
 

 

  
   

Beste parochiaan, 
 
Juist in deze andere tijden houden we U toch graag op de hoogte van alles wat er zo in Antonius 
speelt. Een digitaal parochieblad in de vorm van een nieuwsbrief. Het bestand van ontvangers is 
inmiddels behoorlijk uitgebreid, maar stuurt u deze nieuwsbrief rustig door. Mensen kunnen zich 
abonneren door een mail te sturen naar: secretariaat@avpnijmegen.nl 
Ook dit keer de vraag om een exemplaar uit te printen en aan iemand te geven waarvan u weet dat 
die geen email heeft maar wel het parochieblad krijgt. 
 
 
Agenda AvP 
Voorlopig zal onze kerk iedere zondag geopend zijn van 10.00‐12.00u. 
U kunt er terecht voor bezinning, een kaars opsteken, gebed of om er gewoon even te zijn.Neemt u 
a.u.b. wel zelf de verantwoordelijkheid om niet te komen indien u verkouden of grieperig bent!!!! 

Mocht U in deze tijd behoefte hebben aan contact of gewoon praktische hulp of weet u iemand 
waar dat voor geldt, bel dan naar 06 49392730. 
En laten we voor elkaar blijven zorgen! 
 

 

Uit het locatieteam 
 

 

We kunnen terug kijken op een intensieve Goede Week. De openstelling van de kerk iedere dag 
kreeg veel respons. Er kwamen velen om even te zitten, een kaarsje op te steken of gewoon even 
iemand te spreken. Want wat is er veel behoefte aan contact, ook al is dat op afstand. 
De virtuele vieringen met Goede Vrijdag en de Paaswake waren intens en werden veel bekeken. Zo 
proberen we toch om de gemeenschap bij elkaar te houden en kerk te zijn. De vastenactie heeft 
zelfs meer opgebracht dan normaal ! We mogen dankbaar zijn met zovelen die meehelpen om 
alles te realiseren. Dat is gemeenschap zijn. 
 
Ons Armeens gezin heeft inmiddels een huis en is verhuisd. Ze danken ieder die geholpen heeft. 
De Paaskaars van afgelopen jaar reist met hen mee en zal hopelijk hun pad verlichten. Dankzij de 
inspanningen van Marij de Rooij en Paul Reehuis en hun steungroep is dit alles mogelijk gebleken. 
Hopelijk zal er nu meer rust komen. Het was een inspannende tijd. 

Ook het gewone werk gaat door. Op dit moment wordt de electriciteit in de kerk geheel 
vervangen, een megaklus. Om ieders veiligheid te waarborgen en vanwege corona hebben we de 



kerk gesloten van maandag tot en met zaterdag. Na half 7 kan er orgel gespeeld worden of ander 
werk gedaan. Dit geldt in ieder geval tot 18 mei. 
Ook over de pastorie zijn beslissingen genomen. Samen met Pieter Spierings zal de verbouwing 
plaats vinden om een deel als kantoor te gaan verhuren. De veel te dure verbouwing tot studio's 
bleek een heilloze weg. Het duurde ook allemaal veel te lang en Pieter heeft zijn hulp aangeboden. 
U leest hier verderop meer over. Op dit moment wordt nog overlegd hoe het Pelgrimshuis 
ingepast kan worden. 

We gaan door! Iedere zondag is de kerk open van 10.00‐12.00u. Zodra we weer kunnen starten 
met reguliere vieringen laten we dat weten. Maar met alle aandacht voor onze ouderen en 
alleenstaanden is gebleken dat we gewoon gemeenschap blijven. Velen van ons kijken om naar 
diegenen die dat nodig hebben. Daar krijg je een warm gevoel van. Mocht U nog iemand weten of 
zelf hulp nodig hebben : ons telefoonnummer is 06‐49392730. 
Namens het locatieteam, Clara ter Berg 
 

 

  
   

Herbestemming pastorie 
 

 

Na het vertrek van het advocatenkantoor Keijser van der Velden in maart 2019 heeft een 
herbestemming van de pastorie lang op zich laten wachten. Een verschil van inzicht over de 
bestemming van de pastorie tussen het Stefanus bestuur en het locatieteam heeft voor de nodige 
spanningen gezorgd. De door het bestuur geopteerde woonbestemming bleek een te duur plan 
duur en de realisatie van het pelgrimshuis een bron van conflict. 
Recentelijk zijn het locatieteam en het Stefanus bestuur door de bemiddeling van de Hr. Spierings 
toch tot een overeenkomst voor de herbestemming van de pastorie gekomen. 
Deze overeenkomst is op 10 april jl. ondertekend (zie foto) 
De pastorie krijgt een bestemming gemengde doelen, waaronder wonen, kantoorfunctie en functie 
maatschappelijke voorzieningen wordt verstaan. 
De benodigde investering van 250‐300.000€ wordt nader onderbouwd met een begroting, welke 
dient als aanvraag voor de toestemming van het bisdom. 
 
Met de voorgenomen herbestemming van de pastorie hoopt het locatieteam een meer gezonde 
financiële situatie voor de Padua kerk te realiseren en de pastorale functie te versterken. 
 

 



  

  
   

    

Niet zien en toch geloven 
 
Hoe is het met ieder van u / jullie ? Houdt het 
corona nieuws jouw leven ook erg in de greep 
en wordt u het wachten zo langzamerhand 
niet wat zat? 
Ja, aan het begin van de 40 dagentijd hadden 
we allemaal nog geen enkel 
vermoeden wat ons te wachten stond. Nu is 
ons dagelijks leven, onze wereld in eens zo 
anders. Hoe nu verder, welke eerste stappen? 
Het is nog afwachten. We weten nog veel niet 
en we zullen met veel onzekerheden in 
volhardend vertrouwen geduldig moeten leren 
omgaan. Maar dat is niet voor iedereen altijd 
even makkelijk om vol te houden. 

 

Ik zit hier – gelukkig samen met Netty‐ zoals u, ook achter de gesloten deur van 
mijn huis en ik denk, hoe lang kan het nog gaan duren voor we onze kinderen 
en kleinkinderen weer in de armen mogen sluiten en we elkaar in onze kerk 
weer kunnen ontmoeten? 
Dit alles doet me vandaag met beloken Pasen, terugdenken aan de leerlingen, 
die in de zaal achter hun gesloten vensters bijeen waren na de dood van Jezus. 
Hun leven was ook op slag anders geworden, hoe het nu allemaal verder moest 
was voor hun ook een angstige vraag. Jezus kwam in een verschijning 



plotseling binnen en zei hen ter bemoediging : "Vrede zij U". Dat zegt Hij vandaag – zo stel ik me 
voor‐ ook tegen mij en u ; "Vrede zij jullie". Durven we ons aan de draagkracht van dat Gods 
geheim "Wees niet bang, want ik ben bij je "toe te vertrouwen? Niet te zien, en ons in vertrouwen 
vast te houden, dat Hij ons zal helpen. Dat we niet alleen gelaten worden. 
Of vinden we dat toch, een stap te ver ‐ houden we ons liever vast aan onze eigen zekerheden, 
zoals Thomas die zegt : eerst zien en dan pas geloven. Hoe actueel ? Niet zien en toch geloven. Dat 
moest Thomas leren en wij misschien met hem. 
Niet zien en toch geloven. Die woorden doen me vandaag onwillekeurig denken aan die vloedgolf 
van saamhorigheid en hulpverlening die over ons land gaat, van mensen die iedere dag weer 
opnieuw creatief aan de slag gaan om te zorgen voor anderen. Dan denk ik : Ja ,Hij verschijnt nog 
steeds in die moedige en goede mensen, waarin hij ons zegt : Vrede zij U, ik ben bij jullie, Ik 
zal je sterken , ik zal je helpen. Vrede en goede moed. 
 
Kees Megens 
 

 

  
   

Steun voor voedselbank 
 

 

Ieder jaar organiseren we rond Pinksteren in veel kerken in Nijmegen‐Overbetuwe een grote 
voedselinzameling voor de Voedselbank. En als de kerken met Pinksteren weer open mogen dan 
gaan we die inzameling ook zeker houden! 
Maar bij de Voedselbank ontstaan eigenlijk nu al problemen. De voorraad begint kleiner te worden 
en ten gevolge van het corona virus neemt het aantal klanten van de Voedselbank flink 
toe. Daarom vragen we u of u nu al geld wil doneren. Bent u bereid een gift over te maken? U kunt 
doneren op het bankrekeningnummer: 
 
NL 16 RABO 0373 7260 23 t.n.v. Wijkkas PGN‐Stad te Nijmegen o.v.v. Voedselactie Voedselbank 
 
U kunt ook op een andere manier steunen. De Antonius van Paduakerk is op zondagmorgen open 
van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt komen bidden, een kaarsje opsteken, een kopje koffie drinken, 
even wat praten. Daar staat ook een doos klaar waar u houdbare levensmiddelen in kunt doen. 
Enkele voorbeelden: 
 
*Groenten of fruit in pot of blik 
*Vis of vlees in pot of blik (geen varkensvlees) 
*Rijst, spaghetti, macaroni 
*Aardappelpuree (aan te maken met water) 
*Koffie, thee, houdbare melk 
*Chocoladepasta, appelstroop, jam 
 
Tenslotte kunt u hier de brief die we kregen van het bestuur van de Voedselbank downloaden. 
We hopen van harte dat ook op deze wat geïmproviseerde manier veel mensen mee zullen doen 
met de voedselinzameling 
 

 

  
   

Inspiratie app 
 

 

Van 5 april tot en met Pinksteren publiceren wij iedere dag een inspiratie via een speciale 
WhatsApp groep. In deze groep kunnen alleen beheerders berichten plaatsen, dus geen reacties. 
Dat houdt het lekker overzichtelijk. Wilt u ook deze inspiraties per app ontvangen? Stuur dan een 
mail naar inspiratie@avpnijmegen.nl met uw mobiele telefoonnummer en wij voegen u toe. Het 
nummer wordt alleen voor deze app gebruikt. 
 

 



Kroniek 
 

 

Op 6 april is onze Fransje Cousin overleden. Ze leek bijna onsterfelijk en het leek al of ze er altijd 
zou zijn. Bijna 100 jaar was ze; er werden al voorzichtig voorbereidingen getroffen voor het feest 
als ze 100 zou worden. Maar op de valreep ging haar kaarsje toch langzaam maar zeker uit. 
Ze werd geboren in Batavia maar kwam op haar twaalfde naar Nijmegen. Ze werd apothekers‐
assistente en genoot van de wereld om haar heen. Ze reisde wat af en heeft zo heel wat culturen 
bezocht. Op een van die reizen ontmoette ze haar partner Gerard waar ze nog gelukkige jaren mee 
beleefde. Ook na zijn overlijden ging ze vaak op reis; zelfs tot op hoge leeftijd. "Er is altijd wel 
iemand die me met mijn koffer helpt", zo zei ze dan. 3 Jaar geleden leek haar kaarsje al uit te gaan 
maar in Hospice Betlehem begon ze weer plezier in het leven te krijgen. De laatste jaren woonde 
ze in Nijevelt waar ze het goed had. Wij bleven haar zien; tijdens bezoekjes en op zondag als ze 
door een trouwe groep opgehaald werd voor de kerk. Want wat kwam ze toch altijd graag als er 
iets te doen was. 
Haar uitvaart was klein door de corona maar het afscheid was groots. Velen kwamen naar het 
kerkplein om haar uitgeleide te doen. Rust zacht lieve Fransje, we zullen je missen. 
Wilt u graag een bidprentje? Stuurt u dan een mailtje naar Monique Leclercq. 
 
Op 15 april overleed Annie Geerts‐Toonen op 97‐jarige leeftijd. Annie was een trouwe bezoeker 
van Antonius en voelde veel verwantschap met onze gemeenschap. Ze was een begrip in 
Nijmegen, samen met haar zus Mies. Ze waren directrice van het Reisburo en Touringcarbedrijf 
Toonen. Dat deden zij tot op hoge leeftijd. Annie woonde samen met haar man Peter, die in 2000 
overleed, boven de zaak, tegenover de kerk. Helaas hadden zij geen kinderen maar haar vele 
neven en nichten en niet te vergeten de zaak waren als kinderen voor haar. Tante Annie, zo stond 
ze bekend bij familie maar ook bij alle collega's. Haar passie was de boekhouding en dat deed ze 
met grote precisie meer dan 40 jaar. 
Jan Gall, dierbare huisvriend van Annie heeft haar nog vaak meegenomen in zijn rolls royce. Samen 
reden ze dan door Frankrijk om te genieten van het prachtige land. Wat was ze daar blij mee! Zijn 
overlijden enkele jaren geleden viel haar erg zwaar. 
De zaak is altijd een rode draad in haar leven geweest. Toen haar gezondheid achteruit ging en ze 
naar een zorgappartement moest ging ze naar Malden, waar het busbedrijf naar toe verhuisd was. 
Zo kon ze op afstand nog meekijken. Naar de kerk kwam ze nog maar sporadisch. Dat was met de 
rolstoeltaxi een flinke klus. Maar zoals ze zelf zei: ik draag Antonius nog altijd een heel warm hart 
toe. Ze werd door velen van ons bezocht en kon zo contact houden. Ze was een vrouw vol kracht 
en waardigheid. 
Ook Annie is in besloten kring begraven maar ook bij haar stonden velen van ons op het kerkplein 
om een laatste groet te brengen. Rust zacht lieve Annie. 
   

 

Onze bijdrage aan het Frans van der Lugt centrum  
 

 

Ik val gelijk met de deur in huis (ofschoon dat in deze tijden van Corana‐crisis linke zaak is). 
We hebben, samen met Effata‐locatie 1700 euro opgehaald voor het Frans van der 
Lugtcentrum. Dat is een echt mooi bedrag, zeker als we ons realiseren dat het dit jaar niet zo 
gemakkelijk ging met de inzameling. 
Dit jaar zouden er twee verschillende vastenmaaltijden georganiseerd worden, een bij de Effata, 
een bij onze Antonius. De vastenmaaltijd bij Effata ging door, opgehaald werd daar 580 euro, de 
vastenmaaltijd op onze locatie kon niet door gaan van wegen de coronacrisis. Dus besloten we om 
digitaal in te zamelen. 
In de vorige nieuwsbrief van onze locatie stond een oproep voor een bijdrage aan het Centrum. 
Die oproep stuurden we ook nog naar andere mensen, buiten onze locatie. Bovendien hebben we 



nog wat euro’s gevonden in de blauwe bus die de eerste week van de vastentijd achter in de kerk 
stond. Alles bij elkaar leverde dat 1120 euro op. 
 
Deze week hebben we de 1700 euro overgemaakt naar het Frans van der Lugtcentum in Beirut. De 
brief van de directeur kunt u hier lezen. 
Het moge duidelijk zijn, ook al blijft het misschien een druppel, hopelijk een grote druppel, op de 
gloeiende plaat, onze steun is meer dan welkom. Wij blijven met hen verbonden, 
 
Aan allen hartelijk dank voor alle bijdragen, 
Een hartelijke Antoniale groet, 
Rob van Woerkom   

 

Verkiezing meest gastvrije kerk Oost‐ Nederland 
 

 

Het interview met onze vrijwilligers is helaas door corona niet doorgegaan, en de verkiezing zelf is 
uitgesteld. U kunt dus nog tot 1 mei stemmen op onze kerk als meest gastvrije kerk . Wij lopen nog 
een beetje achter met stemmen, dus stem massaal en vraag ook uw kinderen, kleinkinderen, 
buren kennissen! 
 
Klik op deze link en zoek dan de AvP en stem! 
 
Dank u wel 
 
    

 
   

Hoe gaat het met het Armeense gezin binnen de AvP? 
 

 



Zoals de meesten van jullie inmiddels weten hebben, sinds eind september vorig jaar, een aantal 
bezorgde leden uit onze gemeenschap de verantwoordelijkheid/zorg op zich genomen om het 
gezin (ouders en drie studerende kinderen) uit Armenië, dat kerkte binnen onze gemeenschap een 
geborgen en veilig gevoel te geven, gedurende hun procedure om voor kinderpardonregeling in 
aanmerking te komen. 
 
Allereerst hebben we voor tijdelijke huisvesting kunnen zorgen en daarna hebben velen van jullie 
een bijdrage geleverd in het verzamelen van huisraad en het benodigde leefgeld! 
 
Wij willen jullie dan ook geregeld op de hoogte houden van de ontwikkelingen en het reilen en 
zeilen van de familieleden. Samen met de donateurs van de Titus Brandsma Gedachteniskerk 
kunnen wij op dit moment voor de familie het leef‐ en studiegeld verzorgen (bijna 700 euro per 
maand). Daarvoor zijn we iedereen ontzettend dankbaar! 
 
De kinderpardonprocedure is nu na de behandeling door de IND in handen van de Nederlandse 
Rechtspraak gekomen. Helaas ligt die voortgang nu al geruime tijd stil ( Corona). En derhalve 
moesten wij, leden van de inmiddels opgerichte Steungroep STAP, op zoek naar een meer 
permanente nieuwe huisvesting. We zijn heel gelukkig met het verkrijgen van een een‐
gezinswoning, waarvan de huur door twee bijzondere donateurs voor de komende 2 jaren wordt 
gegarandeerd, en waarbij Stichting Gast wil zorgen voor procedurele ondersteuning!! Inmiddels is 
de familie afgelopen week kunnen verhuizen. Ieder van de kinderen ( 12, 23 en 24 jaar) heeft nu, 
voor het eerst van hun leven eindelijk een eigen slaap/studeerkamer, ze vinden het geweldig! 
 
De jongste van het gezin gaat komend jaar naar groep 8 van de basisschool; de middelste dochter 
studeert komende maand af aan de modevakschool Arnhem en heeft met haar talenten een 
landelijke prijs in de wacht weten te slepen, als specialist maatkleding. Onze minister van O.C.W., 
mw van Engelshoven vond het zelfs de moeite waard haar met een persoonlijke brief te 
feliciteren! En de oudste dochter studeert Rechten en gaat in september verder met het derde jaar 
van haar studie aan de HAN. Ze zijn zeer consciëntieus en hopen samen met hun ouders de 
mogelijkheid te krijgen om hier in Nederland verder hun bestaan op te bouwen, waar ze al zo druk 
mee bezig zijn.  
En nu hebben wij als " vrienden van de familie PIV" de taak om iedere maand voldoende financiële 
middelen beschikbaar te krijgen om naast het hierboven genoemde leefgeld ook de energiekosten 
van het huis te kunnen bekostigen. In totaal dus ongeveer 900 euro per maand totdat de uitspraak 
onherroepelijk is. 
Tot nu toe zijn er naast incidentele giften ook vaste maandelijkse toezeggingen van 300 euro 
beschikbaar. Daarmee hebben we de familie al een halfjaar kunnen helpen. Deze steun moeten wij 
nu uitbreiden om aan de familie zekerheid te kunnen blijven bieden in de nieuwe huisvesting!! 
Wij zouden het natuurlijk ontzettend fijn vinden ,als jullie ons daarbij helpen, door eenmalig of 
geregeld een financiële bijdrage beschikbaar te stellen of door te blijven gaan met uw reeds 
belangrijke steun tot nu toe op onderstaande rekening. Hierdoor kunnen wij dan als 
vriendengroep de benodigde steun blijven garanderen, voorlopig tot medio 2021 ( afhankelijk van 
de afhandeling rechtsprocedure). Zij leven al ruim 6 jaar in onzekerheid, mede veroorzaakt door 
bureaucratische misstanden. 
 
Het IBANnummer (met belastingaftrek) dat voor de fam.ter beschikking staat is: Rek. nr. NL59 
RABO 0302 027 602 t.n.v. Vincentius Vereniging Nijmegen vermeld: hulp fam Piv. via PM Reehuis 
en vermeldt maandelijks of eenmalig. 
 
Wij, Marij de Rooij en Albert Meijer, vragen u dit namens de steungroep STAP van AvP kerkgangers 
en pastor Paul Reehuis van de Titus Brandsma Gedachteniskerk. (contact Marij: 0621526493).  
 

 



 
   

Eritreers in het parochiehuis 
 

 

Eritrees‐orthodoxe Tawahedo Kerk in het parochiehuis van de H.Antonius van Padua kerk. 
 
Wat doen die mensen steeds op zondag? 
Waarom hebben zij witte doeken omgeslagen? Waar wonen ze? Waarom zijn ze er meestal 
zondagochtenden maar soms hele dagen? Waarom slaan ze op een trom? Wat is de betekenis van 
de lier? Waarom is die ene man zo mooi aangekleed? Waarom doen ze allemaal hun schoenen uit?
 
En last but not least: waarom in de Van Slichtenhorststraat? 
 
Het zijn Eritreeërs, ze zijn hun land ontvlucht omdat daar een regime heerst vanaf 1993 dat anti‐
kerkelijk is en aan jonge mannen een zeer lange dienstplicht oplegt. Zij worden door Nederland als 
vluchteling erkend en hebben een verblijfsvergunning. 
Zij komen op zondagen bijeen om te bidden in het parochiehuis op de Van Slichtenhorststraat. Ze 
willen met het regime in Eritrea niets van doen hebben en evenmin met de Abuna (patriarch) in 
Asmara omdat die aan het regime gehoorzaamheid is verplicht. (Vergelijk de RK Kerk in China). 
Andere Eritreeërs in Nijmegen zitten in de kerk van Malden en zijn wel gehoorzaam aan de Abuna 
van Asmara en betalen voor hem, (en dus het regime?), belasting. 
 
De Eritrees‐orthodoxe Tawahedo kerk heeft een lange traditie met vele culturele dwarsverbanden 
met de Russisch‐orthodoxe, Armeens‐orthodoxe, Grieks‐orthodoxe en Servisch‐orthodoxe kerken, 
overigens allen in Nijmegen aanwezig! Het meest nauwe dwarsverband is te leggen tussen hen en 
de Koptisch‐orthodoxe kerk van Egypte, en aan de patriarch van Caïro (vroeger Alexandrië) 
gehoorzamen "onze" Eritreeërs. 
 
Jawel! Ze zijn allemaal orthodox hetgeen letterlijk "recht in de leer" betekent; degenen die zich 
daarin willen verdiepen wens ik veel succes, ik zal het proberen kort uit te leggen: allen vinden dat 
de Triniteit goddelijk is want de Vader is de zalver, de Zoon is de gezalfde en de H.Geest is de 
zalving, ergo: er bestaat geen Triniteit! Terwijl Roomsen, protestanten en de meeste andere niet‐
orthodoxe christenen wel daarin geloven. En voor u nu erg gaat zuchten… hierover is eeuwenlang 
ruzie gemaakt binnen het Christendom, er zijn rijken opgericht en ten onder gegaan en over het 
bloed wat is gevloeid van gewone mensen wil ik het hier niet hebben. Overigens maakt het wel 
degelijk veel uit, als er Tawahedo = "eenvormigheid" bestaat kan alles om ons heen, inclusief 
corona‐virus, 
Niet van God zijn, dus van ? Vul maar in: demonen, duivel, heksen, kwade geesten, etc. 
 
Om dit alles beter te begrijpen hebben we contact gelegd met de Raad van Kerken en de 
Byzantijnse Kapel aan de Dobbelmanweg, waar vele orthodoxen hun vieringen houden, en zo 
kwamen we terecht in de alwetendheid van het Instituut voor Oosters Christendom van de 
Radboud‐Universiteit in het algemeen en Paul Baars in het bijzonder. En, zoals dat meestal gaat 
wanneer in aanraking met wetenschap, sommige dingen worden duidelijk: zie de vorige alinea, en 
zie ook de kerkgeschiedenis * , maar er blijven vooral veel vragen over. 
 
Een paar voorbeelden: 
Speelt de gemeente Nijmegen een rol in de facilitering van al die behoeftes aan kerkruimtes, zo ja 
welke? Welke verbanden kunnen we leggen tussen priester Fudsum en zijn schapen, die in het 
parochiehuis kerken enerzijds en mede‐gelovige kerkgenoten anderzijds in of buiten de 
gemeente? Zijn er kansen op samenwerkingsvormen tussen de orthodoxen onderling wat betreft 
gebedsruimtes, kleding, kaarsen, etc.? In Kleef zit een Ethiopische priester, hebben onze Eritreeërs 



iets aan hem? Zij zelf hebben met Utrecht banden en met Emmerich, welke zijn dat? En dan 
natuurlijk nog al die onbeantwoorde vragen van het begin. 
 
Toekomst: 
We blijven priester Fudsum en zijn schapen onderdak verlenen zolang zij nergens anders terecht 
kunnen omdat wij een Huis van God en van de buurt willen zijn. 
We blijven zoeken naar meer contacten voor hen zodat er uitzicht komt op een betere 
gebedsruimte, een betere educatie‐ruimte voor hun jeugd en betere omstandigheden voor de 
kleine kinderen die nu niets hebben. En dit is een duidelijk belang van ons allen, want ingebed in 
eigen geloof en tradities worden dit fantastische Nederlanders! 
We leggen contact met Habtom Yohannes, een Eritreeër die werkzaam is op de universiteit en wil 
promoveren op Eritreeërs in Nederland. 
We intensiveren het contact met Habtom Yohannes en Paul Baars van de universiteit en 
organiseren een informatie‐moment (een student kan iconen laten zien en er uitleg over geven 
b.v.) na de kroontjes‐crisis. (Maria Nolet, waar ben je? Jij kon dat ook.) En dan zorgen we voor een 
tolk en vuren we alle vragen op elkaar af waar we nog mee zitten! 
 
Louise Fontein, Monique Leclercq 
 

 

  
   

Kaarten voor de Pompekliniek 
 

 

Er zijn 52 Paasgroeten verstuurd naar cliënten van de Pompekliniek. Hartelijk dank hiervoor! 
 

 

  
   


