
Antonius onderweg
Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost
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Huis van God,

         huis voor de buurt

Nog een keer

wil ik geboren worden

echter niet in een voederbak;

maar in het hart

van mensen wil ik komen.

Zacht zijn ze

en knisperend als stro

als ze open staan

voor het kleine.

Goed zijn ze ook van harte,

als de liefde er in woont.

James Thazhathuthayil

Vieringen
in de Antonius
van Paduakerk

Kleuterviering

wo 24 dec, 16.00u

Kerstavond

wo 24 dec, 22.00u

Eerste Kerstdag

d0 25 dec, 10.00u

Nieuwjaarsviering

zo 4 jan, 10.00u

Kerstmis in de Antonius
Een actieve gemeenschap blikt terug en vooruit
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Kerststalletjes uit de buurt

Uw kerk is van
blijvende waarde

Dit jaar was de 10e aflevering van
de erwtensoepactie. Er was veel
animo om te koken en te verko-
pen maar helaas speelde het re-
genweer ons parten. Het aantal
toeschouwers was veel lager dan
voorgaande jaren. Toch zijn we,
met enthousiaste inzet van onze
verkopers, erin geslaagd weer alle
aangeleverde soep te verkopen.

Dank aan alle (nieuwe) kokers
voor hun kookkunst en alle (nieu-
we) verkopers voor hun inspan-
ningen. De extra mensen die ge-
holpen hebben met het opbouwen
en afbreken van onze kraam ook

Erwtensoepactie

Tijd is eindeloos

Tijd is oneindig in Uw handen,
mijn Heer!

Niemand is er
die uw seconden telt.

Dagen en nachten gaan voorbij
en tijden bloeien

en verwelken als bloemen.
Gij weet te wachten.

Uw eeuwen volgen elkander op,
in het volmaken van

een kleine wilde bloem.
Wij hebben geen tijd te verliezen,

en daar wij geen tijd hebben,
grissen wij om onze kans.

Wij zijn te arm om te laat te
moogen koomen.

Aldus ontvliedt de tijd,
terwijl ik haar geef aan

elken vrager die er
aanspraak op maakt,

en Uw altaar blijft tot het laatste
toe leedig van

alle offeranden.
Aan het eind van den dag

haast ik mij,
uit vrees Uw deur

geslooten te vinden,
maar dan is er steeds nog tijd.

Rabindranath Tagore (1861-1941)
Vertaling: Frederik van Eeden

Bij deze willen we jullie allemaal
heel hartelijk bedanken na-
mens onze gasten. Het is fan-
tastisch dat jullie je ieder jaar
weer inzetten voor onze stich-
ting — en met zoveel succes!
De opbrengst is voor ons
enorm waardevol; met de op-
brengst van dit jaar kunnen we
onze gasten weer zeker 30
avonden warm eten serveren.
Dat zijn dus zomaar vijf- tot
zeshonderd heerlijke avond-
maaltijden voor dak- en thuis-
lozen, die door jullie bij elkaar
zijn gewerkt. Enorm bedankt
voor deze bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Willem Vervuurt
Stichting Straatmensen

hartelijk dank, hun hulp maakt ons
werk lichter. Het is fijn om te mer-
ken dat deze actie breed gedra-
gen wordt. Ook al ligt de Marana-
thakerk ver van de Antonius ook
daar zijn mensen bereid voor ons
te koken.

Dankzij de belangeloze inzet van
al deze mensen is de bruto op-
brengst altijd ook de netto op-
brengst. Dit jaar hebben we een
bedrag van 920 euro over kunnen
maken. De pakken/blikken soep
die als bijdrage aan ons gegeven
en niet gebruikt zijn gaan ook
naar Straatmensen.

Tijdens het weekend van 19-21
december is er in de Antonius van
Paduakerk een bijzondere kerst-
expositie te zien. Addy Groos or-
ganiseert een tentoonstelling van
kerstgroepen en kerststalletjes
van mensen uit de parochie, hun
familie en vrienden. Toegang is
gratis, maar uw vrijwillige bijdra-
ge is welkom.

Openingstijden en aanvullend pro-
gramma:

Vr 19 dec, 19.00 - 20.30u
Opening door Dick Akerboom, mu-
ziek door ViolaMusica o.l.v. Paul
Schwerzel, Paul Groos vertelt een
aantal kerstverhalen.

Za 20 dec, 12.00 - 17.00u
Met citerspel van Hans Wijnen.

Zo 21 dec, 12.00 - 17.00u
Om 15.30 Kerstliederen bij kaars-
licht: korte teksten en samen bij-
passende kerstliederen zingen.
Na afloop is er glühwein en kerst-
brood.
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Menswording

Wat de geboorte van Jezus bete-
kent, kan blijkbaar niet in één
woord worden gevangen. Kerst-
mis heeft meerdere namen.  Een
van die namen is ‘het feest van
de menswording’. Hoe meer ik dat
laatste woord in mezelf laat op-
komen, des te groter wordt de
nadruk op het tweede lid ervan:
‘wording’.  ‘Wording’ is een proces-
woord; wat aan het worden is
staat niet stil, maar beweegt. Ik
weet wel dat het bij kerstmis
draait rond de feitelijke geboorte
van Jezus, iets wat gebeurd is in
het verleden, maar het gaat ten-
slotte om een gebeurtenis die al-
tijd voortduurt. Jezus is mens ge-
worden; zijn menswording gaat
door.

Elke mens is ooit mens geworden.
Ieder is op een bepaald moment
en op een bepaalde plaats in het
leven gekomen, gekleurd door een
eigen DNA. Dat maakt de persoon
enerzijds tot deel van het men-
sengeslacht, anderzijds tot deze
mens met zijn specifieke mogelijk-
heden en beperkingen. Eenmaal
mens geworden, begint mijn
menswording.

De geboorte maakt mensen tot lid
van de soort. Maar daarmee is de
geboorte niet af. Zij gebeurt ge-
durende het leven steeds op-
nieuw, ze tilt hen op en maakt hen
met horten en stoten tot déze
mensen. Ze gaat door tot de
dood, het moment van de nieuwe
geboorte.

Kerstmis, gezien vanuit de mens-
wording, betekent dat ieder indi-
vidu vanaf de geboorte zich aan
het ontwikkelen is tot deze unie-
ke mens. De geboorte van Jezus
maakt ons bekend dat God daar
een rol in speelt. God wordt mens.
Het menselijke draagt goddelijke
trekken in zich. Doe niet alsof je
god bent, maar wees je bewust
van de goddelijke vonk in je. De
werkelijkheid zoals wij die meema-
ken, krijgt een doorschijnend ka-
rakter. Handel zo in het dagelijks
leven. Kijk daarbij niet van boven
naar beneden, maar van binnen-
uit. Iemand zei: vanuit de hoogte
gezien zijn mensen als insecten.
Daarom kon een zoon van Mus-
solini schrijven dat het zo grappig
was een bom uit een vliegtuig op
een dorp in Abessinië te gooien.

Tjeu van Knippenberg

De mensen liepen als mieren door
elkaar. Vanuit de hoogte zie je
geen mensen.

Vertrouw ook niet op wat je ziet
vanuit de verte. Vanuit de verte
gezien, zijn mensen dingen die
ons niet raken. Zij gaan ons niets
aan. Zij hebben geen gezicht dat
ons aankijkt. Er is geen ontmoe-
ting. In de massa gaat elk levend
wezen op in anonimiteit.

Wie geloven in het feest van de
menswording, bekijken de wereld
niet meer vanuit de hoogte en niet
meer vanuit de verte. Zij zijn er
achter gekomen dat een mens en
diens wereld niet samenvalt met
feiten die nu eenmaal zo zijn. Men-
sen zijn altijd aan het worden tot
mensen in wie God welbehagen
schept.
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Sinds september ben ik als afge-
vaardigde van de Antonius van
Padua lid van de pastoraatsgroep
van de parochie H. Stefanus. Ve-
len van u zijn daarvan op de hoog-
te, maar wellicht niet iedereen.
Reden dus om een stukje te schrij-
ven over de pastoraatsgroep en
waar zij mee bezig is. De pasto-
raatsgroep is het pastorale team
van de nieuwe parochie en houdt
zich op overkoepelend niveau be-
zig met een aantal inhoudelijke en
praktische zaken. Het afgelopen
jaar heeft het pastorale beleids-
plan centraal gestaan met daarin
de missie, visie, en doelstellingen
waaraan de komende tijd gewerkt
zal worden. Begin november is het
beleidsplan vastgesteld en aan
alle locatieteams gestuurd.

Een van de doelstellingen is het
toegroeien naar ‘onderlinge ver-
bondenheid, solidariteit en sa-
menwerking vanuit een netwerk
van geloofsgemeenschappen dat
pluriform is in spiritualiteit, ge-
loofsbeleving en liturgische vierin-
gen’. Dit kan natuurlijk niet zomaar
even gerealiseerd worden. Waar
we op korte termijn naar kunnen
streven is dat we elkaar iets be-
ter leren kennen, en dat er op
sommige terreinen samenwerking
of afstemming kan zijn. Daarom is

in het beleidsplan ook een verde-
ling van portefeuilles opgesteld
betreffende de pastorale werkvel-
den liturgie, catechese, diaconie en
parochieopbouw.

Samen met pastor Theo van Dru-
nen van de Petrus Canisiuskerk
zal ik vorm geven aan de porte-
feuille diaconie, een werkveld
waarop de Antonius van Padua
erg actief is. We willen over de
werkvelden verder nadenken
door middel van werkgroepjes die
de pastoraatsgroep adviseren:
‘wat zouden we kunnen doen’
maar ook ‘wat moeten we vooral
niet doen’. Mogelijk dat ook men-
sen vanuit onze locatie zich bij een
werkgroepje aansluiten

Verder zijn er andere zaken waar
we maandelijks aandacht aan be-
steden: hoe kunnen we er op toe-
zien dat overlegstructuren duide-
lijk zijn, dat de communicatie goed
verloopt, dat we als kerk zichtbaar
zijn in de buurt vooral nu er veel
veranderingen komen in de zorg.
Zo zullen we bijvoorbeeld contact
leggen met de nieuw opgerichte
sociale wijkteams.

De pastoraatsgroep heeft tijd no-
dig om als team te kunnen wer-
ken. Nu ik een aantal vergaderin-
gen heb bijgewoond, kan ik zeg-
gen dat er een voorzichtig ver-
trouwen is in het fusieproces en
dat we in bijeenkomsten elkaar de
ruimte geven. Vertrouwen opbou-
wen gaat meestal langzaam en
kan door voorvallen of onbegrip

Uit de pastoraatsgroep

Cecile Kuijpers

ook weer snel verloren raken. La-
ten we in onze gemeenschap ook
proberen het eerste na te streven
en het tweede te vermijden.

In de Antonius van Padua blijven
we ons geloof uitdragen zoals we
dat gewend zijn te doen en, voor-
al, geven we samen gestalte aan
ons geloof. Ik vind het belangrijk
dat we respect hebben voor ie-
ders geloofsbeleving en het is
goed dat we vanuit kleine initia-
tieven proberen samen te werken.

Een mooi voorbeeld is Allerzielen:
‘s middags waren pastores en vrij-
willigers van verschillende locaties
aanwezig bij de Petrus Canisius-
kerk waar honderden mensen op
straat de uitnodiging aannamen
om een kaarsje op te steken voor
een dierbare. Bij alles geldt dat
voorstellen niet groots moeten zijn
maar bescheiden, en het samen-
werken niet eisend maar tastend.
Bovendien moeten we er alert op
zijn dat vrijwilligers niet overbe-
last worden.

Zo probeer ik de Antonius van Pa-
dua te vertegenwoordigen in de
pastoraatsgroep. Om dat zo goed
mogelijk te doen heb ik regelma-
tig contact met personen en groe-
pen in onze eigen parochie. Ik zal
er de komende periode voldoen-
de tijd en aandacht aan geven.
We weten allemaal dat de toe-
komst ongewis is, maar als je ver-
trouwen hebt, hoef je niet de hele
trap te zien om de eerste stap te
zetten.

De club voor mensen van de straat

Daklozen. Jezus zocht ze dan wel
op, maar u en ik zouden misschien
toch een eindje opschuiven als ze
naast ons in de kerk komen zit-
ten. Goede kans dat het ongemak
wederzijds is. Als dakloze in een
kerk vol nette burgers aanschui-
ven, daar heb je ook moed voor
nodig. Daarom is het mooi dat mid-
den in de stad een plek is waar je
als dakloze samen kunt vieren,
zingen of een kaarsje opsteken
voor je geliefden. Waar je gemist
wordt, als je er niet bent. In de
Titus Brandsmakapel bij Het Kruis-
punt Nijmegen.    

Al zitten we niet naast elkaar in
een kerkbankje, we zijn wel één
club. Een club van onvolmaakte
mensen in een gebroken wereld.
Daarom hopen we 10, 100 of mis-
schien wel meer mensen te vin-
den die hun verbondenheid willen
tonen in onze ‘Club van 100’. Door
ons met 100 euro per jaar te steu-
nen, helpt u ons om het werk van
onze straatpastores onder straat-
mensen mogelijk te blijven maken.

U kunt heel makkelijk lid worden
van de club van 100 door  op
www.kruispuntnijmegen.nl te klik-

ken op de button ‘Club van 100’.
Als u liever eenmalig een gift over
wilt maken kan dat naar
NL50SNSB0926173979 t.n.v.
Stichting Het Kruispunt. Wij zijn blij
met al uw steun en betrokkenheid!

Karlien Haak,
voorzitter Het Kruispunt Nijmegen
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Nieuws van het locatieteam

Ruim een half jaar geleden zijn we
de fusie aangegaan met de ande-
re parochies van Nijmegen-Mid-
den. Onze positie hebben we als
AvP-gemeenschap stevig naar
voren gebracht met als resultaat
dat onder andere de veelkleurig-
heid binnen de nieuwe Stefanus-
parochie is benadrukt.

Zoals eerder vermeld in het paro-
chieblad zijn het afgelopen half
jaar allerlei commissies en over-
leggen binnen de Stefanusparo-
chie in het leven geroepen waar-
bij ook vrijwilligers uit onze AvP-
gemeenschap hun aandeel leve-
ren.

Allereerst willen we hier met eni-
ge trots melden dat momenteel
ook een afgevaardigde van de
AvP-gemeenschap in het bestuur
van de Stefanusparochie zitting
heeft. Noortje ter Berg is sinds kort
bestuurslid met als portefeuille
communicatie. Zij heeft communi-
catiewetenschap en religieweten-
schap gestudeerd, dus zeer ge-
schikt voor deze belangrijke por-
tefeuille. We wensen Noortje veel
succes en wijsheid toe bij deze
belangrijke taak.

Daarnaast zoeken we voor twee
commissies nog vrijwilligers, zowel
voor het parochieberaad als voor
de commissie ‘Samen nieuwe din-
gen doen’. Indien het je aan-
spreekt om de belangen, wensen
en toekomst van de AvP-gemeen-
schap te vertegenwoordigen en
daarmee het beleid van de Stefa-
nusparochie mee vorm te geven,

neem dan voor meer informatie
contact op met Corné van Iersel,
lid van het locatieteam maar ook
afgevaardigde in het parochiebe-
raad.

Een andere belangrijke gebeurte-
nis in de toekomst is het Eeuw-
feest van de Antonius van Padua-
kerk. Juni 2017 lijkt nog ver weg,
maar we willen dat feest uitge-
breid met zoveel mogelijk mensen
die zich betrokken voelen, vieren.
Ook dan willen we de openheid en
veelkleurigheid uitstralen waar-
voor we staan in onze AvP-ge-
meenschap. Het positieve laten
zien dat ons inspireert en bindt als
gemeenschap. We willen graag
van ons laten horen dat onze vi-
tale gemeenschap midden in de
maatschappij staat. Met een po-
sitieve blik op de toekomst gericht
gaan we ons 100-jarig bestaan
tegemoet!

Wij nodigen iedereen uit die idee-
ën heeft om het Eeuwfeest in 2017
vorm te geven, op wat voor ma-
nier dan ook, ons als locatieteam
dat te laten weten. Spreek ons
aan, stuur een mailtje of een brief.
Laat van je horen. We zijn als lo-
catieteam inmiddels al begonnen
met het inventariseren van idee-
ën, maar we vieren dit feest ge-
zamenlijk dus alle ideeën zijn wel-
kom. Daarnaast hebben we na-
tuurlijk ook vrijwilligers nodig om
de goede en inspirerende ideeën
uit te voeren. Gezamenlijk gaan
we de schouders eronder zetten
vanuit de overtuiging dat wij iets
te bieden hebben. Laten we daar
samen voor gaan.

Als locatieteam wensen we ieder-
een Zalig Kerstmis en een gezond
en inspirerend 2015!

De leden van het locatieteam: Ton van den Hout (gebouwen), Clara ter Berg
(coördinatie vrijwilligers), Tineke Meijs (secretaris), Rob van Woerkom (alge-
meen lid) en Corné van Iersel (penningmeester).



Midden in de winternacht…

In februari 2009 startte mijn log-
boek voor de Avp-kerk met: God
zegene de greep!

We zijn nu bijna 6 jaar verder en
terugblikkend op het afgelopen
jaar lees ik een verrukte uitspraak
van een van ons: Of de hemel is
open gegaan! En ik denk er nu bij:
En er was een stem uit den hoge,
die riep ….  Ton heb je nog wat op-
vul pasta voor de scheuren …  Dus
toch geen kerstengel maar de
schilder hoog in het koepelgewelf.

Dat was in november 2013, al-
weer een jaar geleden, nog net
voor de afgedwongen fusie. On-
dertussen is er veel met de Anto-
nius gebeurd; met de gemeen-
schap en het gebouw als uitvals-
basis voor deze gemeenschap. De
kerk(gemeenschap) kreeg het
zwaar te verduren. Met de fusie
storm (de bisschop die zich om
politieke redenen tot pastoor be-
noemt en de commotie onder de

Avp-mensen). Frustratie alom ook
onder de vrijwilligers die zich al tij-
den hebben ingezet voor de ge-
meenschap en voor het kerkge-
bouw.  Ineens weigerde de Ma-
ria-klok dienst: gefrustreerd klok-
kentouw .  En dan ook nog wind-
kracht 7 die het gebouw teistert
(op tweede kerstdag moesten we
ineens de goten in en de daken
op om de schade op een aantal
plaatsen te herstellen).

Maar het gebouw en de gemeen-
schap bleven beide stoer over-
eind. Per slot heb je niet voor niets
een patroonheilige die staat voor
hopeloze zaken.

Vele malen kwam bij mij de ge-
dachte op dat de geschiedenis van
ons prachtige kerkgebouw met al
zijn gebreken maar ook met al het
mooie en indrukwekkende dat het
ons voortdurend biedt, veel gelij-
kenis vertoont met het wel en wee
van onze kerkgemeenschap die

Ton van den Hout

gebaseerd is op grote en kleine
acties, zichtbaar en onzichtbaar.

Grote reparaties aan het gebouw
zoals de gewelven schilderen,
trekken de aandacht en oogsten
terecht bewondering. Maar dat
kan slechts plaatsvinden als de
meer verborgen werkzaamheden
zoals het repareren van daken,
goten, regenpijpen en dakkapel-
len al heeft plaatsgevonden. Dat
zorgt dat stukwerk en schilder-
werk toekomst hebben. Zo geldt
dat ook voor onze kerkgemeen-
schap: we blijven overeind omdat
het voorwerk, ons er zijn voor el-
kaar en voor vele anderen die ons
nodig hebben en wat jaarlijks in
veel acties tot uiting komt, de de-
gelijke basis daarvoor is en moet
blijven.

Kleine reparaties en verbeterin-
gen aan het gebouw, veelal on-
zichtbaar (een nieuw dakluik, vei-
ligheidshaken, links en rechts wat
voegwerk herstellen, een aantal
ruitjes in de zijtorens, een klok-
kentouw vernieuwen, een verho-
len goot schoonmaken) zijn van-
zelfsprekend en vallen daardoor
veel minder op, maar hebben wel
wezenlijke effecten (veilige werk-
situaties, minder tocht en geen
duivenpoep meer met een regen-
bui de kerk in). Dat geldt ook voor
wat niet zo direct opvalt in onze
gemeenschap (koffie zetten, een
kaartje sturen, zo nodig acuut
beschikbaar zijn, een intentie voor
iemand opschrijven, vrije uren in-
zetten). Het zijn die dingen die de
cement vormt  die de stenen maar
ook de mensen bij elkaar houdt
voor de realisering van duurzame
idealen.

En zoals er naast de trouwe kerk-
bezoekers ook meer onzichtbare
leden werkzaam zijn in onze kerk-
gemeenschap, hebben we ook
zeer zichtbare en een aantal min-
der zichtbare werkers zonder wie
het werk aan ons gebouw niet of
in ieder geval met minder plezier
zou worden gedaan.

Ik denk dat midden in de winter-
nacht, voor mensen van goede wil
die hun zegeningen tellen, de he-
mel nog steeds open blijft gaan.
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Kerk in balans

De periode van kerst en oud-en-
nieuw is traditioneel een periode
om de balans op te maken. Waar
staan we? Zijn we op de goede
weg? Hoe kunnen we in de komen-
de periode verder gaan? We heb-
ben een bewogen jaar achter de
rug en zijn nu deel van de Stefa-
nusparochie. In een eerder arti-
kel heeft het locatieteam al gezegd
dat de strijd tegen de fusie tot iets
goeds heeft geleid: mede daar-
door zijn we nu een veelkleurige
parochie. Er wordt binnen de pa-
rochie veel ruimte gegeven aan de
gemeenschappen die er deel van
uitmaken.

Vanaf half januari start ook dit jaar
weer de actie Kerkbalans met het
toepasselijke thema “Kerk in ba-
lans”. We hebben dit jaar een
nieuwe balans gevonden. In pas-

torale zaken blijven we onze koers
volgen. Naast de zondagsvierin-
gen zijn er onder andere het Pa-
duahuis en het Leerhuis, waar-
mee inhoudelijke verdieping wordt
gezocht. Met diaconale activiteiten
blijven we in het komende jaar
voorop lopen. En – niet onbelang-
rijk – ons kerkgebouw wordt
steeds mooier en beter onderhou-
den!

Ook qua financiën zijn we in ba-
lans. Al jaren zijn we – door uw
bijdragen! – in financieel opzicht
‘vitaal’. Dat is belangrijk, omdat het
één van de criteria is waarop het
bisdom ons beoordeelt. Een kerk-
sluiting is op dit moment echter
niet aan de orde. We kunnen op
z’n minst nog enkele jaren voor-
uit en als locatieteam zijn we ons
dan ook al volop aan het voorbe-

Corné van Iersel,
penningmeester

reiden op het honderdjarig be-
staan (zie hierover een ander ar-
tikel).

Binnen de nieuwe parochie is af-
gesproken dat we de financiën
tussen de acht gemeenschappen
in de eerstvolgende jaren ge-
scheiden houden. Dat betekent
dat onze inkomsten niet in een gro-
te pot vloeien, maar voor het over-
grote deel bestemd zijn voor de
eigen gemeenschap. Onze bijdra-
ge aan de (toch al bescheiden)
centrale kosten van de parochie
wordt het komende jaar gehal-
veerd. Overigens brengt de nieu-
we parochie ook allerlei positieve
punten. De acht kerken hebben
over en weer meer contact en
kunnen van elkaar leren.

Dit alles betekent dat we met goe-
de moed naar de toekomst mo-
gen kijken. We zijn een vitale ge-
meenschap. Er zijn veel actieve
vrijwilligers. De zondagsvieringen
van de laatste maanden worden
goed bezocht. We mogen hopen
op enige groei.

Uw bijdrage is daarbij van waar-
de. We vragen u – naast een even-
tuele inzet als vrijwilliger – ook een
financiële bijdrage te geven. De
actie Kerkbalans is voor onze kerk
één van de belangrijkste inkom-
stenbronnen. Nieuwe deelnemers
verwelkomen we graag. Aan onze
trouwe donateurs vragen we eens
te denken aan een afronding naar
boven. Het is belangrijk dat we ook
het komende jaar in financieel
opzicht een vitale gemeenschap
zijn. Niet alleen om de balans op
orde te houden, maar omdat we
zo als gemeenschap – eventueel
samen met anderen in onze veel-
kleurige parochie –  onze koers
kunnen volgen met alle activitei-
ten die daarbij horen.
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De redactie vroeg

enkele parochianen:

Wat heeft het afgelopen jaar de
meeste indruk op u gemaakt?
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Onlangs heeft iets nog veel indruk
op me gemaakt: een interview met
een vrouw die al van kindsaf aan
bijna blind is en daarbovenop een
progressieve bindweefselaandoe-
ning kreeg. Ze heeft voortdurend
moeten inleveren, en moet dat
nog steeds, maar zij lijkt daardoor
ook iets heel bijzonders gewon-
nen te hebben, iets waardoor ze
andere mensen een bron van
hoop biedt. ‘Als zij het kan met zo
veel beperkingen, dan moet ik het
toch ook kunnen’, denk je als je
haar verhaal leest. ‘Mijn verliezen
zijn mijn zegeningen’ zegt ze. ‘Ik
weet inmiddels dat elke keer dat
ik zo’n verlies te boven kom, het
me vertrouwen en veerkracht
geeft. Verlies maakt je tot mens.
Het hoort erbij.’ Ja, dat vind ik dus
heel indrukwekkend en bewonde-
renswaardig.

Henrike van Riel:

Josette Lenders:

Van alles wat ik heb meegemaakt
dit afgelopen jaar heeft  met  name
de keuze die Frans van der Lugt
voor de mensen in Homs gemaakt
heeft,  me het meest getroffen.
‘’Om iets te ontvangen moet je
iets loslaten’’ is een zin die ik uit
zijn mond gehoord heb. Hij heeft
veel losgelaten en daardoor ook
veel ontvangen. Zelf heb ik erva-
ren dat loslaten heel moeilijk is.
Bijvoorbeeld om mijn vooroorde-
len te laten varen als ik merk dat
ze op onwaarheden berusten. Of
om gevoelens van gekwetstheid
los te laten zodat ik weer met
open blik kan kijken en ontvangen.
Het klinkt op papier eigenlijk heel
makkelijk, maar ik vind het moei-
lijk. Frans stond ergens voor en is
er voor gestorven. Hij heeft tot
zijn einde toe gedeeld wat hij had.
Hij is voor mij een voorbeeld van
hoe te leven en hoe te sterven.

Jan Zuiker:

Het jaar 2014 had voor mij veel
rijke en moeilijke momenten. Als
je me vraagt wat me het meest
getroffen heeft, is het wel de er-
varing van de dood. Ik ben wel
wat gewend, maar dit jaar was het
wel veel, vooral vanaf juli/augus-
tus. Van een bevriende familie
stierven 2 mensen. Vooral de laat-
ste was een goede vriend. Dan
ging een broer van me heen, met
wie ik een sterke band had. En
dan nog  2 medebroeders, waar-
van één een zeer goede vriend
was. Als je het langer ziet aanko-
men, is het minder moeilijk te aan-
vaarden. Maar als het einde snel
komt, heeft het iets van een schok.
Voor vier van de overledenen heb
ik het afscheid mogen verzorgen.
Dat schenkt wel voldoening, even-
als de steun die je de familie hebt
kunnen bieden. Maar het blijft ver-
drietig. Het is ook een confronta-
tie met je eigen einde. Bij dit alles
is het geloven in een liefdevolle
God die met ons begonnen is en
ons niet laat vallen een grote
steun: het biedt uitzicht op een
vernieuwd leven.

De tijd gaat snel en er gebeurt
vaak te veel in een jaar om alle-
maal te onthouden. Tip voor een
goed voornemen: verzamel uw
herinneringen voor 2015 in een
doosje of pot. Alles wat u aan een
bepaald moment herinnert kan
erin: een kaartje, een steentje,
een foto etc. Zo hebt u eind 2015
een overzicht van wat u zoal mee-
maakte. Hopelijk kunt u terugblik-
ken op veel mooie momenten!
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Corné van Iersel:

De ervaring die me dit jaar het
meest aan het hart is gegaan is
het overlijden van mijn geliefde
broer. Hij woonde in de Ooy; toen
hij deze zomer in de hitte   naar
huis terugwandelde vanuit Nijme-
gen is hij aan zijn slechte gezond-
heid bezweken. Twee maanden
later pas werd hij gevonden, in
het hoogopgeschoten gras van de
Ooy. Wij als familie  hadden in het
kerkje van Beek  een besloten,
warme uitvaartdienst, helemaal in
zijn stijl. Daarin werd hij volledig
in zijn eer en waardigheid her-
steld, na alle omineuze geruchten.
Die uitvaardienst heeft mij uitein-
delijk vrede gebracht.

Maria Nolet:

Jullie allemaal! In de afgelopen
jaren was ik een onregelmatige
gast bij de zondagsvieringen. Pas
sinds begin dit jaar ben ik (samen
met Ella) lid geworden van het
Kleinkoor en kom ik vaker in de
kerk. Ik vind het geweldig! Zoveel
mooie mensen. En er worden zo-
veel idealistische dingen gedaan.
De plek, het kerkgebouw met zijn
pastorie en parochiehuis vind ik
ook erg mooi. Een plek van bezin-
ning en ontmoeting, waarvan ik
hoop dat die nog lang mag voort-
bestaan.

Theo Brock:

De meest bijzondere gebeurtenis van afgelopen jaar was voor mij de
geboorte van mijn eerste kleinzoon Vigo. Vanaf het eerste moment dat
kleine Vigo in mijn armen lag was ik doordrongen van het wonder dat
nieuw leven heet, en vooral ook van de vreugde van verbondenheid
tussen generaties. Natuurlijk vind ik Vigo het mooiste kleinkind van heel
Nijmegen (tot nu toe althans).

Jeanine van Weert:

Vrijdag 10 oktober was ik in een
klooster in Italië voor een cursus
klankhealing. Toen werd ik gebeld
met de mededeling dat Frans Hol-
la, nestor van het KleinKoor, op
sterven lag. Alhoewel hij al 90
was, kwam het bericht toch onver-
wacht. We hebben toen in het
klooster met alle deelnemers van
de workshop een mantra gezon-
gen en onze klankschalen aange-
slagen en gedraaid. Dat deden we
best een lange tijd, waardoor je
toch in een ander bewustzijn
komt. Op dat moment was er zo’n
verbondenheid heid met elkaar, en
met Frans en met Clara en Wil die
in Nijmegen aan het waken wa-
ren. Dat heeft veel indruk op mij
gemaakt. Het leek net alsof er
geen grens tussen tijd en plaats
was. De volgende dag ben ik ge-
lijk naar Frans gegaan waar ik
samen met Clara en Wil gewaakt
heb, totdat hij aangaf dat het ge-
noeg was. Hij is die nacht rustig
ingeslapen.

HetHartHetHartHetHartHetHartHetHartHetHartHetHart

Wat mij het meest is bijgebleven
is ons 55-jarig huwelijk op 30 de-
cember. We hebben een geweldig
feest gevierd met familie en het
was heel gezellig. Maar die dag
was het ook zeven jaar geleden
dat de Stephanuskerk - onze
oude parochiekerk - gesloten
werd. Dat was geen fijn moment.
Gelukkig werden we heel warm in
de Antonius onthaald en daar voe-
len we ons thuis. Onze trouwdag
was dus een blije dag met ook een
minder fijne herinnering.

Mevrouw van Kesteren:
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‘I feel good’, zong James Brown en
hij onderstreepte dat met swin-
gende trompetten. Het voelt
goed. Zeker op de dansvloer. Geen
moeilijke vragen. Eén brok levens-
lust.

Die ontvankelijkheid voor het le-
ven en voor de wereld tref je ook
aan bij Marc die, in het bekende
gedicht van Paul van Ostaijen, ‘s
morgens de dingen groet: ‘dag
stoel naast de tafel / dag brood
op de tafel / dag visserke-vis met
de pijp’. Hoe simpel kan het zijn.
Geen spoor van ongenoeglijkheid.

Niet altijd maar wel vaak, voel je
als luisteraar of toeschouwer di-
rect dat een lied, een gedicht, of
welk kunstig werk dan ook, goed
is. Het kan harmonisch, brutaal,
verstild of melodieus zijn. Helder,
eenvoudig, minimalistisch of kleur-
rijk. Het is vernieuwend, drama-
tisch, grappig of vitaal. Het laat je
nadenken, lachen, dromen of de
barricaden op gaan.

Meestal willen we meer weten
van een kunstenaar die we be-
wonderen. Van hoe die in het le-
ven staat. We willen misschien zijn
of haar zoektocht navoelen in het
kunstwerk of juist zien dat een vet
lekker kunstwerk gemaakt is door
een kunstenaar die zich het leven
goed laat smaken. Romans of ge-
dichten die ontsprongen zijn uit
het werkelijke leven hebben vaak
een extra aantrekkingskracht.

Wat is werkelijk? In het maat-
schappelijke leven dringt zich de
wetenschappelijke blik op. Twee
kwartalen negatieve groei achter
elkaar betekent dat we in een re-
cessie zitten. De mate van geluk
in de samenleving wordt bijgehou-
den in statistieken. Er vliegt haast
geen vogel rond die niet geringd
is. Gedachten zijn neuronen. Maar
Loeki Knol zong het al: “Wat heb
ik nu aan algebra, nu ik voor de
keuze sta?”

De kracht van verbeelding…

Of het nu om het maken van le-
venskeuzes gaat of niet. Het is een
rijkdom te mogen leven in een
wereld waarin anderen, in dit ge-
val kunstenaars, het beste van
zichzelf hebben gegeven. Het kan
je laten nadenken of aanzetten
tot actie. Het algemene van de
wetenschap doet soms wat
schraal aan. Het bijzondere van
de kunsten maakt ons leven rij-
ker.

Nu doe ik de wetenschappen te-
kort. Albert Einstein, om eens ie-
mand te citeren, zei: “Logica
brengt je van A naar B, verbeel-
ding brengt je overal.” Ik kan ge-
nieten van de manier waarop som-
mige wetenschappers gefasci-
neerd zijn door het onderwerp van
hun vakgebied. De verwondering
over de diepten van het heelal
wordt niet minder als je weet hoe
de relativiteitstheorie in elkaar
steekt. De schoonheid van een
elegante mathematische oplos-
sing kan een wiskundige tot ont-
roering brengen. Een archeoloog
weet uit een splinter oude werel-
den tot leven te wekken.

Een andere uitspraak van Einstein
is: “Alles moet zo simpel mogelijk
gemaakt worden, maar niet sim-
peler.” (Ik ben geen kenner van
Einstein; dergelijke prachtige uit-
spraken zijn bij bosjes op inter-
net te vinden.) In mijn meer som-
bere buien betreur ik het wel eens
dat de wetenschappen in deze tijd
zo ingewikkeld zijn. Er zijn maar
weinig mensen die de weten-
schappelijke kennis en fascinatie
van natuurwetenschappers delen
(ik ook niet). Maar ondertussen is
er wel in brede kringen een we-
reldbeeld gevormd, dat er onge-
veer zo uitziet: alle werkelijkheid
is wetenschappelijk verklaarbaar
en daarmee is er niets bijzonders
aan de hand. Dit - aangevuld met
wat darwinisme en gedragspsy-
chologie, waarin het eigen voor-
deel van mensen zwaar door-
weegt - leidt tot een schraal beeld
van de werkelijkheid, het tegen-
deel van waar natuurwetenschap-
pers door gefascineerd zijn. Het
is in mijn ogen een te simpel we-
reldbeeld.
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Voor mij is dit een belangrijke re-
den om bij de kerk te willen ho-
ren. De bijbel en de katholieke tra-
ditie vormen zo’n rijke bron voor
de levenskunst, waarvan ieder
van ons de maker is. Je kunt mis-
schien zeggen: het zijn maar ver-
haaltjes. Maar tegelijkertijd zijn
die verhalen door het leven ge-
vormd en eeuwenlang gekoes-
terd. Er is veel levenswijsheid in
samengebald.

In de Antonius van Padua-kerk
worden deze verhalen verteld en
gedeeld. Aan wijkbewoners die er
geen kind aan huis zijn, wil ik er
graag meer over vertellen. Kunst
geeft ons, moderne mensen, meer
of minder regelmatig een diepe en
soms gedeelde ervaring. Het biedt
ons misschien een inzicht in het
leven, op een andere manier dan
wat de wetenschap ons kan bren-
gen. Ze staan naast elkaar en
hoeven elkaar niet te bijten.

Esthetische ervaringen en het re-
ligieuze zijn voor mij niet ver van
elkaar verwijderd. Mensen koes-
teren de Antonius van Padua-kerk
als oord van bezinning. Alleen met
jezelf een kaarsje opsteken of met
anderen vieren. Er zijn wekelijks
wel bijeenkomsten waar je geloof,
hoop en liefde - verdriet, vreugde
en verlangen kunt delen. Of waar
je gewoon met elkaar kunt pra-
ten over welk boeiend onderwerp
dan ook. Je hoeft niet zwaar ge-
lovig te zijn om toch te kunnen de-
len in door het leven getekende
ervaringen.

Het is zo ook een plaats voor ont-
moeting. Als nieuweling in de ge-
meenschap merk ik hoe waarde-
vol het is dat mensen daar al ja-
ren lief en leed met elkaar delen.
Maar nieuwe bezoekers vinden er
evengoed hun weg. De deur staat
open voor anderen. De oecume-
ne, de samenwerking met mensen
van andere geloofsrichtingen, is
altijd al belangrijk geweest.

Als katholieke gemeenschap mo-
gen we ons gelukkig prijzen uit
een rijke traditie te kunnen put-
ten. Die biedt inspiratie, juist door-
dat die traditie zo veelkleurig,
doorleefd en groter dan onszelf is.
Binnen de katholieke kerk zijn er
natuurlijk wel mensen die daar
anders over denken en die het

katholieke geloof willen versmal-
len tot iets waar je grip op hebt
(“van A naar B”). Gelukkig wordt
in onze kerk vooral de taal van
het hart gesproken. Daarmee ge-
ven wij onze kleur aan de kerk.

Andere mensen ontmoeten bete-
kent ook: zich om hen bekomme-
ren. Niet alleen kunst kan je in
beweging zetten. De Antonius van
Padua-kerk is een plek, waar je
de kans en de mogelijkheden
krijgt om idealen handen en voe-
ten te geven, om de kracht van
de verbeelding zijn werk te laten
doen. Ik denk dat we gezamenlijk
aan iets moois bouwen. Met veel
levenslust en weinig cynisme. Een
beetje zoals een kunstwerk dat
vanuit overgave en met oprechte
motieven tot verwerkelijking komt.

Het bouwen gaat door en de vraag
is natuurlijk welke keuzes we
daarbij in de komende tijd kunnen
maken. Ik hoop dat we nog meer
accent kunnen leggen op de veel-
kleurigheid van onze gemeen-
schap. Antonius van Padua is een

echte volksheilige, waarbij een
kakelbonte gemeenschap op zijn
plaats is. We doen al veel aan
oecumene, maar zou het niet mooi
zijn als we meer bruggen kunnen
slaan naar niet-gelovige mensen?
Bijvoorbeeld mensen uit de wijk,
die graag anderen in de buurt
ontmoeten. En die daarbij mis-
schien ook bezig willen zijn met
bezinning of die hun idealisme met
anderen meer vrucht willen laten
dragen.

Als u niet regelmatig in de kerk of
het parochiehuis komt, hoop ik dat
u er als buurtbewoner wel regel-
matig langskomt en dan voelt dat
het een bijzondere plek is. Bijvoor-
beeld alleen al omdat het niet het
zoveelste winkelcentrum of appar-
tementencomplex is, dat je in elke
woonwijk aantreft. Het is een ge-
bouw voor een gemeenschap in
de wijk. U bent daar welkom!

… en Antonius als plek van verbeelding

Corné van Iersel
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Mijn pelgrimsreis

Geboren is deze reis uit de wens
weg te lopen, weg uit  de zwarte
die in mij is,  gevolg van de ziekte
van mijn moeder. Ik wil  naar de
rust van de natuur, op zoek naar
stilte in mezelf. Negen maanden
later realiseer ik deze wens.

Op een zonnige ochtend in mei
stap ik op de trein en  vertrek ik
op mijn eentje naar een pelgrims-
pad in de Mecklenburgische Seen-
platte (Noord-Oost van Duitsland).
Ik wil binnen 6 dagen 110 km lo-
pen.

Die avond probeer ik me vrij te
maken van mijn alledaagse zor-
gen en bekommernissen door ze
op te schrijven, om open te staan
voor deze tocht. De pelgrims-
spreuk van deze weg helpt me
erbij:

Brich auf.
Lass los.
Mach dich auf.
Beginne, Wege in deinem Leben zu
verändern.
Sei unterwegs mit Leib und Seele
und mit ganzem Herzen.

Sammle auf dem Weg zum Ziel
die Hoffnung für dich,
für deine Mitmenschen
und für die ganze Schöpfung.
Und komme an.

Omdat ik hoor dat er op de route
geen winkels zijn, vertrek ik de
volgende dag met eten voor twee
dagen in mijn rugzak. Na het dorp
volg ik een beekje door de wei-
landen. Na nog geen kilometer on-
derweg te zijn komt er een blij ge-
voel in me op. Ik beweeg lang-
zaam als een slak maar ik voel me
vrij en compleet in deze eenvoud.
Ik heb alles bij me wat ik nodig
heb en beweeg me op eigen
kracht voort. Op deze eerste
spontane vreugde volgt een be-
kommerd gevoel, dat weer van
zelf over gaat en ruimte maakt
voor iets nieuws.

Voordat ik op reis ging maakte ik
me zorgen of ik mijzelf niet enorm
zou tegenkomen? Maar gaande-
weg ontstond er een ontmoeting
met mezelf, die me goed deed.
Waarom had ik mij zelf niet vaker
op zo’n manier mogen ontmoe-

ten? Mijn innerlijke houding ver-
andert langzaam. Ik sta open voor
datgene wat me tegemoet komt
en ik sta me toe te voelen wat ik
voel. Wat het ook mag zijn, ik wil
mijzelf  toestemmen, zonder te
begrijpen, zonder te ordenen, ge-
woon datgene omarmen wat er is.
En zo doorloop ik momenten van
vreugde, van verdriet, van woe-
de, van vertwijfeling, van troost,
van verwondering, van bezin-
ning... ach zo veel komt langs op
een dag. Op dit moment beleef ik
het bewust en ik hoef er geen rich-
ting aan te geven.

Op de eerste avond van mijn wan-
deltocht (en ook de volgende
avond erop) word ik uitgenodigd
om samen te eten. Ik denk aan
het verhaal in de bijbel waarin Je-
zus brood en vis vermenigvuldigt.
Ook mijn mogelijkheid om te eten
wordt telkens méér in plaats van
minder. Ik hoef me geen zorgen
te maken! Matteüs 6,25.

Mijn moeder begeleidt mij op elke
dag van deze reis. Ze is of in mijn
gedachten, of in mijn herinneringen
of ik heb het gevoel dat ze mij be-
geleidt in haar nieuwe gedaante.
Elke dag heb ik vragen aan haar.
Met name de vraag waar ze nu is,
houdt me bezig. En hoe ik ‘contact‘
met haar kan maken, in verbinding
kan komen. Hoe haar waarneming
nu is, of en wat ze doet...

Op de volgende slaapplek word ik
in het Nederlands ontvangen. Wat
een verrassing! Ik heb een fijne
tijd met deze vrouw, ze bidt hard-
op voor mij voor een veilige reis
en dat raakt me erg diep. Ze ver-
telt dat ze door de communistische
regering in de DDR meer dan 50
jaar niet in contact kon komen met

het christelijke geloof. Als christen,
mag je niet studeren, verlies je je
baan etc. Haar verhaal schokt mij,
komt goed bij mij binnen, van zo
dichtbij te horen dat op die ma-
nier tegen het geloof geageerd
werd.

Een nieuwe vraag houdt mij be-
zig. Wat gebeurt er onder en tij-
dens het lopen? Ik voel me hele-
maal opgenomen in het moment.
En daardoor voel ik me rijk. Ogen-
schijnlijk doe ik nu veel minder dan
thuis bij het werk, maar alles wat
ik nu doe, beleef ik bewust, doe ik
met een innerlijke aanwezigheid.
Ik ben onderweg!

Kan ik niet ook in het alledaagse
leven onderweg zijn? Onderweg,
in de zin van  open staan voor wat
ik tegen kom, voor wie ik tegen
kom en dáár zijn waar ik ben? Ik
wens dat ik dat zou kunnen.

Vanaf de derde dag doet mijn
lichaam pijn. Eerst mijn hiel, dan
mijn heup, telkens iets anders. En
elke keer is mijn ervaring, als ik
de pijn er laat zijn en toch verder
loop in een aangepaste tempo,
kan ik door de pijn heen lopen en
heb ik er geen of nauwelijks last
meer van. Tenminste, voor een
tijdje. Ik vraag me af, werkt dat
bij emotionele pijn ook? Ik ver-
moed van wel...

Elke ochtend lees ik de spreuk van
de dag en ook een stukje in de
bijbel. Daardoor begin ik elke dag
in innerlijke rust. Gedurende de
reis lees ik het boek Job. Dit boek
intrigeert mij. Het raakt mij vooral
dat de vrienden van Job 7 dagen
en 7 nachten zwijgend bij hem
komen zitten. Ze zijn gewoon bij
hem. Welk een rijkdom is het om
als het leed te groot voor woor-
den is, mensen om je heen te heb-
ben, die er gewoon zijn. Welk een
troost voor Job, maar welk een
machteloos gevoel voor de vrien-
den. Wensen wij niet allemaal
soms iemand in onze buurt, die er
gewoon is, zonder oplossingen,
verklaringen, zonder woorden
maar die er gewoon  is.

Ik loop door weilanden en bos-
sen. De landschap verandert en
ik ben altijd daar waar ik ben. En
overal waar ik kom, kom ik uit ei-
gen kracht. Tijdens het lopen ko-
men gedachten in mij op. Even la-
ter kijk ik weer scherper naar mijn
omgeving. Ik word blij van kleine

door Andrea Kartmann
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door Joka Feenstra

Het kleine

Soms lijkt het alsof de hele
wereld een gekkenhuis wordt.
Volgt u ook alle verhalen van
geweld, overleven en macht?
In Syrië gaat het maar door en
van de acties van Rusland word
je ook niet vrolijk. Ebola steelt
leven op leven in Afrika en
scheurt gemeenschappen uit-
een. Wie mag leven? Wie mag
bestaan? Wie mag erbij horen?

Deze vragen gaan over meer
dan overleven. Ik werk met
mensen in de bijstand wiens
schulden zo zijn opgelopen dat
ik de vermoeiende strijd om
mee te kunnen doen in onze
maatschappij telkens weer
ontmoet. Mensen die hun ba-
nen verliezen, mensen die te-
vergeefs (lijkt het) een baan
zoeken, mensen die al jaren
ziek of thuis zitten die (weer)
aan het werk moeten. Overal
die verhalen, in het groot en
het klein, over willen mogen
leven. Over erbij willen horen
en dat soms niet mogen of
kunnen. In het drukke leven
van bestaan, waar is er tijd om
te bidden? Wanneer ik mijn
ogen dicht doe hoor ik de ver-
halen nog doorklinken in mijn
gedachten.

Hoe dichterbij de 25ste van de-
cember komt, hoe drukker de
wereld lijkt te worden, maar
ook hoe explicieter wij uitge-
nodigd worden ons te richten
op een diepe focus: een ver-
nieuwing die komt. Ook in tij-
den van geweld, vermoeidheid
en dood blijft die focus ons roe-
pen. Sinds ik werkende ben is
de zondag echt een rustdag
voor me geworden. Soms
merk ik dat pas wanneer ik met
mijn ogen gesloten mijn han-
den bewust in elkaar leg, ge-
knield in de kerk. Dat kleine
gebaar, die twee handen tot
elkaar. Ik beperk me dan heel
bewust tot alleen dat. Dat is
advent, toch? De focus verster-
ken door het te versimpelen.
Ik hoef maar ruimte te hebben
voor dat kleine, wie weet waar
dat later tot uitgroeit.

Columnbloemetjes langs de weg, van de
blauwe korenbloem in het veld,
van trekkende wolkenluchten. Ik
heb tijd en ruimte om de kleine
dingen echt te zien en ze geven
me vreugde. Door zo te lopen en
te bewonderen ben ik veel meer
mijzelf dan in het haastige jagen
gedurende de dag. Kan ik deze
innerlijke rust niet meenemen in
mijn alledaagse leven? Waarom
jagen wij eigenlijk zo?, verzame-
len wij?, vinken wij af? De weg
naar het geluk is in kleine dingen
te vinden. Minder is meer! Daar
word ik mij  duidelijk van bewust.
Ofschoon ik  niet altijd met zo
weinig wil leven, is het een verrij-
king om dat zeker af en toe te
doen. Wat heb ik eigenlijk echt
nodig?

Op dag 4 kom ik in het dorpje Alt
Rehse bij de eerste geopende
kerkdeur. Een dorp met een cho-
querend verhaal. Daar werden
artsen door de Nazi’s opgeleid
voor de ´Rassenhygiëne‘. De uit-
vinding van dit woord alleen al! Ik
bevat het niet! Wanneer er geen
museum was geweest die dit ver-
haal ten toon stelt, zou je niets
vermoedend door dit idyllisch
dorpje gelopen zijn. Een klein
vraagteken komt toch in me op,
waarom is precies hier de eerste
kerkdeur open voor mij? Alle vol-
gende kerkdeuren zullen trou-
wens ook open staan.

Op mijn voorlaatste avond zit ik
aan de oever van een meertje en
ik denk na over mijn reis. Alle ont-
moetingen, alle indrukken, alles
wat me tegemoet kwam, niets
leek toevallig, alles paste bij dat-
gene wat me innerlijk bewoog en
dreef. De vraag of ik in Nederland
wil blijven wonen of weer terug
naar Duitsland wil gaan, nam mij
in die tijd in beslag.  Vervolgens
ontmoette ik drie keer mensen
met een verbinding naar Neder-
land.

De Tweede Wereldoorlog, zijn el-
lende en zijn gruwelijkheden heb-
ben tot op vandaag sporen ach-
tergelaten bij Duitse families. Daar
werd ik mij op deze wandeling
heel bewust van. Zoals zij ook
sporen heeft achtergelaten bij
mijn familie, ook al wordt er niet
over gepraat. Of wordt er daarom
juist niet over gesproken? Zelfs in
zo’n  op het eerste gezicht onoog-
lijk dorpje zijn de sporen te vin-
den die naar dat totaal onbegrij-

pelijke verwijzen... Maar boven dit
alles staande, ervaar ik het mee-
lopen van mijn moeder tijdens
deze reis en daardoor ook het
verwerken van haar ziekteproces
en haar dood. Is er een god, die
mij heeft geleid, behoed en bege-
leid? Zo voelt het.

Toen ik aan deze  reis begon, ging
ik ervan uit, onderweg een grote
veer te vinden, die ik mee wilde
nemen voor mijn kat om er samen
mee te spelen. Op mijn laatste
wandeldag had ik nog steeds
geen veer gevonden. Daarom ging
ik in een gebed concreet naar een
veer vragen. Toen ik dezelfde mid-
dag het eindpunt, een grote kerk,
naderde, lag ineens een grote
veer voor mijn voeten. Dat maak-
te mij erg blij.  Ik zette nog twee
stappen en daar lagen nog veel
meer veren, en nog meer. Heel
veel veren, grote zwarte veren.
Precies wat ik zocht. Ik was in het
verenparadijs beland. Wat een
intocht! Wat werd ik toch gul be-
deeld!

De treinreis terug was als een
brug tussen deze tijdloze ziel-er-
varingen en het alledaagse leven
met haar wijze van doen en laten
en met haar plichten. Maar nu
voelde ik mij rijk, verzameld in me-
zelf, vrij, behoed en geleid...
...en ik maakte me al weer zorgen
deze zijnstoestand kwijt te raken.
Dat gebeurde ook. Al weer heel
snel haastte ik mij om te beant-
woorden aan verzoeken uit mijn
omgeving; namen  onbelangrijke
zorgen  weer bezit van me. Maar
toch... deze ervaring blijft bij mij.
En ik realiseer mij nu beter: ook in
het alledaagse leven zijn momen-
ten en ontmoetingen van  tijdloze
aard. Alleen is de vorm anders.
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Het jaar rond in zomaar wat data

Januari

Op 5 januari nemen we met
welgemeend applaus afscheid
van Addy Groos als dirigente
van het KleinKoor. Op 13 ja-
nuari ontvangen we de nieu-
we dirigent Paul Keijsers met
veel gejubel. Onder leiding
van deze ‘strenge meester’
gaat het koor een mooi nieuw
zangjaar tegemoet.

April

Op 7 april wordt Pater Frans
van der Lugt, solidair met
christenen en moslims in Sy-
rië, vermoord. Op zaterdagen
in de Vasten hebben we tot
aan zijn dood een stille wake
in de stad gehouden, uit soli-
dariteit met hem en de men-
sen in Syrië die lijden onder
het mens-onterend geweld.

Juli

De inzameling voor de Voed-
selbank is wederom een
groot succes. Met 12 kerken
worden 152 kratten voedsel
gedoneerd. Daarna wordt uit-
gekeken naar schoolspullen,
want in oktober worden weer
rugzakjes gevuld voor leerlin-
gen in Oost-Europa.

Oktober

Op 18 oktober overlijdt Frans
Holla, jarenlang trouwe vrij-
williger. Hij en andere overle-
denen worden herdacht tij-
dens de Allerzielenviering.
Dan wordt ook een prachtig
kunstwerk van parochiane en
kunstenares Ger Lange -
Driessen getoond.

Februari

Er wordt een nieuw initia-
tief gelanceerd: het Padua-
huis. Dit wordt een serie bij-
eenkomsten waarin verdie-
ping wordt gezocht rondom
belangrijke en levende the-
ma’s. Vanaf maart zullen di-
verse parochianen een ver-
haal vertellen en uitnodigen
tot een goed gesprek.

Mei

Op 13 mei ondertekent het
parochiebestuur het voor-
stel tot samenvoeging van
onze parochie met de paro-
chie H. Stefanus. Met acht
locaties vormen we nu één
parochie in Nijmegen-Mid-
den. Dat betekent een
spannende nieuwe fase.

Augustus

Het is vakantietijd, maar
vele vrijwilligers zijn volop
aan het voorbereiden. Ach-
ter de schermen worden al-
lerlei activiteiten voor het
najaar gepland. Deze wor-
den verzameld in een over-
zichtelijk boekje. Het wordt
druk in Antonius!

November

Het lokatieteam stelt voor
dat wij ons gaan voorberei-
den op het 100-jarig jubi-
leum als Antonius van Pa-
duagemeenschap. Ieder-
een die mee wil denken  of
helpen is van harte welkom
en kan zich aanmelden bij
Rob van Woerkom.

Maart

Antonius gaat op weg naar
Pasen met diverse activitei-
ten op de zondagen tijdens
de veertigdagentijd, zoals
lezingen, documentaire kij-
ken en een Vastenconcert.
Ook de Vastenaktie gaat van
start, dit jaar speciaal ge-
richt op kinderen in Sierra
Leone.

Juni

De vrijwilligersdag op 15
juni is feestelijk en gezellig.
We nemen afscheid van het
parochiebestuur en verwel-
komen het nieuwe locatie-
team. Ook wordt een boek-
je met de gegevens van alle
vrijwilligers gepresenteerd.
Wat zijn het er veel!

September

Op 6 september vindt de
jaarlijkse rommelmarkt
plaats. Naast veel gezellig-
heid levert de rommelmarkt
een recordopbrengst van
10.000 euro op. De helft
gaat naar St. Gast en de
andere helft is voor de res-
tauratie van de kerk.

December

De jaarlijkse kerstpakketten
actie is in volle gang en er is
weer een interessant pro-
gramma voor ‘Antonius in
Advent’. Tijdens 19-20-21
december vindt er een spe-
ciale tentoonstelling plaats
met kerststalletjes uit de
buurt. Komt u ook kijken?
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Op vrijdag 19 december, van 16.30
tot 20.30u, is er een Kerstmarkt
in de Dominicuskerk. De sfeervol
verlichte ingang is aan de dagka-
pel aan de Groenewoudseweg.
Daar staan diverse verkoopstand-
jes van kerstartikelen, er is een
ikonenhoekje en daar is ook de in-
formatiestand van de kinder-
crèche Sizakala die hulp biedt voor
nieuwe lokalen voor 70 kleuters
in het dorpje Machibini, in de pro-
vincie KwaZulu-Natal in Zuid Afri-
ka. In de kerk kunt u genieten van
de kerstsfeer. Af en toe worden er
kerstliederen ten gehore ge-
bracht, in een hoekje worden
kerstverhalen verteld. De bloem-
siergroep biedt ter verkoop mooie
kerststukjes aan. Er is een koffie-
hoek met gebak uit de keukens
van parochianen, die daarvoor hun
beste recepten hebben gekozen.
Er is erwtensoep, er zijn worsten-
broodjes om de inwendige mens
te versterken. Natuurlijk is ook dit
jaar aan de kinderen gedacht. Er
is een knutseltafel in kerstsfeer,
daar kan men kerstballen in drie-
hoekvorm (komt dat zien!) in el-
kaar knutselen en mooie kerst-
lichtjes maken. Er is een expositie
van Afrikaanse Kerststallen. De
opbrengst van deze Kerstmarkt is
bestemd voor het Afrika-project
“Sizakala”.

Anton van der Meer

Kerstmarkt Effata

U bent van harte uitgenodigd voor
de nieuwjaarsreceptie van de ge-
hele H. Stefanusparochie. Deze
vindt plaats op zondag 11 januari
in de Petrus Canisiuskerk, na de
eucharistieviering van 10.30u.

Uitnodiging

Jezus en de jihad
door pastoor Cyrus van Vught

Kerstmis en ‘vrede op aarde’ ho-
ren bij elkaar. Toch associëren te-
genwoordig veel mensen religie
eerder met oorlog en geweld. Of
in elk geval met onverdraagzaam-
heid, die voortkomt uit een claim
op de waarheid. Bovendien is
godsdienst van nature iets alom-
vattends, hetgeen het risico van
fanatisme in zich draagt.

Nu zult u wel begrijpen dat ik een
iets positievere kijk heb op gelo-
ven en op de bijdrage die gelovi-
gen aan de wereld leveren. Toch
kan ik me wel iets voorstellen bij
het onbehaaglijke gevoel van ve-
len dat fundamentalisme inbreuk
maakt op ieders privésfeer en dat
het ons maatschappelijk bestel
zou kunnen ontwrichten. Dat komt
wellicht voort uit de angst om onze
eigen identiteit kwijt te raken.
Maar als dat zo is, doe ik er nog
even een schepje bovenop. Tot
mensen die bang zijn voor de op-
mars van (extremistische uitwas-
sen van) de islam, zou ik willen
zeggen: is het u niet opgevallen
dat Boeddhabeeldjes in de afge-
lopen jaren de Nederlandse huis-
kamers al hebben veroverd?

Van de islam en het boeddhisme
weet ik niet genoeg af om precies
te kunnen beoordelen hoe goed
of slecht deze levensbeschouwin-
gen in zichzelf zijn. Van het chris-
tendom weet ik wel wat af. En ook
zie ik een aantal echte verschillen
met andere godsdiensten. Het is
zeker niet één pot nat. Ik voel me
heel goed thuis in het christelijk
geloof en zou zeker niet willen rui-
len. En om heel eerlijk te zijn: ik
denk dat Jezus volgen de goede
weg is voor iedereen. Ojee, zit u
nu een opruiende tekst te lezen
van weer zo’n zeker-van-zichzelf
gelovige?

We zitten in elk geval midden in
het spanningsveld van waarheid
en tolerantie. Jezus doet zelf een
stevige duit in het zakje. Een van
Zijn meest boude uitspraken is: ‘Ik
ben de weg, de waarheid en het
leven’ (Johannesevangelie, hoofd-
stuk 14 vers 6). Jezus beweert
hier niet dat Hij de waarheid kent,
maar dat Hij de waarheid is! Wat
moeten we daarmee?

Column

In onze postmoderne tijd hebben
we moeite met het begrip waar-
heid. Soms hoor je zeggen: ‘Ieder
heeft zijn eigen waarheid.’ Dan is
waarheid eigenlijk een ander
woord voor persoonlijke mening.
Maar als iets waar is, heeft het iets
dat universeel en absoluut is. En
dat is echt wat anders dan allerlei
persoonlijke meningen. Ook de
uitspraak ‘Er bestaat geen abso-
lute waarheid’ klinkt mij helemaal
niet logisch in de oren. Want als
deze zin klopt (en dus altijd en
overal geldt), zou dat juist de ab-
solute waarheid zijn.

Als er geen waarheid is, maar en-
kel visies en meningen, kunnen we
elkaar dan nog wel vinden? Op
grond waarvan bereiken we dan
overeenstemming over bepaalde
zaken? Hoe bestendig is het, als
we afhankelijk zijn van min of
meer toevallige coalities? Zijn
mensen dan niet ten diepste ei-
landen, die nooit echt met elkaar
in verbinding komen te staan?

Waarheid is niet bedoeld om in
pacht te hebben of anderen mee
om de oren te slaan. En al hele-
maal niet om er andermans hoofd
mee af te hakken. Toch is het goed
voor ons dat er waarheid is. Waar-
heid die buiten onszelf staat.
Waarheid die voor alles en ieder-
een geldend is. Want dan is niet
alles maar subjectief, maar kun-
nen we elkaar echt ontmoeten.
Dan hebben we een grond om op
te staan, een punt om elkaar te
kunnen vinden. Zo heeft waarheid
zelfs een bevrijdende werking.

De officiële leer van de katholieke
kerk (verwoord door het Tweede
Vaticaans Concilie) is dat zij in Je-
zus de waarheid volgt en dat te-
gelijkertijd in andere godsdien-
sten en visies ook elementen van
waarheid aanwezig zijn. Allemaal
moeten we verder op weg gaan
naar de volle waarheid. Daar zul-
len we elkaar vinden.

Of u nu een intellectuele denker
bent of zich met moeite door deze
enigszins filosofische column heen
geworsteld heeft, of u nu uw tuin
met een Boeddhabeeldje heeft
opgesierd of wellicht inspiratie put
uit de Koran, ik wens u allen een
zalig en vredevol Kerstfeest. Echt
waar!

Parochieblad

Krijgt u het blad normaal gespro-
ken niet, maar wilt u het graag
(kosteloos) ontvangen? Dat kan!
Bel 024 - 3222388 of e-mail
secretariaat@avpnijmegen.nl.
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Agenda

- Zo 14 dec, 10.00u
Derde zondag Advent
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 21 dec, 10.00u
Vierde zondag Advent
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. de cantor
- Wo 24 dec, 16.00u
Kleuterviering
Voorganger: Liesbeth Jansen
- Wo 24 dec, 22.00u
Nachtmis
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor
- Do 25, 10.00u
Hoogfeest van Kerstmis
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Gregoriaans Koor
- Zo 28 dec, 10.00u
Voorganger: Joop Vernooy
m.m.v. het Gregoriaans koor
- Zo 4 jan, 10.00u
Driekoningen
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. het Kleinkoor
Na afloop Nieuwjaarsreceptie
- Zo 11 jan, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. de cantor
- Zo 18 jan, 10.00u
Voorganger: Cyrus van Vught
m.m.v. de cantor.
- Zo 25 jan, 10.00u
Voorganger: nog niet bekend
m.m.v. het Gregoriaans Koor

Inloopavond:
Do 5 februari,
vanaf 20.00u in de pastorie.
In januari is er geen inloopavond.

Vervoer Nachtmis

Is het voor u moeilijk om naar de
Nachtmis te komen? Het is geen
probleem om u op te halen en thuis
te brengen! Bel hiervoor met de
coördinatoren: tel. 024 - 322 2388.

Kleuterviering

Nieuwjaarsviering

U bent van harte uitgenodigd voor
onze nieuwjaarviering op zondag
4 januari. Na afloop luiden we met
een glas het nieuwe jaar in.

Antonius
van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388

ING: NL96INGB0000940356
ABNAMRO: NL08ABNA0418667160

www.avpnijmegen.nl
secretariaat@avpnijmegen.nl

Bereikbaarheid

Pastor
Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371

Coördinatoren
Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388

Bezoekgroep
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748

Colofon

Parochieblad van de Antonius van
Paduaparochie in Nijmegen-Oost.
Verschijnt 7 á 8 keer per jaar.
Oplage Kerst: 2.000 exemplaren.

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

Volgend nummer
Kopij inleveren voor: 8 feb
Verschijningsdatum: 15 feb

Bekijk de actuele agenda op
onze website:

www.avpnijmegen.nl

Hotel ‘De Herberg’
Woensdag 24 dec, 16.00 – 16.30u
Kerstviering voor kinderen

Alle gasten van hotel ‘De Herberg’
zijn blij; ondanks de drukte von-
den ze toch een kamer. En het is
zo koud buiten. Dan gaat de bel
opnieuw. Voor de deur staat een
man. En een mevrouw met een
dikke buik. Is er voor hen ook nog
een plekje?

Kroniek

Op 10 november is Ad Peters uit
de Archipelstraat overleden. Hij
laat een vrouw, kinderen en klein-
kinderen achter. Graag had de fa-
milie de uitvaart vanuit onze kerk
laten plaats vinden maar dat was
helaas niet mogelijk i.v.m. de Ze-
venheuvelenloop. Wij wensen zijn
vrouw en verdere familie veel
sterkte in hun verdriet. Ad Peters
is 87 jaar geworden.

Op 1 december is op 99-jarige
leeftijd Riet Hanssen-Peters over-
leden; tante Rietje voor haar fa-
milie. Zij was een enorm actieve
vrouw en genoot van het leven.
Bridgen, tennissen, golfen en ver-
re reizen maken deed ze tot op
hoge leeftijd. Ze was gelukkig met
haar man Lou, die helaas al na 20
jaar huwelijk onverwacht over-
leed. Gelukkig heeft ze nog 11
mooie jaren met Jan mogen bele-
ven. Ze had geen kinderen maar
genoot van het gezelschap van
haar neven en nichten. Ze was
voor velen van hen een bindende
factor. Haar markante persoonlijk-
heid zal erg gemist worden.

Wij wensen u
fijne kerstdagen

en alle goeds
voor het

nieuwe jaar!


