98-jarige
leeftijd overleden Rembertus Grol.
Hij was orthopedisch schoenma-
ker en voerde jarenlang zijn zaak
aan de v.Slichtenhorststraat. Een
markante mandie leefde vanuit
zijn grote geloof.  Wij wensen zijn
familie veel sterkte in hun verdriet.

Op 24 september is overleden An-
neke van Gemert-van Deelen, 88
jaar. Zij had net een jaar geleden

.

haar diamanten bruiloft met haar
Gerard gevierd. Met hart en ziel
heeft zij altijd voor haar man en
kinderen gezorgd. De scheiding
van haar man Gerard door opna-
me in een verpleeghuis viel haar
zwaar. Haar man, kinderen en
(achter)kleinkinderen wensen wij
veel troost in hun verdriet.

Op 27 september is overleden Truus
van Haren.  Hoewel ze eigenlijk
wilde studeren maakte de zorg
voor haar moeder dat haar leven
anders liep. Samen met haar zus
Jo vormden zij vele jaren hart en
ziel van de Timorstraat. Thuis in
onze kerk  kenden velen haar. Het
overlijden van haar zus maakte
haar eenzaam. Ze is in Piushove-
overleden, uitgeleide gedaan door
de hele straat met warme woor-
den. We zullen haar missen en
wensen haar familie veel troost in
dit gemis.


