Antonius onderweg

December, maand van
verwachting
Het wat koude en natte weer van
de laatste dagen herinnert ons
eraan dat de winter op komst
is. Er komt nog meer aan: b.v
het heerlijk avondje. Misschien
is het al voorbij als u dit leest;
ik kijk er nog naar uit. En dan
natuurlijk de voorbereidingstijd
op Kerstmis, de geboorteviering
van de Heer. Sommige huizen
worden al versierd met vele
lampjes, want Kerstmis is ook
het midwinterfeest, het feest
van de overwinning van het
licht, de zonnewende. Vooral
de commercie doet zich in dit
opzicht gelden: de winkels en
warenhuizen staan bol van al
wat maar met het midwinterfeest in verband kan worden
gebracht. Al deze dingen zijn
uitingen van verlangen: naar
zon en warmte, gezelligheid met
elkaar, naar afleiding uit de sleur,
naar een vredig en probleemloos
samenleven. Wie kent die verlangens niet? Ze horen bij ons
bestaan, dat ons nooit helemaal
voldoet, dat altijd nog te wensen
overlaat. En bij verlangen hoort
verwachting. Als er geen kans is
dat het verlangen minstens een
beetje vervuld wordt, dooft het
uit. En ook het leven zelf, want

zonder verlangen en verwachting kunnen wij niet leven. Dit
geldt voor alle gebieden van het
leven: voor het bredere maatschappelijke, en evenzeer voor
onze relaties, en voor ons eigen
persoonlijke leven. Voorbeelden
te over. De overheid in Brazilië
was/is zeer corrupt. Ieder die
dat zag of er onder leed hoopte
dat er een einde aan zou komen.
En zie: het gezonde verstand,
het eerlijke gevoel krijgt de
overhand en veel functionarissen zetten zich in om schoon
schip te maken. Zimbabwe gleed
geleidelijk naar de afgrond door
de onvoorstelbare halsstarrigheid van een oude dwaas. En
zie: de legerleiding neemt de
verantwoordelijkheid op zich om
er een einde aan te maken. En
dan blijkt dat het hele volk, ook
de partijgenoten van de dictator,
gevangen zaten in een verlammende angst om zich er tegen te
verzetten. Een nieuwe toekomst
wordt mogelijk. Hopelijk een
eerlijker bewind, al moet dat nog
blijken. Maar het begin is er in
ieder geval. Er is kennelijk altijd
hoop op een betere wereld. Al is
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er nog zoveel te wensen…………..
Wij zingen in deze maand in de
kerk: ”Dat een nieuwe wereld
komen zal, waar brood genoeg
en water stroomt voor allen…”
Die hoop is onderdeel van ons
christelijk geloven. Zo gauw we
denken dat er toch niets aan te
veranderen is, tekenen we het
doodvonnis. Berusting is een
dodelijke kwaal. Revolutie in de
positieve zin, als verzet tegen de
verstarring van organisaties in
de samenleving om van binnen
uit verbetering te bewerken, ook
in de Kerk, is een noodzaak. De
ouderenzorg in ons land schiet
ernstig te kort. “Dat pikken wij
niet”, en van meerdere kanten
wordt de regering onder druk
gezet er iets aan toe te doen.
Op kleinere schaal wordt er in
dorpen en steden aandacht geschonken aan de dreigende vereenzaming van ouderen. Allerlei
soorten initiatieven komen op
om mensen bijeen te brengen,
leuke dingen te laten doen of
ervaren. Leven is samenleven.
Verlangen en verwachting speelt
ook in ons leven, dagelijks. Kent
u uw eigen verlangens? Weet
u wat er aan verwachting in u
leeft? U hebt natuurlijk meegemaakt dat u zich teleurgesteld
voelde, misschien een wat vaag
gevoel van onbehagen. Om
helder te krijgen waar dat vandaan komt is het nodig om in
jezelf op zoek te gaan naar wat
je verwachtte, misschien heel
onbewust. Als je dat ontdekt
ben je ook beter in staat om met
die teleurstellingen om te gaan.
Die zijn niet te voorkomen, die
horen bij het leven. Ik ben oud.
Dan doven veel verlangens uit.
Wat heb ik nog te verwachten?
Ik verlang nog jaren onder en
met medemensen te zijn. Naar
rust ook, en innerlijke vrede. Ik
wil ook graag nog voor anderen
iets betekenen. Teleurstellingen
zullen mij beslist niet bespaard
worden. Dan betekent de boodschap van het Kerstfeest veel
voor mij. Wij vieren dan de geboorte van de man, wiens leven
en strijd voor een betere wereld
op een fiasco uit liepen toen hij
verraden en vermoord werd.
Maar er is geen mens op aarde
die zoveel heeft bijgedragen aan
een betere wereld als hij.
Pastor Jan Zuiker

Top opbrengst
14 kokers, zo’n 10 mensen die
hebben geholpen met opbouwen
en afbreken van de kraam, 7 verkopers en 3 mensen in de keuken
hebben samen met de kopers van
de soep een fantastische opbrengst
gerealiseerd: de verkoop van erwtensoep tijdens de Zevenheuvelenloop bracht maar liefst 935,00
euro op. En dankzij een donatie
kunnen we 1035,00 overmaken
naar St. Straatmensen. 220,00
meer dan verleden jaar. Daarnaast
krijgen de blikken erwtensoep die
wij gekregen hebben een goede
bestemming. Iedereen die heeft
bijgedragen: hartelijk dank!

De stille Godsverwachting
die wij advent noemen
leert je anders kijken,
voelen, spreken, handelen.
Want niets is onomkeerbaar
of voorgoed verloren.
Alles blijft wachten
in zijn diepste kern
op – God weet –
een bewogen menselijke hand
waarmee al het gekneusde
en vertrapte weer kan worden
aangeraakt en in het licht getild.
Om onaantastbaar
als een ster te schijnen.
De stille Godsverwachting
brengt je in een sterke tegenstroom,
vandaag, in deze wereld.
Van hoop ondanks het onheil.
Van recht doen onvoorwaardelijk.
Van zachte kracht
als antwoord op geweld.
Van mildheid en van mededogen.
Kris Gelaude

Vormselhulpjes Kuda en Cédric hielpen
heel fijn mee!

Advent in de Antonius
10 december 16-17.00 uur:
Klankmeditatie door Jeanine van
Weert in het Parochiehuis aan de
Van Slichtenhorststraat 81.
15 december 18 -21.15.00 u
Wachten... verloren tijd? Meer
info zie pagna 3.
Antonius van Paduakerk.
17 december 16-17.00u:
Kerstliederen bij kaarslicht.
Lekker meezingen met en
luisteren naar Nederlandse
en Engelse kerstliederen. Na
afloop genieten we samen van
een glaasje glühwein.
Antonius van Paduakerk.
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage.
Van harte welkom!

Parochieblad vaker ontvangen?
Deze kerstuitgave van het parochieblad wordt huis aan huis verspreid.
Ontvangt u het blad normaal gesproken niet, maar wilt u het wel vaker
ontvangen? Stuur dan een mail naar: parochieblad@avpnijmegen.nl en wij
zorgen ervoor dat u het blad ontvangt.

Waar wacht jij (nog) op?
lem, de wederkomst van Christus
op aarde. De Franse revolutie zou
gelijkheid, broederschap en vrijheid
brengen. Het marxisme verwachtte
de voltooiing van de socialistische
heilstaat; in het nationaal socialisme zou het duizendjarig Rijk
moeten worden gerealiseerd.En in
al die genoemde situaties graag een
beetje veel druk op de ketel, want
wachten…….was moeilijker dan men
dacht. Uiteindelijk bleek dat toch
geen goede keus. Onderdrukking
en onnoemelijk veel geweld waren
vaak het gevolg. Bezig zijn met
het thema wachten en verwachten
roept vele vragen op:
• Waar wachten wij op?
• Is wachten werkelijk verloren
tijd?
• Hoeveel wachten verdraagt een
mens?
• Wat verwachten wij (nog) van
het leven?
• Ziet ons leven er werkelijk
zonniger uit wanneer wij nooit
meer hoeven te wachten?

leden, geboorte van Jezus, wat tegelijk de toekomst is: het realiseren
van een betere wereld. Ook hierbij
is het, zo denken we, goed om die
begrippen wachten en verwachten
nader te onderzoeken. Wachten kan
dus wellicht leiden tot een nieuwe
opening, wat die ook moge zijn: een
idee, een voornemen, een pas op
de plaats, een inzicht. Het aanbieden van interessante perspectieven
die het wachten in een heel ander
licht kunnen zetten. Dat willen wij
doen op:
Vrijdagavond 15 december, vanaf
18.00 uur tot ongeveer 21.30 uur,
Plaats: Antoniuskerk Groesbeekseweg 96. We beginnen met een
maaltijd. Maar u kunt ook alleen
voor het overige programma komen. Dat begint om 19.00 uur.
Met een team van 8 mensen bereiden we een programma voor
dat onder andere bestaat uit een
maaltijd, het delen van ervaringen
van wachten met elkaar, film- en
videobeelden, schilderen van ervaringen van wachten, aanbrengen

ring. De tijd kan niet snel genoeg
gaan, en dan…….? Ja, dan is dat
weer voorbij, een ervaring rijker of
een illusie armer. En hoe hebben
we de tussentijd beleefd? Als een
vergeten tijd?
Dan hebben we het nog maar over
onschuldige zaken gehad. Veel
problematischer wordt het wanneer we wachten op een medisch
onderzoek, wanneer je eindeloos
wacht op bezoek dat nooit komt,
of wanneer je wacht op de dood.
Maar er is niet alleen een ‘wachten’,
we kennen ook ‘verwachtingen’ of
een ‘verwachten’. Talloze malen in
de geschiedenis meende mensen
dat eindelijk een hoop, een streven
in vervulling zou gaan. Christenen
verwachtten het Nieuwe Jeruza-

Zouden bijvoorbeeld heel veel
situaties er niet veel beter op worden als wij langer zouden wachten
bijvoorbeeld met antwoord geven,
met reageren. Eerst de tijd nemen,
stilstaan bij, durven wachten. Karel
Appel zei ooit in een interview: ‘Het
meeste van mijn tijd doe ik niets en
zit ik te wachten’. Bij wachten hoort
aandacht, een open blik. Die aandacht kun je het beste opbrengen
wanneer je zelf even niet in het middelpunt staat. Spreekt ook de Bijbel
niet over een ‘verwachten’? Al is het
antwoord daarop wellicht heel anders dan wij ons willen voorstellen.

op het doek, muziek, meditatie etc.
Vanzelfsprekend bent u allemaal
van harte welkom. Neemt u deel
aan de maaltijd, dan kunt u zich
tot 10 december daarvoor opgeven.
Voor de rest van het programma is
opgeven niet noodzakelijk, maar
het mag wel zodat we een beetje
een idee hebben van het aantal
mensen dat komt. Aanmelden:
(graag erbij vermelden maaltijd of
geen maaltijd)
wachten@avpnijmegen.nl.
De kosten voor de maaltijd bedragen 2,50 euro. Het overige programma is gratis toegankelijk.

De Adventstijd is een bijzondere
tijd waarin we vanuit de christelijke
traditie wachten op iets uit het ver-

Namens het voorbereidend team,
Rob van Woerkom
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Wachten, het is niet direct onze
liefste bezigheid. In deze tijd waar
veel draait om efficiëntie en effectiviteit hebben we er moeite mee.
Verspilling van tijd, etc.. Maar ach,
situaties met ‘wachten’ komen
zo vaak in ons leven voor. Voor
stoplichten, voor de kassa van een
drukke winkel of een museum (en
kijk wat er gebeurt als plotseling
een nieuwe kassa opengaat). Wachten op de trein, op het vliegtuig
dat uren vertraging heeft of in de
wachtkamer van de tandarts. Hoe
belangrijk dat we soms precies
kunnen weten, dankzij monitors,
hoe lang we nog moeten wachten.
Psychologisch scheelt dat een stuk.
Dan kennen we nog een ander
soort van wachten, meer ‘een uitzien naar’, soms zo heftig dat men
spreekt van ‘een reikhalzend verlangen naar’. Voorbeelden genoeg.
Voor het kleine kind, St. Nicolaas;
voor de leerling van de middelbare school, het eindexamen; voor
anderen, een naderend jubileum,
verjaardag, bruiloft, of pensione-

Heilig boontje
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Door wie laten wij ons inspireren?
In onze tijd noemen we vaak Nelson Mandela, Obama of Gandhi
als voorbeelden. Of op een andere
manier – als je jonger bent en van
muziek houdt – Lady Gaga, Taylor
Swift of Ed Sheeran. In vroeger
tijden werden op zo’n vraag nog

wel eens heiligen genoemd. Heiligen kennen we nu vooral van
heiligebeelden, die er een beetje
zoetig uitzien en waar een kaarsje
bij wordt opgestoken. Mensen van
buiten de kerk hebben er meestal
niet veel mee op. Maar tijdens hun
leven waren veel heiligen niet zo
aaibaar en eerder tegendraads.
Ze verstoorden de bestaande
orde, hadden een speciaal talent
en wisten anderen mee te krijgen
om iets nieuws op te bouwen. Niet

het halfzachte heilig boontje, maar
vaak stoer de dingen bij hun naam
noemend en niet meegaand met
de massa. Denk aan Franciscus
van Assisi, afkomstig uit een rijke
familie, die in armoede ging leven
en die ook bijzondere aandacht
aan de dag legde voor de natuur.
Bovendien was
hij pleitbezorg e r va n v r e de en trok hij
(onbewapend)
naar Egypte om
te praten met
moslims. Denk
ook aan Antonius van Padua,
een Franciscaan
van het eerste
uur waar onze
kerk naar is
vernoemd. Een
Portugees die
ook naar Afrika trok, op de
terugweg schipbreuk leed en daarna in Italië zijn
talenten ontdekte om anderen te
overtuigen.
Meer in onze contreien componeerde Hildegard van Bingen niet
alleen prachtige muziek, maar ze
was ook belangrijk voor de verdere
ontwikkeling van de natuurwetenschappen in haar tijd. Hoppend
door de geschiedenis leefde ruim
een millenium eerder Maria Magdalena, die ons de schoonheid liet
zien van geloven. Met haar leven

Maria even uit haar glazen huis
Het beeldje van Onze Lieve Vrouw
van Nijmegen, waarbij dagelijks
honderden mensen een kaarsje komen aansteken in de Molenstraatkerk, zal op zondag 10 december
2017 eventjes haar vertrouwde plek
verlaten voor een vesperviering.
Tijdens deze gebedsdienst zal er
gelegenheid zijn om het beeldje
van dichtbij te zien. De vesperviering met Mariaprocessie begint om
16.00 uur. Er worden klassieke en
nieuwe Marialiederen gezongen.
Na afloop is er gelegenheid tot
ontmoeting onder het genot van
een drankje. Normaal gesproken

staat het beeld van Onze Lieve
Vrouw van Nijmegen achter glas in
de Mariakapel van de Molenstraatkerk. Jarenlang vond eenmaal per
jaar een Maria-omdracht plaats.
Het beeldje werd dan door de stad
gedragen. Eind twintigste eeuw is
de traditie van de ommegang verwaterd. Op 10 december zal Maria
opnieuw in een eenvoudige stoet
worden meegedragen door de kerk.
Onder het thema ‘Met Maria op
weg naar Kerstmis’ wil de parochie
Heilige Stefanus mensen de kans
geven in dit gebedsmoment dichter
bij Maria te komen.

maakte ze duidelijk dat je niet
minder wordt wanneer je een
ander boven jezelf verheft.
Aan Augustinus die na een
losbandig leven (“zuipen en
neuken”) zo rijk en ruimhartig
schrijft over de psychologie
van het menselijk samenleven.
Een persoonlijke favoriet is de
Vlaamse pater Damiaan, die
leefde in de negentiende eeuw
en uitgezonden wilde worden
naar de leprakolonie van Hawaii
om mensen geestelijk bij te
staan en die daar uiteindelijk
aan die ziekte is gestorven.
Een held, die mij tegenover alle
negatieve verhalen uit de kerk
(kindermisbruik etc.) zegt: zulk
idealisme is waarachtiger dan
alle menselijk falen, dan alle
misstanden in de kerkstructuur
ook. En daarom noem ik mij
katholiek.
Zijn er heiligen die jou persoonlijk aanspreken? Of heb
je andere helden waardoor je
geïnspireerd bent? Laat het
mij alsjeblieft weten. Als er
gelegenheid is, willen we hier
binnen onze geloofsgemeenschap op een bijzondere manier
aandacht aan besteden.
Corné van Iersel c.van.iersel@
outlook.com
tel. 06-16470300

Ans bedankt!

Kerkbalans: verbonden met buurt en wereld

Nadat Kees Megens met pensioen
ging moest er iets geregeld worden
om alles in de kerk in goede banen
te laten blijven lopen. Een coordinator was nodig om de post, telefoon,
contacten met vrijwilligers, rooster
maken en vele dagelijkse zaken te
regelen. Dat werden er uiteindelijk
twee: Ans Asberg en Clara ter Berg.
Samen hebben we zo al die jaren
gewerkt en het moet gezegd: dat
ging ons goed af. Het is verantwoordelijk werk wat bijna helemaal op
de achtergrond gebeurt. Al is ook
bijna altijd een van ons aanwezig bij
activiteiten. Om je gezicht te laten
zien en om aanspreekpunt te zijn.
Maar nu is het tijd voor een stap
terug voor Ans. De jaren gaan tellen
en er moest wat af. Niet alleen het
zingen maar ook het coordinator
zijn. Tijdens het parochieberaad
hebben we Ans bedankt voor al het
werk. Op andere terreinen blijven
we haar gelukkig nog zien want
werk is er bij ons altijd genoeg!
Ans, dank je wel voor al die jaren
van samenwerking. We hebben het
goed gehad.
Clara ter Berg

We hebben een fantastisch jaar achter de rug. Het 100-jarig bestaan
hebben we uitbundig gevierd – een
reis naar Padua,
de publicatie van
twee boeken, een
grote buurtmaaltijd
op het kerkplein,
verschillende muzikale activiteiten
en meer. We weten
ook in onze gewone doen – zondagsvieringen, gespreksavonden in
het kader van het
Paduahuis en dergelijke – mensen te
boeien en aan ons
te binden.
Gelukkig zijn we
een vitale gemeenschap. Bovendien
hebben we het afgelopen jaar met
onze diaconale activiteiten ook weer
bijgedragen aan verschillende goede doelen. De Kleurfabriek verzorgt
activiteiten voor kinderen van ons
‘buurt-AZC’ op het Limosterrein.en
heeft ter ere van het eeuwfeest een
donatie van € 2.400,= ontvangen.
Wij’deWereld verzorgt buurtmaaltijden in het parochiehuis. Zij mocht
€ 1.000,= ontvangen uit extra donaties met het eeuwfeest. De jaarlijkse rommelmakrt bracht ook dit
jaar weer een ongelofelijk bedrag
op van ruim € 10.000,=, waarvan de helft voor Stichting Gast.
Er zat ook een stijgende lijn in de
verkoop van erwtensoep bij de Zevenheuvelenloop: ruim € 1.000,=
voor de Stichting Straatmensen. En
dan heb ik het nog niet eens over
alle andere acties (vasten, advent,
voedselpakketten, kerstpakketten,
koffiebonnen, dassen en mutsen
breien etc.)

Het komende jaar staat de restauratie van ons kerktorentje in de
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Gedurende het hele jaar organiseren we veel voor andere mensen,
maar met de Actie Kerkbalans vragen we een bijdrage voor onszelf.
Daarmee blijft ons werk ook in
de toekomst mogelijk. De Actie
Kerkbalans is – naast de wekelijkse
collecte in de kerk – één van de
belangrijke inkomstenbronnen voor
onze kerk. Wij verzoeken u daarom
om ook dit jaar weer gul te geven.

planning. De onderhoudstoestand
van het torentje, dat een eeuw
lang weer en wind heeft weten te

doorstaan is slecht en restauratie
kan niet langer worden uitgesteld.
U zult begrijpen dat dit forse kosten met zich meebrengt. We zijn al
enkele jaren aan het sparen, maar
doen toch een extra beroep op u
doen om deze restauratie mogelijk
te maken.
De kerk met zijn verlichte vieringstorentje is één van de bakens
die de buurt zijn eigenheid geeft.
Voor het torentje doen we daarom
óók een beroep op u als buurtbewoner, ook als u geen deel wilt zijn
van onze kerkgemeenschap. In dat
geval kunt u uw donatie specifiek
bestemmen voor de restauratie van
de kerk.
Voor grote, maar ook voor kleinere
donateurs, kan het interessant zijn
uw gift via een overeenkomst te
regelen. Dit is fiscaal erg gunstig,
waardoor het voor u wellicht beter
mogelijk is uw bijdrage te geven.
Indien u hierover meer informatie
wenst, kunt u contact met me opnemen.
Corné van Iersel, penningmeester
c.van.iersel@outlook.com
tel. 06 – 164 70 300
Bankrekening AvP: NL96 INGB
0000 9403 56

Op weg naar Kerst: wachten, verwachten
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Een nieuw begin
Ik heb altijd gemengde gevoelens
gehad over Kerst, vertelt Sef Boots.
Het was voor mij te vroom, te braaf.
Het feest zoals het in de familie
gevierd werd correspondeerde niet
met wat ik voelde. We komen nog
steeds samen met Kerst, maar voor
mij zijn het de moeilijkste dagen
van het jaar. Het gaat een beetje
langs mij heen: ik neem het waar
maar maak er geen deel van uit.
Toch verwacht ik dat ik er steeds
minder moeite mee krijg. Ik voel
me steeds positiever en laat me
minder meeslepen door negatieve
gevoelens. Vrede, een nieuw begin;
de boodschap van Kerst is voor mij
dat God in Jezus, het nieuwe leven,
laat zien dat Hij zich iets aantrekt
van de wereld. Ik voel het nog niet
zo, maar ik verwacht dat het stiekem wel gebeurt. Dat ik los kom
van mezelf en dat ik dan mee kan
gaan in de Kerstsfeer.

Op 19 december organiseren wij een avond over
wachten, verwachten. Naar aanleiding daarvan
vroegen we enkele parochianen:
Op weg naar Kerst: waar wacht jij (nog) op?
Hieronder hun verhaal.

Tijd voor mijzelf
Waar wacht ik nog op? Ik wacht op
de dag dat ik wat meer aan mezelf
toe kom. En tegelijkertijd ben ik
een doener en wil ik bezig zijn met
de dingen die van buitenaf op me
afkomen waarbij ik me geroepen
voel om mee te doen. Als er zich
iets aandient, dan wil ik er ook zijn.
Ik zit niet te wachten, maar het
gebeurt. In die zin is het ook wel
een beetje tegenstrijdig: ik wil meer
aan mezelf toekomen, maar van de
andere kant: dit is wie ik ben, een
doener die altijd bezig is. Als je het
op die manier bekijkt, kom ik dus
heel vaak aan mezelf toe. Maar als
een afspraak niet doorgaat, dan ga
ik die uren niet weer volplannen en
daar kan ik echt van genieten. Ook
merk ik als ik ergens, bijvoorbeeld
op een afspraak, zit te wachten, ik
dat vaak ervaar als een rustgevend
moment dat tot nadenken aanzet.
In de Advent probeer ik er wel va-

ker stil bij te staan. Ik wacht op de
uren die ik bewust aan mezelf kan
besteden. Ik hoop dat het komt en
gelukkig lukt het me in de Kersttijd
wat beter om daar bewust mee
bezig te zijn.
Marij de Rooij

Een vonk die overspringt
“Het zou mooi zijn als Kerstmis de
mensen aan het denken zet over
de problemen van deze tijd. En niet
alleen met Kerst, maar dat Kerst als
een vonk is die overspringt zodat
mensen bij alles wat ze doen meer
gerechtigheid zoeken, andersdenkenden accepteren en meer vergevingsgezind zijn.
Dat het niet blijft bij één dag maar
dat het beklijft. Dat de boodschap
van Kerst het hele jaar meegaat
in het handelen, het gedrag en

de besluitvorming.” Jan Gerritzen
verwacht dat het ooit gaat lukken.
“Ik merk dat het steeds een klein
beetje beter gaat en ik verwacht
dat de collectiviteit van de vredeswens echt gaat doorklinken op
alle niveaus. Want als iedereen
massaal gelooft in die vredeswens
en het gaat uitdragen, dan kan het
niet anders dat er uiteindelijk echt
iets in de wereld gaat veranderen.
Het gaat langzaam, maar het gaat
gebeuren.”

Waar wacht jij (nog) op?

Van hopen naar
verwachten

blijvend voor inzetten. Überhaupt
word ik blij van mensen die er zijn
voor elkaar. Van mensen die gelukkig zijn en die elkaar tot steun zijn.
Toen mijn man ernstig ziek was heb
ik die steun in de AvP echt mogen
ervaren. Niet opdringerig, maar er
zijn voor elkaar. Het gebeurt en
dat is positief. En nu ik er zo over
nadenk weet ik: het komt echt!

Verwachten is wel wat zwaar, alsof je zeker weet dat het gebeurt.
Maar ik hoop echt dat mijn droom
uitkomt: gelijke rechten voor iedereen. Zwart of blank, rijk of arm,
man of vrouw. Dat alle initiatieven
door gaan werken en dat mijn
kinderen en kleinkinderen het mee
gaan maken. Want gelukkig worden
er wel stapjes gezet. Ik heb dan ook
respect voor de mensen die zich er

Jeanne van Tienen

Iets magisch...

Als je een mooie glanzende steen
neerlegt en een maand later terugkomt dan ligt de steen er nog. Je
hoeft er niet op te wachten, de
steen komt dan niet naar je toe,
hij verschijnt niet plotseling op een
andere plek. De steen wordt niet
mooier en glanzender, en er liggen
er zeker niet opeens twee op je
te wachten.
Bij mensen is het gelukkig anders.
Als je wacht op iemand komen ze
soms met je mee, of ze
worden mooier naarmate de tijd
verstrijkt. En soms gebeurt er een
klein wonder, waardoor je
opeens op twee mensen zult wachten. Dan wordt wachten tot verwachten, totdat dat nieuwe mensje
ook in je leven is. Wij verwachten
in juni ons kindje, en ook tijdens de
kerst zal ik wachten op die
mooie gebeurtenis. Dat is voor
mij wat wachten betekent in deze
periode !
Sander Raaijmakers

Kerst had voor mij als kind altijd iets
magisch. Een periode vol tradities:
Samen een kerstboom kopen en
versieren. En jeukende handen van
het engelenhaar. Wij mochten ook
ieder jaar één kerstbal uitzoeken:
ik kon nooit zo goed kiezen welke
bal nu het meest speciaal was. En
natuurlijk zingen in de nachtmis en
na afloop een pasteitje met ragout
eten. Opa en oma kwamen logeren
en overdag speelden we spelletjes
en maakten een heerlijke boswandeling. De dagen voor Kerst, maar
ook Kerst zelf, leken eindeloos te
duren. En niet in negatieve zin,
nee, een lange periode om lekker
te genieten en uit te rusten. Maar
nu gaat de tijd veel sneller. Het lijkt
alsof ik rond Kerst juist drukker ben
dan anders en er dus minder tijd is
om te bezinnen. Minder tijd voor
magie. Ik zou graag weer eens die
magie beleven. Mij verwonderen,
genieten van al die dingen die
vroeger zo vanzelfsprekend waren.
Weer het gevoel hebben dat ik eindeloos de tijd heb. Het gevoel van
verwachting. De spanning van...
van iets waar ik me als kind niet
bewust van was, maar wat zeker te
maken had met iets positiefs. Het
goede, het eeuwige, iets vredigs.
Maar is dat alleen een kwestie van
tijd maken? Ik denk dat er meer
voor nodig is. Ik denk dat ik mezelf
mag toestaan om weer bewuster bij
de dingen stil te staan en niet alles
als vanzelfsprekend te beschouwen.
Als ik een boom koop kan ik kiezen:
ik koop een boom en zet hem in de
kamer, versier hem en dat is het. Of
ik geniet van de boom; van de geur,
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Wachten op....

de groene takken. Levend groen in
huis. Ik haal weer vol verwondering
de oude ballen uit de doos en denk
terug aan het verhaal rond de bal.
Zo heb ik dit jaar twee ballen gekocht: ik kon namelijk niet kiezen.
Een vogel met prachtige zilveren en
gouden veren en een wijze uil. Als
een kind heb ik staan genieten bij
het uitzoeken. Ik ging er helemaal
in op. Het enige verschil is dat ik nu
niet hoefde te kiezen. Ik heb ze alle
twee gekocht.
Jeanine v. Weert

2017 een bijzonder jaar.....
Naast alle feestelijkheden rond ons 100-jarig bestaan was
het ook een jaar van: inloopmatten gelegd, tapijt verwijderen en de oude tegelvloer opknappen door o.a. Ton,
Jan en Mieke; iedere 1e en 3e dinsdag Buurt aan Tafel;
Jacob de nieuwe en jongste acoliet en Jeanine die na 33
jr. afscheid neemt van de Liturgiecommissie; mooi bedrag
opgehaald voor o.a. de Kleurfabriek, St. Gast, dak-en
thuislozen en natuurlijk weer de Kerstpakkettenactie die
we samen met de Maranathakerk organiseren; Eritreeers
die op zondag in het parochiehuis samenkomen voor hun
kerkdienst; themabijeenkomsten van o.a. het Paduahuis;
het Leerhuis.... Op deze pagina zomaar een impressie.

Uit het locatieteam

Met de organisatie van Franciscuswandelingen willen we
de gelegenheid bieden om op
zondagochtend op ‘een andere
manier’ tijd te nemen voor bezinning en verdieping. Niet in
een traditionele zondagsviering,
maar de benen strekkend in de
frisse buitenlucht.
Natuurlijk ben je van harte welkom om voorafgaande aan de
wandeling deel te nemen aan de
kerkviering in de Antonius van
Paduakerk. Met de naam voor
deze wandelingen willen we tot
uitdrukking brengen dat we zijn
geïnspireerd door Franciscus van
Assisi. Niet alleen heeft hij in zijn
geloofsbeleving veel aandacht
voor de natuur, maar ook neemt
vrede en dialoog een belangrijke
plaats in en ziet hij het leven in
soberheid of (materiële) armoede als een weg om dichter bij
God te komen. Voor de huidige
tijd zijn het drie belangrijke
thema’s waaraan we niet willen
voorbijgaan.
Wandel je mee? Iedere derde
zondag van de maand gaan we
wandelen. Vertrek om 11.15 uur
vanaf het kerkplein van de AvP,
Groesbeekseweg 96 Nijmegen.

Nu het einde van het jaar alweer
met rasse schreden nadert kijkt ook
uw locatieteam terug op het afgelopen jaar. En wat een jaar hebben
we gehad! We hebben ons 100-jarig
bestaan op grootse maar toch intieme wijze gevierd. Met veel gastvrijheid en saamhorigheid zoals dat
bij ons past. Er is een prachtig boek
over onze mooie kerk verschenen
waar zelfs de bibliotheken interesse
in hadden. We hebben twee keer
een gratis toegankelijk concert aangeboden, waarbij iedereen welkom
was. Het boek “Opnieuw gelezen” is
verschenen waarin de parabels vanuit het hedendaagse bekeken zijn.
Er was een prachtige expositie in de
kerk. Er is gevierd met parochianen,
voorgangers en de bisschop. Op
warme wijze en met grote betrokkenheid. We hebben gegeten met
de buurt op een vol kerkplein waar
lange tafels uitnodigend stonden.
Er is een geweldige musical uitgevoerd waar de speciale gasten
uit Padua nog lang over nagepraat
hebben. En natuurlijk hebben we
ook getracteerd: De kleurfabriek
heeft een prachtig bedrag gekregen
om hun goede werk voor kinderen
in het AZC verder te kunnen doen.
Schilderijen van die kinderen hingen tijdens de vieringen in de kerk.
Kortom: het was geweldig!
Tja, en hoe ga je daarna verder?
Alle energie die dat gekost en ook
gegeven heeft moet weer even in
een rustig vaarwater komen. Maar
al snel was daar weer de rommelmarkt. En alle diaconale activiteiten
gaan ook gewoon door. Het parochieberaad liet zien hoe belangrijk
het is om regelmatig met elkaar van
gedachten te wisselen over wat er
zoal gaande is. Dat zullen we dan

De kerstster
In december zie je ze weer volop
in de winkels staan: de kerstster.
Maar waarom wordt deze mooie
plant eigenlijk kerstster genoemd?
Het verhaal gaat dat een arm kindje, dat op de nacht van kerstmis
geen kado kon kopen voor Jezus
Christus. Om toch iets te kunnen
geven had het kindje wat plantjes
en onkruiden geplukt in een wegberm en daar een klein boeketje
van gemaakt. Aan het kindje was
verteld dat een liefdevolle gift aanvaardbaar was in Gods ogen.

Eenmaal in de kerk, begon het
boeket gemaakt van onkruiden,
te bloeien met rode en groene
bloemen. De rode bloemen van
het ‘onkruid’ bloeiden op in de
vorm van sterren. De Drie Wijzen
werden naar eigen zeggen naar
het kindje Jezus geleid door een
heldere ster in de hemel. De Christenen beschouwden deze plant
als een kerstwonder. De kerstster
wordt door zijn geschiedenis veel
verkocht in de dagen rond kerst,
en is vaak alleen maar rond Kerst
te koop.

ook zeker blijven doen.
Naar het nieuwe jaar toe zijn er
ook alweer nieuwe plannen. Er zijn
serieuze gesprekken gaande om het
vieringstorentje aan te pakken. Er
wordt een groep gevormd om na te
denken hoe we ons kerkgebouw op
meerdere manieren kunnen gebruiken. We willen graag dat de deuren
vaker open gaan zodat mensen
binnen kunnen komen. En de actie
Kerkbalens staat alweer bijna voor
de deur.
Bij al die activiteiten hebben we u
hard nodig. Ook bij ons wordt het
wat moeilijker om alle groepen
vrijwilligers goed te bemensen. En
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Wandel je mee?

zonder u gaat het niet!
Er komt weer genoeg op ons pad
komend jaar. Laten we in alles met
elkaar verbonden blijven en er samen voor blijven gaan.
Namens het locatieteam,
Clara ter Berg.

Er zijn er die U vermoeden
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‘Er zijn er die u vermoeden’.
Deze zin, opgeschreven door Rainer
Maria Rilke, de Duitse
dichter uit het begin
van de vorige eeuw
heeft op mij altijd grote indruk gemaakt. Zo
voorzichtig en teder
geformuleerd. Ik weet
niet meer in welk verband ik die zin gelezen
heb, wel dat ik hem
sedertdien nooit meer
vergeten ben.
Het is ook nu nog een
zin die ik vaak als een
soort mantra hardop voor mijzelf uitspreek. Hij heeft iets
geruststellends, hoe
vreemd dat misschien
ook klinkt. Het voelt bij
mij aan als: ‘Blijkbaar
heeft Rilke de nodige
mensen ontmoet die
er zo over denken’. Je
voelt je daardoor hoe
dan ook, ineens sterker staan. Het geeft
je meer vertrouwen,
maar zij roept ook vragen op.
‘Vermoeden’, het staat voor denken, geloven, gissen, menen,
veronderstellen, verwachten. Maar
waar is dat vermoeden, dat veronderstellen, dat verwachten op
gebaseerd? En wat vermoedden
die mensen, die met ‘er zijn er’
worden weergegeven? Wat kwamen
zij op het spoor? Welke signalen
ontvingen zij, of meenden zij te
ontvangen die grond gaven voor
hun vermoeden? Nog meer vragen:
wie wordt bedoeld met ‘u’? En ten
slotte, hoorde Rilke zelf ook bij die
‘er zijn er’?
Alle spreken over boven komt van
beneden’, zo schreef de theoloog
Harrie Kuitert. Zou het werkelijk?
Ik weet het niet. Het is maar wat je
onder beneden en boven verstaat.
En als hoe gescheiden je die beleeft. Zou de beleving, de emotie,
de stemming alleen vanuit mijn

eigen ik, mijzelf, mijn eigen persoon
ontstaan? Ik hier beneden en iets

ginds daar boven, als volkomen
gescheiden werelden?
Over een maand is het Kerstmis en
nu speel ik met de vraag: wat vermoedden de herders op het veld en
de drie Wijzen die van verre kwamen? Zij allen gingen op pad. Iets
moet toch bij hen een vermoeden,
dat er iets heel bijzonders aan de
hand was, hebben opgewekt.
Bij de herders lezen wij dat engelen
(al weten wij natuurlijk niet zo goed
wat wij onder die engelen moeten
verstaan, een droom, een visioen,
een beeld?) vanuit de hoogte zongen naar de herders op het veld;
de wijzen werden geconfronteerd
met een bijzondere ster (of was het
een komeet) die plotseling aan het
firmament verscheen.
Dat je daardoor onmiddellijk op
stap gaat, zoekend naar iets of iemand waarnaar het gezang of die
ster zou verwijzen, is echter nog

een tweede. Er moet volgens mij
nog iets in het spel zijn. Zowel herders als Wijzen keken of luisterden
niet alleen naar iets dat buiten hen,
tegenover hen, als vreemde ‘voorwerpen’ stonden, nee, zij voelden
zich echt gezien, gehoord, ontmoet.
Gezien, gehoord, ontmoet door die
engelen, door die ster, waarmee zij
zich ten diepste verbonden voelden. En nog méér dan dat, door
die ontmoeting, doordat zij gezien
werden kwamen zij in beweging
en gingen zij op weg. Het was niet
het bevel, het was niet de dwang
die hen in beweging bracht, zie
het eerder zoals muziek kan doen:
je opwekken, je ruimte geven, je
enthousiast maken, je bezielen, je
inspireren. Je ziet iets, je beleeft
iets, je begrijpt iets wat je daarvoor
nog als volstrekt onmogelijk hield.
Je beweegt, je krijgt gedachten, je
kan spreken wat je daarvoor met
geen mogelijkheid kon verwoorden.
Laat ik het nog eens anders formuleren. Wanneer ik een roman
lees, kan ik die roman lezen op een
manier waarbij de hoofdpersonen
altijd verre van mij blijven. Het zijn
andere mensen, waarmee ik weinig
of niets van doen heb. Ik kan de
roman ook lezen alsof ik de hoofdpersoon ben. Het boek gaat over
mij. Maar lezen doe je volgens mij
niet alleen bij boeken. Je kunt ook
landschappen lezen, steden lezen,
mensen, dieren planten lezen, de
sterrenhemel lezen. Ook daarbij
blijft het mogelijk jezelf er verre van
te plaatsen. Maar je kunt bijvoorbeeld in een dier, plant, zelfs steen
ook jezelf lezen. Dan ontstaat niet
alleen een bijzondere verbondenheid, dan gebeurt er ook iets met
jou. Jij laat jou door die steen, die
plant, die ander lezen. Dan kan er
een nieuwe ruimte ontstaan.
Misschien gaan wij in die ruimte het
geheim van onze werkelijkheid vermoeden. En kunnen wij vervolgens
op weg gaan, net als de herders en
de Wijzen.
Rob van Woerkom

Column
door
Joka Feenstra

Genieten
Eet, slaap, bid. Daar ging een boek
over dat ik door meerderen aangeraden kreeg. De titel stond voor
waar het leven van de auteur om
draaide. Ik kon het niet lezen, de
schrijfstijl was niets voor mij. Na
enkele pagina’s kwam ik echt niet
verder. Inmiddels kan ik het boek
zelf schrijven.

Daarna ga ik slapen. Zo’n 10 – 11u
per nacht. Als het lukt. Soms word
ik wakker en moet ik eten. Doe ik
het niet, dan begint het kokhalzen.
En dan heb ik nog het bidden. Strak
vast gezet door hoe ellendig ik me
voel leef ik alleen in dit moment en
kan ik geen troost vinden anders
dan door me te wikkelen in lieve
gebedswoorden. God zorgt voor
mij; God draagt mij; God staat
me bij. Nergens in de Bijbel heb ik
over deze ellende gelezen. Week
na week is het er. Er staat zoveel
ellende beschreven, maar de misselijkheid van zwanger zijn heeft
de Bijbel niet gehaald. Alleen dat
baren zwaar zou zijn. Pardon hoor,
maar dan denk ik: weten mannen
veel. Baren kan toch geen weken,
maanden duren!
Goede monnik dat ik ben, ik vind
bidden ook in werken. Het is een
genade om die afleiding te hebben. Een kindje is zeer welkom en
ik vind het heel lief dat iedereen
zegt: geniet van je zwangerschap.
Voorlopig schrijf ik maar verder
aan mijn boek: Eet, slaap, bid. Het
kindje zal er pas in juni zijn, maar
misschien mag ik hopen tegen kerst
wel te kunnen beginnen aan het
boek: Genieten.

Diakenwijding

Op 19 oktober is Karel van Rooy op
86-jarige leeftijd overleden. Karel,
jarenlang acoliet in onze kerk. Dat
deed hij tot op hoge leeftijd want
wat deed hij dat graag, dienen. Samen met zijn tweelingbroer Eduard
die koster was, waren zij beiden
heel lang belangrijke gezichten in
onze kerk. Ieder dag ging Karel een
kaars branden in de kerk, dat had
hij zijn moeder beloofd. De ziekte
en het overlijden van Eduard, met
wie hij samen woonde, raakte hem
diep. Hij kon er niet aan wennen
om alleen te zijn en miste zijn broer
enorm. Zijn gezondheid ging achteruit en het moment kwam dat hij
naar verpleeghuis Piushove moest
gaan. Hij kon er niet wennen. We
hebben hem nog lang iedere zondag opgehaald tot de alzheimer zijn
levenslust verder wegnam.”Was
ik maar dood” was een zin die je
vaak van hem hoorde. De sluiting
van Piushove maakte dat hij moest
verhuizen, de wijk uit. Gelukkig kon
hij uiteindelijk terecht in Nijeveld
waar hij het torentje van de Antonius vanuit zijn raam kon zien. Zijn
grote wens was al heel lang om naar
Eduard te mogen gaan.Die wens is
nu verhoord. In alles herinneren wij
ons toch vooral de pretlichtjes in
zijn ogen want wat kon hij ondeugend kijken! Rust zacht Karel, dat
komt je zeker toe. Wij zijn dankbaar
dat jij zo lang een vaste waarde in
onze kerk bent geweest.

Op 4 november is Geert Eijsbouts
door mgr. De Korte tot diaken gewijd. Geert heeft een paar jaar in
het Paduakoor gezongen en komt
zo af en toe nog op bezoek. Met
een paar leden van het koor zijn
we naar de feestelijke viering in
Den Bosch gegaan. Een dergelijke
viering hadden wij nog niet eerder
meegemaakt en het was een hele
belevenis. Tijdens de receptie na
afloop heeft Geert beloofd volgend
jaar bij ons in de kerk een keer voor
te gaan. Wij kijken er naar uit!

Jan Gall (62 jaar) overleed op 8
november in het Hospice in Heerlen
als gevolg van een hersentumor.
Zijn rotsvaste geloof heeft hem
zeker gesterkt tijdens zijn ziekte.
Wij leerden Jan in onze parochiegemeenschap kennen als lid van
ons Gregoriaans koor. Hij was een
toegewijd zanger van het gregoriaans. Als het maar even kon, zong
hij mee met volle overtuiging.
Jan heeft zich tijdens de parochiereis naar Padua in oktober
2016 een bijzondere plaats in ons
hart veroverd. Hij was niet alleen
een heel kundig, elegant en uiterst
behulpzaam chauffeur, maar ook
een zeer devoot deelnemer aan de
pelgrimage. Het overlijden van Jan
Gall is allereerst een smartelijk verlies voor Annie Geurts die jarenlang
goed bevriend met hem was, en ook
voor zijn familie en vrienden. Wij
wensen hen veel sterkte.
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Zolang ik aan het eten ben, gaat
het. Dat houd ik natuurlijk niet
de hele dag vol, dus houd me aan
kleine porties en tussendoor af en
toe een pauze. Tot 17:00u. Dan
komt de tegenzin. Om 18:00u kom
ik thuis van werk en dan moet die
avond maaltijd nog!

Kroniek

Pracht en praal
Tot 7 januari 2018 eert het Rijksmuseum Nederlands eerste schilder:
Johan Maelwael. Rond zijn beroemdste werk de Grote Ronde Pièta - dat bij hoge uitzondering door
Musée du Louvre wordt uitgeleend
– brengt het Rijksmuseum vijftig
adembenemende kunstschatten
uit het middeleeuwse West-Europa
voor het eerst bijeen. Opgeleid in
het hertogdom Gelre, beleefde Johan Maelwael (geboren in Nijmegen
ca. 1370) ruim zeshonderd jaar geleden zijn hoogtijdagen als schilder
van de machtige hertogen aan het
Bourgondische hof. Hij ontwikkelde
zich tot een van de succesvolste en
best betaalde meesters in West-Europa.

Antonius
van Padua

Agenda

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: NL96INGB0000940356
ABN AMRO: NL08ABNA0418667160
www.avpnijmegen.nl

Bereikbaarheid
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Pastoor
Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371
vanvught@stefanus.nl
Coördinator
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388
secretariaat@avpnijmegen.nl
Bezoekgroep ouderen
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748
fietvdvenne@hetnet.nl

Kerstpakketten
In november start onze jaarlijkse kerstpakkettenactie.Een actie
waarbij pakketten worden gemaakt
voor o.a. vluchtelingen, cliënten
van Home Start en klanten van de
Voedselbank. We denken ruim 650
pakketten nodig te hebben. Gelukkig doen heel veel kerken en enkele
scholen in Nijmegen mee met de
actie. Zo allemaal samen moet het
lukken! In de kerk kunt u eind november weer een doos meenemen
en een folder, of een kaartje en een
folder. Daar staat precies in met
welke artikelen u de doos het beste
kunt vullen, zodat het een feestelijk
pakket wordt voor de kersttijd. Vergeet niet uw naam en het nummer
van de doos op de lijst in te vullen.
In de weekenden daarna kunt u
de doos weer inleveren in de kerk
waar u hem meegenomen heeft.
Op zondagmorgen 17 december
moeten alle dozen ingeleverd zijn.
Het vullen van de doos kost tijd,
geld en creativiteit. We hopen dat
u het plezierig zult vinden om te
doen. De mensen die de doos krijgen zult u er zeker heel blij mee
maken! Het zal licht en hoop brengen in donkere dagen. Dank u wel
voor uw hulp!
Oecumenische werkgroep diaconie.

Een nieuwe ster
Kerstviering voor kleuters op zondag 24 december van 14-14.30
uur. Koning Caspar verbaast zich:
een nieuwe ster aan de hemel. Wat
heeft dat te betekenen?
Van harte welkom!

-Zo 10 dec,10.00u
Tweede zondag advent
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Paduakoor.
-Zo 17 dec,10.00u
Derde zondag advent
Voorganger: Kees Megens m.m.v.
de cantor.
-Zo 24 dec,22.00u
Nachtmis
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Paduakoor.
-Ma 25 dec,10.00u
Hoogfeest van Kerstmis
Voorganger: Jan Zuiker m.m.v. het
Gregoriaans Koor.
-Zo 31 dec,10.00u
Oudjaar
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v.
het Gregoriaans Koor.
-Zo 7 jan,10.00u
Driekoningen
Voorganger: Theo Brock m.m.v. het
Paduakoor.
Na afloop nieuwjaarsreceptie.
-Zo 14 jan,10.00u
Voorganger: Tjeu van Kinppenberg
m.m.v. de cantor.
-Zo 21 jan,10.00u
Voorganger: Kees Megens m.m.v.
de cantor.
-Zo 28 jan,10.00u
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v.
het Gregoriaans Koor.
-Zo 4 febr, 10.00u
Voorganger: Ed Metz m.m.v. de
cantor
-Zo 11 febr, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Paduakoor.
-Wo 14 febr, 19.00u
Aswoensdag
Voorganger: Theo Brock m.m.v.
de cantor.
Inloopavonden: donderdag 7 dec,
11 januari en 7 februari vanaf
20.00u in de pastorie.

Colofon
Parochieblad van de Antonius van
Paduakerk in Nijmegen-Oost
Verschijnt: 7 á 8 keer per jaar
Oplage: 550 exemplaren
Oplage Kerst: 1.600 exemplaren
Redactie
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl
Volgend nummer
Kopij inleveren voor: 3 februari
Verschijningsdatum: 11 februari

