Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

Allerzielen
Tijdens de Allerzielenviering op zondag 1 november om 10.00 uur, herdenken we onze dierbaren die zijn overleden. We staan in het bijzonder
stil bij de mensen die het afgelopen jaar zijn gestorven. Op maandag 2
november -Allerzielen- is er om 19.30u in het parochiehuis aan de Van
Slichtenhorststraat 81 ook een speciale klankmeditatie waarbij de overledenen herdacht worden. U bent van harte welkom!

Huis van God,
huis voor de buurt
de bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied’reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien
Toon Hermans

Ad Peters
Riet Hanssen-Peters
Nel Marijnissen-v.Oosterhout
Greet Durville
Trees Niks-Furer
Miek van Eijsden-Heijnen
Annie Geurts-v.d.Wetering
Annemarie de Both
Janny Roef-van Loon
Mien Reuvers-Smits
Rita Estourgie-Roos
Henny Schillings-Kersten
Brigitte Janssen-Rutten

87 jaar
99 jaar
93 jaar
89 jaar
83 jaar
90 jaar
102 jaar
85 jaar
81 jaar
85 jaar
91 jaar
81 jaar
72 jaar

Buurt aan tafel
“We zijn als kerk met zoveel mooie
dingen bezig, dat willen we graag
met anderen delen en we merken
dat veel wijkbewoners daar positief
tegenover staan.”
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Diaconie
Erwtensoep, Vastenactie, Kerstpakketten, kledingactie: er zijn weer volop goede doelen om aan bij te dragen!
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Antonius onderweg

Vesperviering

Op initiatief van Effata is de opbrengst van de Vastenactie dit
jaar gebruikt voor de uitbreiding
en vernieuwing van de kindercrèche Sizakala in het dorpje Machibini in Zuid Afrika. De parochies
HH Cos mas en D amia nus in
Groesbeek, Johannes, Jacobus in
Dukenburg, de locaties Effata,
Antonius van Padua, de Goede
Herder en Antonius Abt van de H.
Stefanusparochie en de Zusters in

Na de openingsviering op 7 juni
2014 hebben wij veel positieve
reacties gekregen. U heeft ons met
velen laten weten verwarmd te
zijn door deze viering.
Het is even stil geweest rond gezamenlijke vieringen in onze parochie. Wij willen de draad van
‘samen vieren met de hele parochie’ graag weer op gaan pakken.
Daarom willen wij u van harte uitnodigen voor de gezongen vesperviering op de vooravond van
het feest van Christus Koning van
het Heelal, op zaterdag 21 november 2015 in de Betlehemkerk,
Tweede Oude Heselaan 171.
De viering begint om 19.00 uur.
Na de viering is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten onder het
genot van koffie en thee en fris
voor de kinderen. Om er een echt
feest van te maken, nodigen wij u
uit om voor een medeparochiaan
iets lekkers bij de koffie mee te
brengen. Wij hopen van harte u
op 21 november te mogen ontmoeten! Voor wie mee wil zingen
in het projectkoor voor deze viering: de repetitie is op woensdagavond 18 november om 20.00 uur
in de Betlehemkerk. Graag even
aanmelden via:
projectkoor
@stefanus.nl.
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Terugblik Vastenactie crèche Sizakala

huize Rosa hebben samen geld
voor deze crèche ingezameld. Dit
heeft het geweldige bedrag van
€ 17496,07 opgebracht. Van dit
bedrag is inmiddels het gevraagde bedrag van € 15615,00 op de
actierekening gestort. De rest,
bijna € 2000,00, gaat naar de al-

gemene doelen van de Vastenactie 2015.
Hoe was het ook al weer?
De crèche leiding startte met een
kantoor/keuken, één crèche lokaal
en een klein toilet. Zo troffen de
Eff atap arochianen I nge van
Jaarsveld (arts) en Pieter Heijnen
(docent voortgezet onderwijs)
deze crèche in 2013 aan. Zij kwamen met het idee om het geld voor
het opknappen en uitbreiden van de crèche
aan de Effataparochie
te vragen.
De crèche is uitgebreid met vier nieuw
geb ouwd e lokale n.
Daarnaast wordt er
een gemeenschapsruimte voor ouderen
gemaakt. Er zijn meerdere watertanks geïnstalleerd en ook zijn
er nieuwe toiletten
geb ouwd .
Verd er
worden alle ruimten
gemeubileerd en inge richt. O ok is g edacht aan leermiddelen, speelgoed en scholing voor de staf.
Langs deze weg willen we u heel
heel hartelijk dank zeggen voor
uw bijdrage!
Namens de Effatawerkgroep
parochieactie Sizakala,
Ger Gerrits en Anton van der Meer

Namens de pastoraatsgroep,
Cyrus van Vught, pastoor
Bettineke van der Werf, pastoraal
assistent

Adventsactie
Tot nu toe steunden we met de
jaarlijkse Adventsactie de projecten van Solidaridad. Maar die
stichting is opgeheven, dus gingen we op zoek naar een ander
goed doel. Advent: verwacht de
komst van de Heer. Concreet: we
heb ben nu t e ma ken met de
komst van vele vluchtelingen. Gelukkig zijn er al veel initiatieven om
kleding en andere goederen in te
zamelen (zie elders dit blad). We
zochten dus naar een andere insteek en we zijn uiteindelijk uitgekomen bij Stichting ElanArt.
Deze stichting stelt zich ten doel
de sociale cohesie tussen mensen

in de wijken, steden, instellingen
en bedrijven te stimuleren en te
bevorderen. Eén van de projecten
is ‘Image’, een sociaal-artistiek
project met als doel om jonge
asielzoekers te laten kennismaken met de Nederlandse samenleving en cultuur, door middel van
kunst, muziek, dans, theater en
sport. Tijdens het project komen
deze jongeren in contact met de
Nijmeegse jongeren, om vervolgens gezamenlijk culturele en
kunstzinnige activiteiten te gaan
ondernemen. Deze multiculturele
ontmoetingen maken het mogelijk
dat er ruimte ontstaat voor we-

derzijds begrip. De jongeren kunnen zo van elkaar leren. Ze ontdekken of herontdekken hun eigen identiteit en talenten, kunnen
nieuwe vriendschappen sluiten en
hun horizon verleggen. Door met
elkaar activiteiten te ondernemen
krijgen de jongeren meer levensvreugde en positieve ervaringen.
Uw gift is van harte welkom! Tijdens de Advent staat de bus weer
achter in de kerk. U kunt ook uw
bijdrage overmaken naar het parochiebestuur o.v.v. Adventsactie:
NL96 INGB 0000 9403 56.

Allerzielen wordt steeds breder gevierd!
al onder invloed van de pestepidemieën die vanaf 1348/49 regelmatig West-Europa troffen. Daarbij stierf in sommige streken 60%
van de bevolking die in massagraven werden begraven zonder dat
er voor hen een requiemmis werd
opgedragen. Vermoedelijk daarom
werd Allerzielen algemeen ingevoerd om de doden voor wie niemand meer kon bidden, in het gebed van de hele Kerk te gedenken. Trouwens het gebruik dat
priesters op Allerzielen drie missen lazen is pas in 1915 door paus
Benedictus XV voor heel de kerk
toegestaan, midden in de Eerste
Wereldoorlog, mogelijk omwille

baden ondertussen zeven Onzevaders, zeven Weesgegroeten en
zeven keer Eer aan de Vader, wat
voldoende was voor de verlossing
van een ziel uit het vagevuur. Een
vreemde wijze van beleven van
het geloof, die totaal niet betrokken was op het geheel van de
kerkelijke gemeenschap.
Allerzielen is een betrekkelijk laat
feest in de traditie van de kerk.
Voor zover we weten stamt Allerzielen uit de traditie van de kloosters, waar op Allerzielen alle overledenen die met het klooster verbonden waren geweest, in een
requiemmis werden herdacht. Pas
vanaf de 14de eeuw zou Allerzielen algemeen gevierd worden in
de westerse katholieke kerken.
Dat gebeurde waarschijnlijk voor-

van de vele naamloze doden die
sneuvelden in die oorlog.
Maar Allerzielen is letterlijk van
kleur verschoten. Dat heeft te
maken met een ander Godsbeeld,
dat in de periode na de Tweede
Wereldoorlog langzaam is doorgedrongen in de kerk. God wordt niet
meer gezien als een strenge, oordelende God, maar als een barmhartige God, die van zijn mensen
houdt en hen opneemt in zijn
schoot of draagt in de palm van
zijn hand. We hebben geleerd Allerzielen een plaats te geven in
het leven van de kerkelijke gemeenschap. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft de gemeenschap van gelovigen omschreven
als Gods volk onderweg. Wij zijn

pelgrims op deze aarde op weg
naar onze uiteindelijke bestemming. Die bestemming is onze terugkeer in de geborgenheid van
God. Dat verbindt ons met de ‘gemeenschap van de heiligen’ die wij
iedere zondag belijden. Die gemeenschap van de heiligen omvat
degenen die gestorven zijn, wij
die hier op aarde proberen te beantwoorden aan wat God van de
mensen verwacht en degenen die
na ons komen. God vraagt niet of
wij goede christenen zijn, maar of
wij goede mensen zijn. Want God
is God van alle mensen. Wij zijn
immers allemaal naar zijn beeld en
gelijkenis geschapen.
Samenleving en cultuur zijn in de
afgelopen vijftig jaar enorm veranderd. En daarmee ook wijzelf.
Vroeger wist men in de ‘gereformeerde’ traditie niet wat men met
het lichaam van een overledene
aan moest. Er waren geen kerkelijke rituelen om met de dode om
te gaan. Die hadden katholieken
wel, maar in de rouwdienst ging
het vooral om de overledene en
werd er vooral gebeden voor zijn
of haar zielenheil. Er was geen
aandacht voor degenen die met
de leegte in hun leven achter bleven. Tegenwoordig wordt daar
veel meer aandacht aan besteed.
De rouwdienst heeft een pastoraal, sterk helend accent gekregen. In die lijn vieren wij tegenwoordig ook Allerzielen. Wij komen
samen om de overledenen te gedenken en degenen die zijn achtergebleven te steunen.
De veranderingen in samenleving
en cultuur hebben ook hun weerslag gehad op de religieuze betrokkenheid van veel mensen.
Maar de vraag naar rituelen blijft
en rituelen zijn nodig om het verlies te verwerken. Daarom bieden
begraafplaatsen en begrafenisondernemers alternatieve bijeenkomsten aan. En dat is goed,
want ieder mens, gelovig of niet,
kan steun gebruiken bij het verwerken van het overlijden van een
dierbare. De kleur van Allerzielen
lijkt te verschieten, maar ten diepste proberen wij allemaal op een
of andere manier recht te doen
aan onze overleden dierbaren. Dat
delen wij met elkaar.
Dick Akerboom
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Eeuwenlang was Allerzielen een
‘zwarte’ feestdag in de westerse
katholieke kerken. Het altaar was
voorzi en v an r ouw kled en, de
priesters droegen zwarte misgewaden, de misdienaars droegen
over hun superplieën zwarte fluwelen kragen. Allerzielen was een
dag van rouw en inkeer. Het was
een ‘zwarte’ dag. Er werd veel
gebeden voor familie en vrienden
die nog voor hun fouten zouden
moeten boeten in het ‘vagevuur’.
De vieringen duurden lang. De
priesters droegen drie missen op.
De directe betrokkenheid van de
geloofsgemeenschap bij de eucharistievieringen was laag. Velen

Bliksem(s)
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Eindelijk was het dan zover: na
weken onderhandelen en voorbereiden waarbij Ben van Tienen een
hoofdrol speelde.
Maandag 9 september stond de
fa. Goossens Bliksembeveiliging
etc. op de stoep bij de Paduakerk
en konden we letterlijk de eerste
schop in de grond steken. Want

zo begint het: uiteindelijk is de
populaire opvatting dat inslaande
bliksem hoog in de torenspits bliksemsnel in de grond verdwijnt
zonder schade aan te richten.
Om daar te beginnen. De Antonius
van Paduakerk heeft in de grond
rondom de kerk een ringleiding
waarop alle 9 neerwaartse afleiders op zijn aangesloten. Dat hoef
je niet op te graven maar dat kun
je doormeten. Eigenlijk meet je de
weerstand van de geleidingen
door: die moet zo klein mogelijk
zijn (norm 0.05 Ohm-max. geloof
ik). Was er dan iets mis mee? Nee
eigenlijk niet. Het zat ‘m niet in de
leidingen zelf maar vooral in de
doorgeroeste bevestigingpunten:

het zou zo maar kunnen dat bij
een flinke inslag de leiding volledig uit de muur zou worden geslagen en waar blijft de bliksem
dan?
Bovend ien
was
de
(viering)torenspits nog maar van
één afleider voorzien: de andere
was door storm(schade) er naast
komen te hangen (geen fraai gezicht) en ook op de zijtorens waren deze losgekomen. De schop in de
grond was vooral om de
be vest igingen aan de
ringleiding te controleren
en te vernieuwen. Uiteindelijk moesten we van de
grond naar het topkruis.
Daarvoor stond er op 10
sept. om 8 uur een torenkraan gereed op de Van
Slichtenhorststraat. Grote bewondering voor de
kraanmachinist van Wido
die tot op de centimeter
de bak met 2 man er in,
langs kruis, koepel en torens manoeuvreerde bij
een windje met vlagen
van 5/6 BF.. Wij (Ben en
onderg etek ende ), ook
niet dom, benutte de gelegenheid om de klokkentoren grondig te bekijken en te fotograferen:
ons vol gend e pr oject!
Slimme firma ook die de
torenkraan op die dag
maximaal benutte om niet
alleen dat werk op grote
hoogte te doen, maar die
ook, steeds dieper en zo
ver mogelijk afzakkend
naar beneden, de zijmuren mee nam. Op één
plaats na: de kraan kon
zover niet komen en een
hoogwerker kon de tuin niet in.
Dus daarvoor moest een steiger
van bijna 20 meter gebouwd worden wat voor de fa. Goosen geen
en voor ons wel (ongeveer) dagelijks werk was. Dus hoewel aangenomen werk, toch ook maar
enkele dagen de handen uit de
mouwen!
Wanneer was het klaar? Na 5 reële werkdagen en een dag met
gie treg en. Dus: op m aand agavond 16 september.
Wat kost nou zo’n grapje? In tijd
heel veel aan voorbereiding en
overleg met allerlei autoriteiten.
Met veel dank aan Ben voor de
onbezoldigde uren die ik met hem
daaraan spendeerde. De eerst-

stap was per slot al in juni 2014
gezet: de storm in de paasweek
van 2015 bespoedigde het een en
ander. Als de toestemming er eindelijk is (mede dank zij Stephan,
onze centrale penningmeester!)
begint het onderhandelen over
gedane offertes, variërend tussen
45.000 en 14.000 euro. Door een
slimme truc toe te passen kregen
we kwaliteit voor de laagste prijs:
we haalden de kosten van de torenkraan uit de offerte en huurden zelf de torenkraan en dan ook
nog maar voor 1 dag! (gezien het
we er e en g ecal cule erde gok ).
Geen wonder dat er op die dag
echt heel hard aan getrokken

werd! Heb zelden zo weinig en zo
korte schafttijden meegemaakt en
zo’n lange bezoldigde werkdag!
De dagen daarna waren op dat
punt veelzeggend!
Het resultaat mag er wezen. Alle
leidingen konden blijven en zijn nu
volgens alle eisen strak langs de
muren te bewonderen. Er is vakwerk geleverd. Onze gerestaureerde kerk is weer super beveiligd. Nu nog e en deel van de
(euro)centen zien terug te krijgen
van de stormschadeverzekering.
Wilt U nog meer (ook sappige)
details, vervoeg U bij ondergetekende.
Ton van den Hout

Antonius in de wijk
Iedere dinsdag ontmoeten buurtgenoten elkaar bij een exotische maaltijd in het Parochiehuis. Onder de noemer Buurt aan Tafel zijn we in september gestart met het organiseren van buurtmaaltijden. In dit artikel willen
we graag enkele achtergronden toelichten.
Begin dit jaar heeft het locatiebestuur nagedacht over de koers die
we als kerk kunnen varen. Als we
ook in de toekomst vitaal willen
blijven, is het goed om ons in verschillende richtingen te ontplooien
(zie AO Pasen 2015). Zo willen we

Waarom willen we dat met Buurt
aan Tafel bereiken? We zijn als kerk
met zoveel mooie dingen bezig;
denk alleen maar aan de
vele diaconale acties. Dat
willen we graag met anderen delen en we merken dat veel wijkbewoners daar positief tegenover staan. Alleen dat
het vanuit een kerk wordt
ge orga nise erd, wee rhoudt hen ervan deel te
nemen.
Met de buurtmaaltijd wille n we de ontm oeti ng
tussen buurtbe wone rs
ond erli ng b evor dere n.
Ontmoetingen tussen de
vele ouderen, jonge gezinnen en studenten die
in de wijk wonen. Met
een kleine amuse, een
vorm van lichtzinnige bezinning tijdens de maal-

Tot nu toe is Buurt aan Tafel
een pra chti g succes! El ke
wee k neme n (rui m) zes tig
mensen aan de maaltijden
deel. Ook gezinnen met jonge kinderen en zelfs studenten. Het is erg gezellig. Mensen weten elkaar te vinden en
komen vaker terug. En er nemen elke week ook weer nieuwe mensen deel. Inmiddels
zijn er ook al vijf nieuwe vrijwilligers uit de deelnemers
voortgekomen! Om buurtbewoners te kunnen bereiken
die normaal niet naar de kerk
gaan, hebben we Buurt aan
Tafel wat op afstand van de
kerk georganiseerd (onder de
vlag van Wij’dewereld). Het is
de bedoeling dat niet-kerkelijke
gasten en vrijwilligers zich er ten
volle thuis kunnen voelen. Maar
het blijft een activiteit die we vanuit Antonius van Padua hebben
opgezet. Ze past helemaal in de
lijn van Antonius van Padua (verbinding met de wijk, diaconie, bezinning) en ze is een succes door
de vele vrijwilligers van Antonius
van Padua die de maaltijden prak-

tisch mogelijk maken. Vrijwilligers
zijn gastvrouw/-heer, dekken de
tafels, doen de afwas, flyeren,
hebben de website ontworpen en
verzorgen regelmatig een amuse.
We mogen er als Antonius van Padua-kerk best trots op zijn dat we
deze activiteit met zoveel vrijwilligers voor buurtbewoners kunnen
organiseren.
Evangeliseren is geen doel van de
buurtmaaltijden, maar regelmatig
wordt wel naar andere activiteiten van Antonius van Padua gevraagd. Tijdens de maaltijden gaat
het om ontmoeting tussen mensen met verschillende achtergronden. We hopen daarbij ook op een
mooie mix van kerkgangers en
andere wijkbewoners, zodat de
afstand tussen kerk en wijk zich
verder kan verkleinen.
De maaltijden van Buurt aan Tafel
zijn bedoeld voor iedereen die in
Nijmegen-Oost woont of die zich
op een andere manier met Nijmegen-Oost verbonden voelt. Sowieso zijn alle parochianen welkom!
Ook als je niet in Nijmegen-Oost
woont, is je verbinding met de
Antonius van Paduagemeenschap
een reden je welkom te voelen.
We nodigen je graag uit om een
keer aan Buurt aan Tafel deel te
nemen.
Louise Fontein
Corné van Iersel
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graag meer verbinding maken met
de wijk. Dit is één van de redenen
waarom Buurt aan Tafel is opgezet. We bereiken er bovendien
veel jongeren en niet-kerkelijke
mensen mee.

tijd, willen we een gezamenlijk
moment creëren. De maaltijden
worden bereid door vluchtelingen,
die daarmee inkomsten verwerven. Hierdoor – en door de gerichtheid op ontmoeting – is Buurt aan
Tafel een diaconale activiteit.

JOP project 2015 kort maar krachtig
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Dit jaar stond de ontmoeting met
‘jongeren’ met een fysieke beperking centraal bij JOP.
Gezien het beperkte aantal deelnemers hebben we besloten de
verschillende onderdelen samen
te voegen. In de praktijk betekende dit dat het JOP project 2015 uit
één avond bestond.
We gingen op bezoek bij Peter
Eggen. Peter is een jongeman met
een fysieke beperking. Peter heeft
een MBO studie met succes afgerond en woont zelfstandig in een
appartement met veel voorzieningen. Daarnaast krijgt hij de benodigde begeleiding. Peter was dit
jaar bovendien lid van de voorbereidingsgroep. Hij had voor die
avond Tarik, een van zijn vrienden, uitgenodigd aanwezig te zijn.
Tarik is ook fysiek beperkt, hij
woont zelfstandig in een appartement met voorzieningen zodat
hij zich er zelf kan redden. Beiden
vertelden over hun leefomstandigheden en hun e rvaringe n. We
mochten deze avond ook een kijkje nemen in de Fokus unit waar
vandaan hulp wordt georganiseerd bij Peter. We bewonderden
daar bijvoorbeeld een speciale
badkamer waar bewoners , uiteraard geheel privé, onder andere
met muziek ontspannen een bad
kunnen nemen, waarbij hulp op de
achtergrond aanwezig is.
Het 2e gedeelte van de avond bestond uit het bekijken van een film
van de reis van Peter Eggen. Hij
heeft een aantal jaren geleden
met een groep jongeren met een
lichamelijke beperking die evenals
Peter destijds, woonde op Werkenrode, een instelling voor mensen met een beperking, een reis
gemaakt naar Ethiopië. Ze gingen
daar op bezoek bij jongeren met
een beperking . Hen werd duidelijk dat de omstandigheden daar
voor g ehandica pte n ee n st uk
zwaarder zijn dan hier in Nederland. Over dit bezoek is een indrukwek kend e fi lm g emaa kt.
Fragmenten uit deze film werden
aan onze jongeren vertoond. Het
was interessant en leerzaam voor
onze zes jongeren en zeker ook
voor onze mensen van werkgroep
JOP. De geplande tijd werd ruim
overschreden want er was nog
veel te vragen en te vertellen.
Onze jongeren die zich meestal
schoorvoetend voor het JOP pro-

ject aanmelden, waren achteraf
evenals de andere jaren, wederom erg enthousiast. Langs deze
weg willen we Peter en Tarik dan
ook nogmaals van harte danken
voor hun medewerking aan deze
avond. Zonder hen was dit niet
mogelijk geweest!
Werving en deelname
We zijn al enkele jaren bezig met
het gericht benaderen van bestaande groepen jongeren in de
deelnemende locaties c.q. parochies c.q. gemeente. Deze nieuwe wijze van werven was enkele
jaren terug een van de uitkomsten
van een brainstorm over jongerenwerk binnen de betreffende kerken. Nieuw dit jaar was dat de
werving behalve bij de ‘vaste
dee lnem ers’
(Ma rana thak erk
(PGN), locaties Effata, Antonius
van Padua, van de H. Stefanusparochie en de locatie Verrijzenis
van de parochie H. Drie-eenheid)
ook plaatsvond bij twee ‘nieuwkomers, de locaties AgneskerkLindenholt en de Goede Herder.
De andere locaties van de parochie H.Stefanus zijn met posters
en ui tnodiginge n ook geï nformeerd over het JOP project van dit
jaar. Dit jaar bleven we ondanks
de meer dan 100 verzonden persoonlijke uitnodigingen steken op
6 deelnemers. Alle 6 hadden al
eerder deelgenomen. Gezien het,
ondanks verwoede pogingen van
de werkgroep JOP, geringe aantal
deelnemers en ook gezien de geringe interesse bij ouders om deel
te nemen aan de werkgroep JOP
gaan we ons komende tijd beraden of continuering van JOP op
deze manier nog verantwoord en
zinvol is. Ook het kostenaspect
speelt hierbij een rol, een relatief
hoog kostenplaatje voor een zeer
beperkt aantal jongeren. Afscheid
nemen van JOP na bijna dertig jaar
valt best zwaar maar is wellicht
toch goed. We maken dan misschien plaats voor een nieuw initiatief van onze kerken door nieuwe mensen. Zo zijn wij ook gestart. U hoort nog van ons.
Werkgroep JOP
Marian Verhoeckx
Brigit van Zwoll
Ger Gerrits

Column
Door Joka Feenstra

Kwetsbaar
“Dichterbij dan wij durven dromen,” luidt een liedtekst. Had God
dit niet gezegd? Al heeft ons leven iets van op reis gaan, verder
trekken, zoeken naar, hoe vaak
spreken we niet van thuis komen,
terug naar ‘jezelf’ of aanwezig-zijn
hier en nu? Wat is het nu eigenlijk? Moeten we iets tegemoet
gaan om te worden wie we echt
zijn of is het een kwestie van durven thuis zijn om te erkennen wie
we echt zijn?
Wellicht hebben vele mensen het
gevoel dat op de Gezinssynode de
bisschoppen tekenen en kleuren
aan het plaatje van waar we naartoe moeten. Hoe moeten u en ik
en ons relationele leven eruit zien,
om te zijn zoals God het bedoeld
heeft? Hoewel ik vermoed dat de
meeste mensen zich van de synode weinig (zullen) aantrekken,
vind ik het geen goede zaak om
de andere kant op te kijken!
Broeders hebben ons gebed nodig. Zijn de bisschoppen bijeen
gekomen voor ons? Om ons van
antwoorden te voorzien? Nee,
natuurlijk niet! Deze mensen gaan
ieder, en met elkaar als groep, een
proces aan. En wij mogen niet
helpen. Ze staan voor de grote
opgave zichzelf te openen en de
dialoog aan te gaan met elkaar en
met vastgeroeste beelden over
wat God – en eigenlijk zij zelf –
zouden denken van ons relationele leven. We mogen hen hun verheven beperking vergeven: ze
hebben zelf geen gezinnen. Zij
zullen bewust en onbewust de
vraag aangaan: kunnen wij uittekenen wie onze naasten behoren
te zijn? Wie zijn wij dan? Ook zij
moeten antwoord geven op de
paradox van hun eigen op-wegzijn in het leven, en de wetenschap dat God dichterbij ieder van
ons is dan zij soms durven dromen.
Kwetsbaarheid vraag dit, om niet
van de pijn te verstarren. Kwetsbaarheid vraagt dit en van onze
kant veel liefde, geduld en gebed!
Reacties?
paduahuis@avpnijmegen.nl

Tijd voor erwtensoep

Kledingactie STIP

Op zondag 15 november wordt de Zevenheuvelenloop weer gehouden.
Net als voorgaande jaren willen we dan graag zelfgemaakte erwtensoep verkopen. Dat kan niet zonder uw hulp. Bent u bereid en in staat
ons daarbij te helpen als koker en/of verkoper van de soep of bent u
bereid te helpen bij voorbereidende werkzaamheden op zaterdag of
zondag?
Achter in de kerk ligt een intekenlijst waarop u uw medewerking kenbaar kunt maken. De belangstelling voor de soep is groot zodat we veel
hulp kunnen gebruiken. ‘Straatmensen voor Straatmensen’ is elk jaar
erg blij met uw inzet omdat daardoor deze Stichting weer in staat is
thuis- en daklozen de nodige keren een warme maaltijd voor te zetten.
De gemaakte onkosten voor de soep kunt u, indien gewenst, in rekening brengen. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.
Oecumenische werkgroep diaconie

Een paar weken geleden kwamen
de eerste vluchtelingen aan in de
noodopvang op Heumensoord. Zij
kwamen vaak aan met alleen de
kleren die ze aan hebben. Er is
dringend behoefte aan warme kleren, schoenen en meer. Het Rode
Kruis zamelt kleren en spullen in
voor de vluchtelingen. De Nijmeegse wijk info- en adviespunten Stip zijn elke woensdag en
vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur
afgiftelocaties voor de spullen.

Kerstkaarten

Kerstpakketten
Vanaf de tweede helft van november zal de hoek van de diaconie weer
volop in het teken staan van de kerstpakketten! De meeste andere Nijmeegse kerken en een school gaan met ons meedoen. Gelukkig maar,
want voor de Voedselbank gaan we voorlopig uit van een aantal van
550 pakketten. Daarnaast zullen er 70 à 80 pakketten nodig zijn voor
vluchtelingen en cliënten van Home-Start
Nu er zoveel vluchtelingen in Nijmegen zijn, zouden we graag ook voor
hen wat maken. Maar we moeten reëel blijven, dat zal niet lukken! Maar
wie weet dat anderen, buiten de Nijmeegse kerken, ook voor deze mensen zo’n initiatief gaan ontplooien.
We weten dat de mensen die van ons jaarlijks een kerstpakket krijgen,
daar heel erg blij mee zijn. Het verlicht een beetje hun zorgen en ze
voelen dat anderen hen de moeite waard vinden om een mooi verzorgd
pakket te maken! Voor sommige mensen is het de enige keer per jaar
dat zij een cadeau krijgen….
We hopen dat u vanaf 22 november een informatie- flyer en een kaartje
of een doos mee wilt nemen. Tot en met 13 december kunt u de kerstpakketten inleveren. Heel hartelijk dank alvast!
Werkgroep Diaconie

Paduahuis: geloven in het hier en nu
De geloofstraditie wordt levend gemaakt door telkens een begrip centraal te stellen: wat betekent het in het christelijk geloof en wat betekent het in mijn leven.
29 okt.: Heilig door Henrike van Riel en Albert Meijer
12 nov: Offer door Paul Schwerzel en Corné van Iersel
26 nov: Vergeving door Monique Leclerq en Dick Akerboom.
Iedereen is welkom in het Parochiehuis aan de Van Slichtenhorststraat
81. Het begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden is niet
nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Voor diegenen die niet thuis zijn
in de digitale wereld ligt er achter
in de kerk een intekenlijst. Ik zorg
dan voor uw inschrijving! U kunt
ook bellen: 3237000.
Monique Leclerq
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Het is nog vroeg, maar sommigen denken al aan de kerstkaarten die ze
straks willen sturen. Dan is het goed te weten dat de Antonius van Padua prachtige kaarten verkoopt. Deze zijn vanaf de eerste zondag van
de Advent na de viering te koop.

U kunt kleding brengen naar de
Stip-adressen. De dichtstbijzijnde
adressen zijn Thijmstraat 40 en
Elzenstraat 4. Ze zijn hiervoor
open op woensdag en vrijdag, van
9.00-17.00 uur. Er is vooral behoefte aan winterkleding, graag gesorteerd in heren/dames/kinderen.
Ook kunt u zich opgeven als vrijwilliger in de Sacramentskerk in
Brakkenstein. Daar zal vanaf 26
oktober een ruimte in de koffiezaal
zijn voor de vluchtelingen waar ze
elkaar en u kunnen ontmoeten,
waar ze stilte kunnen ervaren en
waar u hen een luisterend oor zult
kunnen bieden. Daarvoor is het
natuurlijk wel handig als u een
woordje Engels spreekt. Er zal informatie liggen van allerlei kerken
en moskeeën maar het is uitdrukkelijk alleen de bedoeling daar
geen andere boodschap uit te dragen dan die van compassie en
solidariteit.
De ruimte zal op werkdagen van
10.00 tot 13.00uur open zijn.
U
kunt
u
opgev en
b ij
jah.bots@gmail.com .

Antonius
van Padua
Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 322 2388
NL96 INGB 0000 9403 56
NL08 ABNA 041 86 67 160

Bereikbaarheid
Pastoor
Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
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Coördinatoren
Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 322 2388
Bezoekgroep ouderen
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748
Internet: www.avpnijmegen.nl

Concert
Op 8 november zingt Mnemosyne
het concert Light to those in darkness. In teksten en muziek biedt
het koor de luisteraar troost in
donkere tijden. Op het programma staan werken van bekenden
zoals MacMillan, Sweelinck en Mendelssohn maar ook minder bekende namen als Goodall en Andrew.
Muziek om heerlijk in op te gaan.
Aanvang 16.00 uur in de Antonius
van Paduakerk.

Film in de huiskamer

Agenda

Woensdag 4 november kijken we
samen naar de film: Awakenings
van Penny Marshall. Aanvang
19.30, inloop vanaf 19.10 uur. U
bent dit keer van harte welkom bij
Anneke Leisink, Sumatrastraat 15.
Opgeven kan via de intekenlijst
ac hter in de k erk of v ia
secretariaat@avpnijmegen.nl

-Zo 1 nov,10.00u
Voorganger: Kees Megens m.m.v.
Larissa
Allerheiligen/Allerzielen
-Zo 8 nov, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor
-Zo 15 nov, 10.00u
Voorga nger : Cy rus van Vug ht
m.m.v. de cantor.
Zevenheuvelenloop
-Zo 22 nov, 10,00u
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v.
he t Gr egor iaans Koor. Teve ns
kinderkerk
-Zo 29 nov, 10.00u
Eerste zondag Advent
Voorganger: Jan Zuiker m.m.v. het
Kleinkoor
-Zo 6 dec, 10.00u
Tweede zondag Advent
Voorganger: Albert Meijer m.m.v.
de cantor
-Zo 13 dec, 10.00u
Derde zondag Advent
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor

Klankritueel
2 november vieren we traditiegetrouw Allerzielen. Op 1 november
vieren we dat tijdens de zondagviering. Op 2 november ben je van
harte welkom om de overledenen
te herdenken tijdens een klankmeditatie. De klanken van klankschalen, gong en stem nodigen je
uit om naar binnen te gaan en
zachtjes geraakt te worden. Geef
jezelf de tijd om te voelen wat er
is. Je innerlijke stem te horen die
je troost e n st eunt . Aa nva ng
19.30 uur in het parochiehuis aan
de Van Slichtenhorststraat 81.

Kerststalletjes
De expo ‘stalletjes uit de buurt’
van 18 t/m 20 december heeft dit
jaar als extra thema: ‘engeltjes uit
de buurt’. In het volgende parochieblad komt weer een oproep
om ook uw kerstgroepje en/of
kerstengeltje uit te lenen voor
onze expo. Meer info:Addy Groos,
T: 3234239, a.groos4@xmsweb.nl

Op 20 september is op 84-jarige
leeftijd Henny Schillings-Kersten uit
de Borneostraat overleden.
Zij was een zorgzame, hartelijke
vrouw en moeder, die zeer betrokken was bij haar kinderen en kleinkinderen. In de zomer werd zij
ongeneeslijk ziek en omringd door
haar kinderen en buren die
beurtel ings bij haa r wa akte n,

Op 1 november worden door vrijwilligers van de Stefanusparochie
tussen 13-16u kaarsjes uitgedeeld in de Molenstraat.

Kinderkerk

Kroniek
Op 91-jarige leeftijd is overleden
Rita Estourgie - Roos. Tot voor enkele maanden geleden woonde
ze in de Lombokstraat,
maar moest vanwege haar slechter wordende gezondheid verpleegd worden in het hospice in
Rotterdam, alwaar zij op 17 september overleed. Wij wensen haar
kinderen en kleinkinderen veel
troost in hun verdriet.

Inloopavonden: donderdag 5 november vanaf 20.00u en donderdag 3 december vanaf 19.30u in
de pastorie.
Op donderdag 3 december vieren
we weer Sinterklaas!

heeft zij het leven moeten loslaten. Wij wensen de familie veel
sterkte bij het verdriet om het
gemis van hun moeder en oma.
Op 24 september is geheel onverwacht Brigitte Janssen - Rutten
overleden. Zij was 50 jaar getrouwd met Jo Janssen en zij hadden dat onlangs nog mogen vieren. Samen kregen zij 5 kinderen
waarvan een dochter op jonge
leeftijd overleed. Het verdriet
daarover bleef en ook de verhuizing van het grote, eens volle huis
naar een kleiner appartement viel
haar zwaar. Na een moeilijke tijd
overleed zij in haar slaap, 71 jaar
oud, haar familie geschokt achterla tend . Wi j we nse n he n ve el
troost in hun verdriet.

Zondag 22 november is er tijdens
de vie ring wee r ee n sp ecia le
kinderkerk. Er wordt een verhaal
voorgelezen en daarna gaan we
aan de hand daarvan samen knutselen. Aanmelden is niet nodig. Je
bent van harte welkom!
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