
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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www.avpnijmegen.nl

Energie voor vrede
Grondstoffen als bron van vrede

Weer een succes, weer gezellig en
weer meer opbrengst!

Mensen gevraagd

die in naam van de vrede

voor behoud van de aarde

en al wat daar leeft,

wapens het liefst

tot een ploeg willen smeden

voor de oogst die aan allen

weer overvloed geeft.

Rommelmarkt

Lees verder op pagina 2

Coen Poort

“Powered by Peace”, of in begrij-
pelijk Nederlands “Energie voor
Vrede”, dat is dit jaar het thema
van de Vredesweek georgani-
seerd door IKV Pax Christi.
Het thema wil ons duidelijk maken
dat we allemaal bewoners van de-
zelfde planeet zijn, en dat ieder-
een, dichtbij en ver weg, recht
heeft op een menswaardig leven;
maar ook dat een rechtvaardige
wereld mogelijk is. Voor veel men-
sen in ontwikkelingslanden wordt
dat recht op een menswaardig le-
ven gedwarsboomd door de on-
eerlijke verdeling van land en na-
tuurlijke grondstoffen, of omdat
mensen onderbetaald of van hun
land verjaagd worden om grond-
stoffen te kunnen delven. Dat
gaat ook ons aan, want u en ik
komen dagelijks in aanraking met
producten die gemaakt zijn met
omstreden grondstoffen zoals
edele en zeldzame metalen,
steenkool en olie. Denk maar aan
producten als sieraden, mobiele

telefoons, computers, of de
stroom uit het stopcontact.
Maar het thema van de Vredes-
week heeft niet alleen betrekking
op mensen ver weg. Ook in onze
directe omgeving zijn er mensen
die de dupe worden van onver-
schilligheid, onbegrip en egoïsme.
Voor ons mensen van vlees en
bloed valt het niet altijd mee ge-
hoor te geven aan de oproep om
een geïnspireerd leven te leiden
en de vrede in praktijk te brengen.
Vrede nastreven houdt in dat je
bereid bent je persoonlijke drijf-
veren kritisch te onderzoeken. Het
houdt ook in dat je bereid bent
contact te zoeken met anderen en
andersdenkenden; dat je bereid
bent verder te kijken dan je eigen
vertrouwde ik, en je eigen gelijk.
Geloven in een betere toekomst
voor iedereen, begint dan ook bij
jezelf en tijdens de zondagdien-
sten in de Vredesweek, 16 en 23
september, worden we uitge-
daagd hierbij stil te staan.
                                   Theo Brock

Er is weer van alles te doen in
onze parochie!
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Antoniuskalender



Rommelmarkt weer een succes

Het is weer voorbij, de jaarlijkse rommelmarkt. En wat was het weer een succes dit
jaar! Prachtig weer, veel medewerkers, genoeg te kopen en zeker genoeg verkocht.
Nieuw dit jaar was de spelletjeshoek van Jan Leisink, waar de kinderen zich prima
hebben vermaakt met allerlei technische puzzels.
Na al het harde werken was het resultaat er een die er wezen mocht: 8900 euro
verdiend! Na aftrek van kosten blijft er 8200 euro over. De helft daarvan gaat naar
Stichting Gast, de stichting die asielzoekers, die geen recht meer hebben op bijstand
maar nog wel in Nederland mogen blijven, van voedsel, kleding, woonruimte en eten
voorziet. De andere helft zal worden besteed aan het restaureren van het glas-in-
loodraam van Maria Annunciatie.
Er is door veel mensen ongelooflijk hard gewerkt: in het restaurant, in de kramen, bij
het innemen en naar buiten sjouwen, het opbouwen en weer opruimen, het toezicht
houden, het eten koken voor al die harde werkers(!), noem maar op. En naast al dat
werken was het ook nog eens ontzettend gezellig. Dank gaat er naar de verschillen-
de sponsoren: Bakkerij Looyenga, Dusseldorp, Walterbos, de Knollentuin, Co-op Mo-
lukkenstraat, Kraayennest en Lidl. Dank ook aan iedereen die op wat voor manier
ook meegeholpen heeft, we hebben het samen weer voor elkaar gekregen!

Namens het rommelmarktbestuur,

Beste parochianen,

Solidariteit is een mooi begrip. Maar veel meer nog is het een
gevoel. Je kunt niet in je eentje solidair zijn. Je bent solidair. Je
wilt het zijn. En dat gevoel en die wil worden gevoed door dege-
nen die solidair zijn met jou, met de zaken waar je voor staat,
met de organisatie waar je bij hoort.
De jaarlijkse rommelmarkt bij de Antonius van Paduakerk is voed-
sel voor de ziel van de medewerkers en cliënten van Stichting
Gast. Vooral vanwege de tomeloze inzet van allen die meewer-
ken, om de rommel in te zamelen, in de kramen te krijgen, en
mooi op te stellen. Overbodige spullen verkopen, om mensen die
overbodig geworden zijn te helpen. En om mij goedkoop te hel-
pen aan enkele spullen, die ik nodig heb. En aan een zak vol
speelgoed voor 1 euro.
Gast had een mooie informatiestand tussen de hapjes en de
muziek. Voedsel voor lichaam en geest, en een prima basis om
te praten met bezoekers over Stichting Gast. In ons huisje voor
giften ontvingen we bovendien nog 50 euro extra, van mensen
die alleen platzak, maar met tassen vol, de markt wilden verla-
ten. Daarbij twee prachtige zilveren jubileummunten van 5 euro.
En natuurlijk bleven we nog een hele week blij van de geweldige
som die naar Gast wordt overgemaakt. De som der delen over-
treft het geheel. De delen en delers, bedankt voor alles.

                                 Namens Stichting Gast, Frans Houtbeckers
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We zijn een relatief kleine parochie, maar we hebben een grote groep
actieve, de parochiegemeenschap zeer toegewijde mensen, die zich met
woord en daad inzetten om van hun parochie een werkelijk bezield ver-
band te maken. Dat gebeurt door het ontwikkelen van een scala aan
activiteiten. Langzamerhand kan het dan echter onduidelijk worden waar,
wat en wanneer plaats vindt, hoe en waarom dingen georganiseerd
worden, hoe je mee kan doen, bij wie waar te melden enz. Daarom
hebben wij een Antoniuskalender ontworpen, die van 1 september tot
30 juni loopt, de periode waarin de meeste activiteiten plaatsvinden.
Voor alle duidelijkheid: de kerk blijft natuurlijk ook in de maanden juli en
augustus open!
De kalender is in twee
uitvoeringen te lezen:
Linksachter, in de kerk,
aan de muur, hangt een
kalender, in groot for-
maat. Daar kun je lezen
wat er door de week
heen in de kerk te doen
is. Nu al echter hebben
we gezien dat er meer
moet op staan. Zo
wordt er elke vrijdagoch-
tend door onze Francis-
caanse broeders en zuster een gebeds-en evangeliedienst gehouden.
Is er elke tweede maandagavond van de maand een bestuursvergade-
ring. Maar wellicht moeten er volgens u nog meer dingen op komen te
staan. Laat ons, Clara, Marieke, Anneke en ondergetekende dat weten.
Er bestaat gelukkig een mogelijkheid om met de hand zaken aan te
vullen. Een tweede kalenderuitvoering is in kleiner formaat. Voor iedere
parochiaan, voor alle deelnemers aan onze activiteiten van onze paro-
chie is er een gratis exemplaar. Ook hier weer de 10 maanden met bijge-
voegd in losse bladen, een overzicht van werkgroepen en activiteiten in
het komend jaar, contactpersonen en plaats en data van bijeenkom-
sten. U weet dus ook meteen waar, en bij wie u zich kan opgeven wan-
neer u zin hebt om mee te doen. Belangrijk is ook het volgende: deze
programmakalender is voor de eerste keer ontworpen. Het kan haast
niet anders dan dat er fouten in geslopen zijn, dingen per ongeluk weg-
gelaten werden. Laat het ons weten zodat we de Antoniuskalender kun-
nen verbeteren. Ten slotte, we hopen dat u de kalender vaak zult raad-
plegen om op die manier op de hoogte te zijn van bijeenkomsten in
onze parochie, maar vooral ook om op die manier meer en meer daad-
werkelijk betrokken te worden en te blijven bij het wel en wee van onze
Antoniusgemeenschap.

ANTONIUS DUS kalender 2012 - 2013

Namens de werkgroep Padua,
Rob van Woerkom

de k
erk 

is op
en 

Op maandag 8 en woensdag 17
oktober organiseert onze paro-
chie twee gespreksbijeenkomsten
met Thomas Quartier. Hij is een
bevlogen docent Liturgiestudies
aan de Radboud Universiteit en
gaat met ons in gesprek over onze
eigen liturgiepraktijk: Hoe vieren
wij? Wat vieren wij? Waarom vie-
ren wij? De liturgie is het hart van
iedere parochie. Wat men viert,
dat gaat de mensen ter harte,
maar het opent ook voor elkaar
en voor God. Voor een levendige
liturgische praktijk is het daarom
belangrijk het samen vieren van
het geheim te koesteren. De pa-
rochiegemeenschap moet een
‘humus’ kweken van waaruit de
vieringen in het weekend, maar
ook op de scharniermomenten van
het leven, zoals bij huwelijk, be-
grafenissen of bij andere gelegen-
heden, blijven passen bij de eigen
gemeenschap.
We gaan samen nadenken over
wat gemeenschap in onze parochie
betekent. Wie zijn wij die samen
vieren en wat verbindt ons? Wel-
ke grenzen moeten we weer op-
nieuw overschrijden? Ook denken
we na over het geheim dat men in
de liturgie kan zoeken en vinden.
Is onze liturgie echt open? Waar
wordt ze te alledaags, waar is ze
te verheven? Door de gemeen-
schap en het geheim samen te
belichten, sporen we belangrijke
ingrediënten op van een liturgi-
sche spiritualiteit. Deze brengt de
vierende gemeenschap bij de
kern. We hopen dat op de twee
avonden veel mensen meehelpen
om de humus te kweken. Er ko-
men concrete liturgische vieringen
aan de orde maar ook ervaringen
en impressies. Daardoor is er alle
ruimte om ideeën uit te wisselen.
Aanvang 20.00u in het parochie-
huis, Van Slichtenhorststraat 81.

Thomas Quartier in
AvP over Liturgie

nieuweparochienijmegenmidden.nl
Op deze websitestaat een poll
waarbij gestemd kan worden naar
welke kerk je gaat. Omdat u mis-
schien niet spontaan op deze site
kijkt willen we u vragen om de poll
in te vullen.
Stemmen dus! En zegt het voort...

Stem en zegt het
voort !!!

Jaarlijks komen ruim 3000 cliënten bij de Wijkwinkel aan de Daalseweg.
De dienstverlening is zeer laagdrempelig en gratis en vooral het belas-
tingspreekuur op de donderdagmiddag en de begeleiding – soms jaren
lang - van cliënten worden zeer gewaardeerd. Toch staat het voortbe-
staan van de Wijkwinkel op het spel door het wegvallen van subsidie
van de gemeente. Maar misschien blijft de Wijkwinkel in 2013 toch open.
Met diverse instellingen in de wijk wordt overlegd over meer samen-
werking. Komt er inderdaad een doorstart, dan zijn mensen met goede
ideeën en initiatieven extra welkom. U kunt daarnaast het team ver-
sterken door vrijwilliger te worden en het team met raad en daad bij
staan. Ook financiële steun komt goed van pas. Word dus allen vriend
van de Wijkwinkel. Voor meer informatie en aanmeling: loop gewoon
eens binnen op nummer 259 a of neem contact op met Anneke Dries-
sen, 024 3228312.

Nieuwe toekomst voor Wijkwinkel-Oost?
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Agenda

Colofon

Parochieblad van de Antonius van
Paduaparochie in Nijmegen-Oost.
Verschijnt: 7 á 8 keer per jaar.
Oplage: 550 exemplaren.

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

Volgend nummer
Kopij inleveren vóór: 12 oktober
Verschijningsdatum: 28 oktober

Antonius
van Padua

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

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 ouderen
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748

- Zo 16 sept, 10.00u
Voorganger: Theo Brock
m.m.v. het Gregoriaans Koor.
Begin Vredesweek.
- Zo 23 sept, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. het Kleinkoor.
Tweede en laatste zondag
Vredesweek.
- Zo 30 sept, 10.00u
Voorganger: Joop Vernooy
m.m.v. het Gregoriaans Koor.
- Zo 7 oktober, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker
en Jelle Hilberink
m.m.v. de cantor.
- Zo 14 oktober, 10.00u
Voorganger:
Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor.
- Zo 21 oktober, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
en Liesbeth Jansen
m.m.v. de cantor.
- Zo 28 oktober, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. het Gregoriaans Koor.
Viering Allerheiligen.
- Vr 2 nov, 19.00u
Viering Allerzielen m.m.v. Larissa.

Parochie-inloopavonden:
Do 4 okt en 1 nov,
vanaf 20.00u in de pastorie.

Kroniek

Rugzakjes

Een jaarlijks terugkerende actie is
de ‘Rugzakjesactie’ in oktober. We
vragen u een rugzakje uit de kerk
mee te nemen en dat een van de
volgende zondagen gevuld weer
in te leveren. Hoe u dat rugzakje
moet vullen, staat in de folder die
u mee krijgt. De gevulde rugzak-
jes worden uitgedeeld aan kinde-
ren in het zuiden van Afrika en in
Oost Europa. Kleurpotloden, pen-
nen en schriften moeten de kin-
deren meestal zelf van thuis mee-
brengen. Maar veel ouders kun-
nen de benodigde schoolspullen
niet zelf kopen. En dat betekent
vaak dat een kind dan ook niet
naar school kan. Terwijl naar
school gaan en leren de kans voor
kinderen op een goede toekomst
een stuk groter maakt. Vult u voor
hen een rugzakje?!
Oecumenische werkgroep diaconie

Benedictus
De Maria Geboorteparochie heeft
dr. Thomas Quartier uitgenodigd
voor een lezing in ons parochie-
huis op 27 september. De titel van
de lezing is ‘In de leer bij Benedic-
tus. Benedictijnse spiritualiteit voor
parochie en persoonlijk leven.’
Aanvang 20.00u (zaal open
19.30u). Toegang: 2,50 euro

Op 4, 11 en 18 oktober geeft
Sonja Pauli workshops ‘Sacred
Dance’. Op een rustige en een-
voudige manier, op moderne, klas-
sieke of religieuze muziek kom je
al dansend in een diepere bele-
ving. Iedereen kan het en is wel-
kom. Steeds om 20.00u in het pa-
rochiehuis aan de v. Slichtenhorst-
straat 81. Van harte welkom!

Sacred Dance

Op 29 augustus is volkomen on-
verwacht Egbert Hanenberg over-
leden. Wat een frisse duik in zijn
lunchpauze had moeten worden
eindigde in veel verdriet en ver-
slagenheid. Zijn gezin, familie,
vrienden en collega’s blijven in
grote onmacht achter na dit on-
geluk. Zijn 3 kinderen zullen hun
vader enorm missen, evenals zijn
vrouw en maatje. Met velen heb-
ben we afscheid genomen in de
kerk.  Egbert is 56 jaar geworden.
Wij wensen zijn naasten veel
troost in dit grote verdriet.

Er is weer heel veel onderhoud
gepleegd aan onze kerk. De staat
van het gebouw is met al deze
acties zodanig onder controle, dat
ook de Monumentenwacht bij de
jaarlijkse inspectie weer aange-
naam verrast was!
Lees meer op de website; er staat
een link op de homepage.

Onderhoud AvP

Concerten

23 september 15.00u
Concert Biennale NiederRhein: In
de zevende hemel van de baskla-
rinet. Met Silvia Castillo, orgel en
Harry Sparnaay, basklarinet.

14 oktober 15.30 u
Mnemosyne: NL-muziek is vurrrruk-
kulluk Deel III : oude en nieuwe
composities van Nederlandse com-
ponisten.

28 oktober 15.00 u
Zangroep Maqam zingt onder lei-
ding van Miriam Westgeest het Re-
quiem en 4 motetten van Maurice
Duruflé.


