Antonius onderweg

Huis van God,
huis voor de buurt

Vieringen
in de Antonius
van Paduakerk
Kinderviering
do 24 dec, 15.30u
Kerstavond
do 24 dec, 22.00u
Eerste Kerstdag
vr 25 dec, 10.00u
Nieuwjaarsviering
zo 3 jan, 10.00u

Een eeuw AvP
De voorbereidingen voor onze
100ste verjaardag zijn in volle
gang. Viert u mee?
pagina 6 - 7

Buurt aan Tafel
Bijzondere ontmoetingen en een
moment van bezinning. Komt u
ook een keer eten?
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Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost

Column
De asielzoekster
Hier is zij niet geboren.
Onze taal is haar nog vreemd.
Ze werkt zonder papieren
en woont op straat
of bij een vriendin.
Zij zou graag
opnieuw beginnen.
Hier,
vandaag,
bij ons.
Haar naam is Hoop.
Kent u haar misschien?
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Dorothee Sölle
(vrije vertaling)

Parochieblad
Deze kerstuitgave van het parochieblad wordt huis
aan huis verspreid. Krijgt u het parochieblad normaal gesproken niet, maar wilt u het graag (kosteloos) ontvangen? Dat kan! Neem hiervoor contact
op met het secretariaat via tel. 024 - 3222388 of email secretariaat@avpnijmegen.nl.

Kaarten te koop
Het is weer tijd om kerstkaarten te versturen. De
Antonius van Paduakerk verkoopt mooie kaarten
met fragmenten van diverse glas-in-lood-ramen. Ze
zijn te koop na de zondagsvieringen of via de coördinatoren: secretariaat@avpnijmegen.nl of tel. 024
- 3222388.

Een redder geboren – een kerstvertelling
door pastoor Cyrus van Vught
Bêêh, was dat nou wel verstandig? Was ik nou toch
maar met de rest meegegaan. Nu zit ik hier moederziel alleen onder een prikkelstruik. Maar ja, ik was
nèt ingeslapen. Daar had ik zoveel moeite voor moeten doen: ik weet niet hoeveel schaapjes ik er voor
heb moeten tellen. Eindelijk sliep ik een beetje en
toen werd ik plotseling wakker van al die zingende
vogels. Nou ja, vogels? Ze leken een beetje op mensen, maar ze vlogen wel in de lucht. Ze zongen iets
van eer aan God en vrede op aarde. En ze gaven
nog licht ook. Ik dacht eerst dat ik droomde. Tot ik
onze herders hoorde zeggen: ‘Kom, we gaan kijken
waar die Redder geboren is.’ En daar gingen ze met
de hele kudde. Maar ik had er geen zin in. Mijn buurman porde me nog even aan: ‘Kom mee.’ Maar ik
heb me nog eens omgedraaid. ‘Bekijk het maar. Ik
slaap verder!’
En toen schrok ik plotseling echt wakker. Iedereen
weg! Nergens te bekennen. Geen herder, geen
schaap, niks! Zouden ze over de dam gegaan zijn?
Of de andere kant uit? O, wat werd ik bang. Misschien zijn er wel wilde dieren in de buurt. Dus kroop
ik maar onder deze struik. Ik zit er half in vast met
mijn vacht. En hij prikt zo. Ik durf niet verder te bewegen. Misschien zijn er wel wilde honden of andere gevaarlijke beesten die wel zin hebben in een
lamsboutje. Wat nu? Het is donker en ik zie niets. Ik
weet niet waar ze heen zijn. Hoe zou ik ook moeten
weten waar ik heen moet? Normaal gesproken is er
altijd een herder om de weg te wijzen naar een veilige plek met lekker groen gras en fris water.
Het duurt nu al uren. Ik ook met mijn eigenwijsheid.
En ik heb niet eens zwarte wol zoals mijn neef. Hoe
kom ik hier ooit uit? Zie ik ze ooit nog terug? Aan de
nacht komt ook maar geen einde. Ik kan niet slapen
van de angst. Had ik maar… Hé, wat is dat daar? Ik
hoor iets aankomen. Achter me. Ik kan het niet zien,
want ik zit vast in die struik. Wat is het? Een wolf?
Een leeuw? O, ik durf geen adem te halen. Stel je
voor dat hij me hoort. Dan ben ik er geweest!
Maar… een stem die roept. Die ken ik! Het is mijn
herder! O, nu ben ik gered! Bêêh! O, wat fijn. Ik zou
wel in zijn armen willen springen, maar die vervelende doorntakken ook... Voorzichtig maakt hij me
los. Zou hij boos zijn dat ik niet geluisterd heb? Ik
geloof het niet: hij praat heel lief tegen me en neemt
me zelfs op zijn schouders. Nu zullen we zo bij de
rest van de kudde zijn. Het is toch wel een eindje
lopen. Maar mijn herder wordt het niet moe mij te
dragen.
O, hier moeten we blijkbaar zijn. Een soort grot. Dat
is een veilige plaats. Lekker warm. En daar is de
rest; mijn broertjes en zusjes, mijn ooms en tantes.
Maar wat is dat? Een ezel, een os, nog een stel
mensen. En… o wat een lief kindje! Het slaapt lekker zacht in de armen van zijn moeder. Heerlijk veilig, net als ik bij mijn herder.

Kerstmis: terug naar de toekomst
ten de mensen elkaar dood, net
als nu, joegen ze elkaar op de
vlucht. Ook toen zonnen mensen
op middelen om tegenstanders uit
te schakelen. Zij werden ook in de
steek gelaten, ook bij hen gingen
relaties stuk en moesten mensen
zien op te krabbelen tussen de
scherven van hun geluk. Ook zij
waren, net zoals wij, vaak doodmoe van het vragen. Ook zij vroegen zich af, hoe het in Gods Naam
allemaal zo gekomen was.

Niet dat we het allemaal meteen
geloven, want we weten wel beter. We kennen niet anders dan,
dat de zwakke altijd de dupe is
(vier miljoen Syriërs op de vlucht,
twee miljoen vluchtende kinderen), dat de kleine mens veelvuldig gevaar loopt (honderd achttienduizend mishandelde kinderen
per jaar in Nederland), dat wie niet
sterk is nog zo slim kan zijn, maar
de kans is groot dat zij het onderspit delft. Uitzonderingen daargelaten.

Net als wij wilden zij weten, met
hart en ziel, hoe ze verder moesten, hoe ze opnieuw zouden kunnen beginnen. Ze wilden houvast,
ze wilden putten uit dezelfde bron
waaruit Jezus had geput. Terug
naar het oorspronkelijke begin, terug naar de toekomst.

Wat dan: is het verhaal een zoethoudertje? Is de wens de vader
van de gedachte? Zijn we uiteindelijk wel op onze plaats
hier in dit verhaal?
Het verhaal is uiteindelijk
opgeschreven, toen Jezus al
ongeveer vijftig jaar geleden gestorven was, maar al
die tijd vurig in de herinnering voortleefde. Het was bij
een heleboel mensen bekend hoe hij had geleefd en
uiteindelijk als een mislukte aan zijn einde was gekomen. Zij hadden echter
zijn volgelingen vol overtuiging horen verkondigen dat
die mislukking gezichtsbedrog was: het verhaal was
helemaal niet uit, het begon
pas goed, hadden ze gezegd: Jezus leeft!.
Maar hoe dacht u, dat de
mensen van Lukas' tijd er
aan toe waren? Jerusalem
verwoest, de tempel afgebroken, het leven ontwricht. Hen werd gezegd,
dat Jezus terug zou komen,
dat het uiteindelijk beter
zou gaan. Was de wereld
toen beter en mooier? Geen
sprake van. Ook toen maak-

En Lukas, kind van zijn tijd, vol van
diezelfde vragen, ging te rade bij
die lange geschiedenis van aartsvaders, leraren en profeten. Daar
stopte hij niet, integendeel, juist
toen ging hij door: hij luisterde ook
echt naar die vragen rondom hem
en in zichzelf en hij putte uit de
radeloosheid die hij waarnam, uit

de tranen van verdrietige mensen,
uit de armoe van de armen, uit de
zwakheid van de zwakken, uit de
afwijzing van de vluchteling: hij
putte daar de wijsheid uit: het diepe verlangen naar heelheid, naar
vrede, naar liefde.
Hij nam hen bloedserieus en als
vanzelf rees toen voor hem de
gestalte op van Jezus: hij herkende hem in al die mensen met hun
onvervulde verlangen om er te
zijn. Zij leken sprekend op Jezus,
levend en wel.
En toen ging hij schrijven, hij
schreef en schreef, hij schreef een
heel evangelie over dit mensenkind. Ja, dit mensenkind wás evangelie: boodschap om werkelijk te
kunnen leven. Hij schreef uit, waar
het allemaal om begonnen was,
hoe het zo was gekomen. Zijn pen
werd in beweging gehouden door
de boodschap van de schriften,
die in Jezus vlees en bloed was
geworden: die in ons vlees en
bloed kan worden. De groeikracht
zit niet in je spieren en in je aanzien, maar in je zwakheid zelf. Niet
de stier is het beeld van leven,
maar een weerloos lam;
niet de stoere geweldenaar, maar een hulpbehoevend kind duidt de toekomst. En hij vertelde het
verhaal van een gewoon
meisje dat zwanger werd,
de vrouw als parabel van
de levenbarende dimensie
van onze werkelijkheid:
een nieuwe mens in haar
schoot, veelbelovende belofte voor de toekomst, de
toekomst van de schepping
vol van de geest van de
ENE. Geen redenering,
maar een poëtisch verhaal,
waarin ook wij zo kunnen
binnenstappen, welkom als
we zijn.
Ook wij weten van wanten.
Daar praatten / praten toch
de profeten over: ze zijn
midden onder ons! Zien
we ze niet? Horen we
niets, daar in de verte?
Maar àls we nou eens goed
zouden kijken, ... stil zouden zijn om beter te horen?
Lees verder op pagina 4
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Tijdens de Advent wachten we
vier weken lang op 'het' verhaal.
Dan wordt het pas kerstmis. Het
verhaal van een kind dat geboren
wordt in een stal. Het ontroerende verhaal, dat klinkt als een
sprookje. Maar dit is heel bijzonder: al eeuwenlang wordt het verteld in de nacht: over een kind,
dat de hele wereld aan het bloeien
brengt. Mooier kan het niet. Over
een zwak schepseltje dat het maken zal.
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Boekentip

Misschien toch, ineens, daar links...
daar rechts,...een buurman, een
toevallige kennis, een beeld op de
tv, een bericht van de nieuwslezer, een telefoontje, een noodkreet? Of zomaar thuis, onverwacht, de wijsheid van je kind:
over die geest die alles nieuw
maakt? En Lukas schreef het verhaal van de geboorte van het kind.
Weerloos, kwetsbaar, ontroerend,
zo niets, stel je voor. Zo dichtbij
en herkenbaar.

René Gudde - Zinvolle volzinnen
ISBN: 9789491693571
Denker des Vaderlands René Gude
viel op door zijn spitsvondige,
diepzinnige en vaak geestige oneliners. Hij overleed in maart van
dit jaar. In dit boek zijn een aantal gevleugelde uitspraken van
hem gebundeld. ‘Vol met heerlijke
metaforen, praktisch inzichten,
oude wijsheden en tips over humeurmanagement en stervenskunst. Ieder zinnetje is een reminder, een hart onder de riem, een
o-ja-momentje of een schop om uit
je nest te komen en iets van je
dag te maken.’ Wie de citaten
leest, maakt niet alleen kennis
met René Gude, maar ook met
2.600 jaar filosofie. Want zoals
René Gude het zelf zou zeggen:
'Eeuwige kennis komt altijd precies op tijd.’

Zo en niet anders moet het gebeurd zijn, zo en niet anders gebeurt het. Vandaaruit zal het opnieuw gebeuren. Zegt Lukas. Dat
is evangelie. Troost je, troost je,
mijn volk, die openheid zul je ervaren, geluk …wat heet geluk. Het
is een troostverhaal. Wij hebben
ieder onze unieke plaats in dit
verhaal. En samen. Om dit verhaal
gaat het. Als dat gelezen wordt,
is het Kerstmis.
Albert Meijer

Museumtip

Kinderboekentip

Museumpark Oriëntalis
Feest van Licht

Samenleesbijbel
ISBN: 9789089120427

Rondom de feestdagen is er in
Museumpark Oriëntalis van alles
te doen: diverse tentoonstellingen waaronder een expositie van
kerststallen uit Noord Europa, een
kerstmarkt en diverse activiteiten
voor kinderen. Kijk voor meer informatie en het programma op:
feestvanlicht.nl.

De Samenleesbijbel bevat de
tekst van het boek ‘Bijbel in Gewone Taal’, aangevuld met diverse gespreksvragen, doe-opdrachten, illustraties en liedjes voor kinderen van 8-12 jaar. Zowel bekende als ook bijbelpassages uit de
onbekendere boeken komen aan
bod.

DVDtip
BBC - Goddelijke vrouwen
In deze driedelige BBC-serie wordt
de vaak complexe houding onderzocht als het gaat om vrouwen en
godsdienst, van 10.000 jaar voor
Christus tot nu. Deze reis voert
van de machtige Griekse priesteressen en de oorsprong van het
Christelijke geloof, tot de vrouwen
die de vroege geschiedenis van de
Islam vorm gaven. Ondertussen
wordt een licht geworpen op de
meest inspirerende vrouwelijke figuren uit de wereldreligies.

Kerkbalans:
samen dragen we de gemeenschap
We organiseren elke dinsdag
Buurt aan Tafel: maaltijden voor
buurtbewoners uit NijmegenOost. Dit doen we los van de kerk.
Je hoeft niet gelovig te zijn om
toch aan de maaltijden deel te nemen en buurtgenoten te ontmoeten. In een kort artikel verderop
in dit blad kunt u er meer over lezen. Dit is één van onze activiteiten die veel studenten en andere
jongeren trekt.

Als bijna honderdjarige zijn we nog
steeds een gemeenschap in opbouw. Gedurende het jaar organiseren we steeds meer activiteiten die ook voor een bredere
groep aantrekkelijk zijn. Natuurlijk doen we veel aan diaconie.
Met onder andere een grote rommelmarkt, de verkoop van erwtensoep tijdens de Zevenheuvelenloop, het inzamelen van voedselpakketten, het aanleveren van
schooltassen met inhoud en het
breien van dassen en mutsen helpen we vluchtelingen, straatmensen en mensen die onder het minimum leven. Maar denk in deze
tijd ook eens aan de kerststalletjestentoonstelling, die vorige jaren een groot succes was.

Dit jaar zijn we extra actief met
het bieden van hulp aan vluchtelingen. Dat mag ook van ons worden verwacht, nu er in Heumensoord 3.000 mensen wonen. Wij
willen ze een warm welkom bieden. We dragen bij met fietsen en
andere spullen, maar vooral door
middel van persoonlijke contacten.
Elke week eten gasten van Heumensoord mee bij Buurt aan Tafel
en ze zijn ook welkom in onze
kerk.
Dit alles kunnen we alleen doen,
omdat we zo’n mooie en actieve
gemeenschap vormen. Voor wie
zich daartoe aangetrokken voelt,
organiseren we vele verdiepende
bijeenkomsten, die soms ook in-

teressant zijn voor wie niet kerkelijk is. Een voorbeeld van het
afgelopen jaar was een boeiende
voordracht over Maria Magdalena
in de kunst(geschiedenis). Iedereen is welkom!
U kunt aan deze gemeenschap bijdragen door u als vrijwilliger in te
zetten, maar óók met een financiële donatie. Er is veel geld nodig
om onze activiteiten voort te zetten en onze prachtige gebouwen
in stand te houden. De kerk en het
parochiehuis zijn in de afgelopen
jaren flink opgeknapt. Ook in 2015
hebben we daar veel in geïnvesteerd. In 2016 gaan we het kleine, verlichte vieringstorentje op de
kerk restaureren. Het is klein,
maar voor velen een herkenningspunt in de buurt. En de restauratie is duur, maar noodzakelijk. Als
buurtbewoner kunt u hieraan bijdragen.
De actie Kerkbalans is voor onze
kerk één van de belangrijkste inkomstenbronnen. 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
onze eigen koers kunnen blijven
volgen met alle activiteiten die
daarbij horen.
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
cvaniersel@xmsnet.nl
tel. 024 – 3561844
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Het mooie van een kerk is dat er
zoveel verschillende mensen samenkomen. Arm en rijk, jong en
oud. Gestudeerd of niet. Doorgewinterde Nijmegenaar of van ver
weg. Het maakt niet uit. Met onze
verschillen verrijken we elkaar.
Met elkaar delen we onze hoop en
vinden we momenten van rust en
bezinning. Met elkaar zijn we ook
in staat om bij te dragen aan een
betere samenleving.

Antonius 100 Antonius 100 Antonius 100 Antonius 100

Op weg naar het eeuwfeest, op weg naar Padua
derweg, met elkaar zingen en op tijd koffie drinken,
samen plannen maken over de toekomst, inspirerende korte lezingen houden etc, etc. En natuurlijk samen van de reis genieten en gezellig uit eten gaan.
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Padua ligt wel een beetje uit de buurt, dus met een
bus zullen we er toch minstens 1,5 – 2 dagen over
doen (voor de hele reis mikken we op 6-7 dagen).
Dat betekent overigens niet dat we heen en terug
twee volle dagen in de bus zitten. Integendeel, we
kunnen zeker ook onderweg enige zeer interessante plaatsen en bezienswaardigheden bezoeken.

In 2016 - 2017 viert onze locatie Antonius van Padua
het eeuwfeest van zijn bestaan. De festiviteiten beginnen april 2016, 100 jaar na de eerste steenlegging, tot juni 2017, 100 jaar na de inwijding van ons
kerkgebouw. We hebben redenen genoeg om dat
feest uitgebreid te vieren. Nog steeds zijn we een
buitengewoon vitale gemeenschap waar heel veel
gebeurt en waar steeds weer nieuwe initiatieven
ontwikkeld worden en bestaansrecht krijgen. Catechesehuis, leerhuis, diaconie, liturgiegroep, verschillende koren, herstel en onderhoud van de kerk en
sinds september de Wij’de Wereld, stuk voor stuk inspirerende en mooie bijdragen aan een levendige
locatie. Ook in de gefuseerde parochie H. Stefanus
zijn we op een heel positieve wijze actief.
Een van de dingen die we graag zouden willen organiseren in het kader van ons eeuwfeest is een bustocht naar Padua (Padova), die kunst- en pelgrimsstad, niet ver van Venetië, waar de heilige Antonius
is begraven. Niet alleen het doel is bijzonder, in dit
geval ook het middel, dat wil zeggen, op reis in de
bus (van Toonen) zouden we op een unieke manier
met elkaar als locatie Antonius van Padua aan de slag
kunnen gaan. Tijdens de reis verhalen uitwisselen
over ons reisdoel en de bezienswaardigheden on-

Hoe zou een dergelijk programma er uit kunnen zien:
Op de eerste plaats gaat het natuurlijk om een bezoek aan de stad Padua (Padova), gelegen aan de
rivier de Brenta, 3000 jaar geleden al bewoond. Onder het Romeinse bewind, bekend als Patavium, maar
van die Romeinse tijd is na verwoestingen door Longobarden en Hongaren niet heel veel meer over. Uit
de middeleeuwse tijd en na 1500 echter des te meer.
De stadsmuren, de basiliek van San Antonio, de universiteit (opgericht in 1222) met de stoel van waaruit Galileo Galilei doceerde, de kathedraal en Pallazzo delle Ragione (oorspronkelijk o.a. het Paleis van
Justitie), prachtige pleinen en niet te vergeten natuurlijk de Capella degli Scrovegni. Alleen al een bezoek aan deze kapel is een reis naar Padova waard.
De kapel ligt vlakbij de resten van het antieke Romeinse theater. Maar wereldberoemd is de kapel door
haar fresco’s, gemaakt door Giotto (di Bondone 1266
– 1337). Fresco’s die niet alleen de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Jezus afbeelden, maar
ook die van zijn moeder Maria. Kunstkenners zeggen
van deze fresco’s, geschilderd rond 1305, de eerste

Antonius 100 Antonius 100 Antonius 100 Antonius 100

kenmerken vertonen van een nieuwe manier van
voorstellen, namelijk de figuren plaatsen in een werkelijk perspectief. Het is alsof de ruimte vol is met
afbeeldingen die levensecht geschilderd zijn. Een
beeldverhaal bestaande uit veertig delen, afgebeeldt
in een verbazingwekkende natuurlijke, driedimensionale kleurenpracht.

Bij ons bezoek aan Padova spraken we een Italiaanse familie uit
een dorp vlakbij Padova. Het zou
wellicht mogelijk zijn om aan die parochiegemeenschap een bezoek te
brengen en een samenkomst te organiseren.
In Padova kunnen we overnachten
in het casa del pellegrino, een hotel dat speciaal ingericht is voor pelgrims die een bezoek willen brengen aan San Antonio. Een overnachting hier zou 25 – 30 euro kosten per persoon, per nacht.
Wat betreft de reis, op de heenweg
is het te overwegen op de tweede
reisdag een bezoek te brengen aan
Trento, de stad van het beroemde
concilie.
Het moge duidelijk zijn dat bovenstaande met name bedoeld is om
jullie warm te maken voor zo’n reis.
Er moet nog heel veel worden uitgezocht: mogelijke slaapplaatsen
en bezoekplaatsen op heen- en terugreis. Wat zijn de precieze kosten voor gezelschap van 30, 40, 50
of meer personen? Wanneer kunnen en willen wij gaan? (het casa
del pelligrino moet bijvoorbeeld
heel lang van te voren worden geboekt). Oktober 2016 lijkt een

Doel van dit stukje is eerst eens polsen hoe wij als
locatie Antonius van Padua tegenover zo’n reis staan.
Hebben jullie suggesties, ideeën, kennen jullie interessante plaatsen om te bezoeken, vertel het aan
Clara ter Berg, Theo Brock, Jan Gall en ondergetekende. Wij willen en gaan daarmee aan de slag.
Een mooi en inspirerend Kerstfeest gewenst,
Rob van Woerkom
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Maar ook de basiliek van San Antonio mag er wezen.
Josette en ik brachten vorige maand nog een bezoek
aan die kerk. Gigantisch groot(s), waar de hele dag
door een komen en gaan is van pelgrims uit de hele wereld die het
graf van de H. Antonius van Padua
bezoeken. Naast de kerk bevinden
zich nog een drietal kruisgangen,
een multimediale tentoonstelling
over het leven van Antonius, musea en meerdere extra kapellen. Bij
een doordeweeks deelname aan de
mis kan ons koor ook een bijdrage
leveren door een viertal koorliederen ten gehore te brengen.

mooie tijd omdat het weer dan nog aangenaam is en
het minder druk is in Padua.

pagina 8

Vele handen maken ‘licht’ werk

2015 in vogelvlucht

Februari

Maart

We nemen afscheid van Tineke Meijs als secretaris van het
locatieteam. Gelukkig vinden
we in koster Monique Leclerq
een waardig opvolger. Na
haar pensionering als docente Geschiedenis wil zij zich
graag meer inzetten voor de
Antonius van Padua. En dat
doet ze met verve!

Het achterste deel van de
pastorietuin wordt een
moestuin! Zeven vrijwilligers nemen het op zich om
de tuin op te ruimen en de
grond rijp te maken voor het
verbouwen van groente en
fruit. Dat scheelt ook weer
een hoop werk bij de jaarlijkse klussendag!

We hebben weer een
kinderkerk! Initiator Liesbeth Jansen liet haar creativiteit al meermalen zien
met het kindertoneel rondom Pasen en Kerst. Bij de
kinderkerk beginnen de
jongsten de viering samen
met de ‘grote mensen’ waarna ze naar de pastorie gaan.

April

Mei

Juni

Na vele jaren trouwe dienst
nemen wij afscheid van Leo
Soede als vrijwilliger. Als notulist van het parochiebestuur
en de parochieraad, lid van de
werkgroep liturgie, ziekenbezoekgroep, avondwakegroep, en werkgroep diaconie heeft hij zijn sporen meer
dan verdiend!

De plannen van Corné van
Iersel en Louise Fonteijn om
wekelijks met buurtgenoten
te eten, krijgen steeds vastere vorm. De maaltijden
worden bereid door vluchtelingen, die daarmee inkomsten verwerven. Nu nog
een goede naam, dat wordt
iets voor de vrijwilligersdag.

Op 14 juni is er weer de
jaarlijkse vrijwilligersdag.
Vanwege het weer voor het
eerst sinds jaren niet in de
tuin. Een feestelijke viering,
soep, salade en broodjes
en veel gezelligheid. Én een
prijsvraag waarmee het initiatief ‘Buurt aan Tafel’ haar
naam krijgt.

Juli

Augustus

September

Piushove - onze buren aan de
Van Slichtenhorststraat - staat
te koop. Er wordt gesproken
over het idee om er een woongemeenschap voor senioren
van te maken, met huur- en
koopappartementen. Wellicht
biedt zo’n woongemeenschap
mogelijkheden voor samenwerking met de AvP.

Het is volop vakantie, maar
de vrijwilligers zitten bepaald niet stil! Zo is Ton van
den Hout bezig met de onderhandelingen en voorbereidingen voor het herstel
van de bliksemafleider; deze
is tijdens de storm op verschillende plaatsen losgeraakt.

De jaarlijkse rommelmarkt
levert maar liefst 9.079 euro
op! De helft gaat naar St.
Gast en de andere helft is
bestemd voor de restauratie van de klokkentoren.
Ondanks de regen was het
een topdag. ‘s Avonds eten
alle helpers - moe maar voldaan - in het parochiehuis.

Oktober

November

December

Naast de vele diaconale acties
zijn er deze maand weer allerlei bezinningsactiviteiten.
Het Paduahuis gaat weer van
start, er zijn bijeenkomsten
over de gezinssynode en het
Leerhuis gaat voor het eerst
online! Kijk voor het complete aanbod aan activiteiten op:
www.avpnijmegen.nl

Tijdens de Zevenheuvelenloop wordt ruim 100 liter
zelfgemaakte erwtensoep
verkocht. En het smaakt
weer goed. De opbrengst
van 923 euro komt ten goede aan Stichting Straatmensen. Komend jaar krijgen
dak- en thuislozen zo een
warme maaltijd.

De voorbereidingen voor de
Kerst zijn in volle gang. Wijkbewoners komen hun kerststalletje of -engel uitlenen
voor de expositie op 18-1920 december. Op zondag
sluiten we af met samen
kerstliederen zingen en een
glas glühwein. Een aanrader. Komt u ook?
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Januari

Kroniek

Film in de huiskamer

Column

Op 29 oktober is Fientje KramerHoek overleden. Zij werd 73 jaar.
Fientje was een zeer geliefde
vrouw. Velen waren dan ook aanwezig bij haar afscheidsviering.
Wij wensen haar man, kinderen en
kleinkinderen veel troost.

Iedere eerste woensdag van de
maand kijken we om 19.30 uur, bij
een van de parochianen thuis,
naar een spirituele film. De volgende keer is woensdag 6 januari
2016. Film en adres zijn nog niet
bekend: houd daarom de website in de gaten of neem contact op
met de coördinatoren. U bent van
harte welkom!

door
Joka Feenstra

Website Stefanus
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De Antonius van Paduakerk is een van de acht locaties binnen de parochie H. Stefanus. Er is een website voor de parochie gemaakt die meer
informatie geeft over de diverse locaties, vieringen en activiteiten. Neemt
u vooral eens een kijkje: www.stefanus.nl.

Nijmeegse kerstmarkt
Sinds een aantal jaren wordt op
de Grote Markt een Nijmeegse
Kerstmarkt georganiseerd. Een
winkelend publiek wordt dan in
kerstsfeer verwelkomd met oliebollen en glühwein. Er zijn kraampjes met allerlei leuke, creatieve
producten en luxegoederen.
Dit jaar nemen wij als Stefanus
parochie – samen met vluchtelingenorganisaties en andere kerken
– voor het eerst deel aan de kerstmarkt. Kerstmis is een feest van
vrede. Daarom willen we – zeker
in deze tijd – graag aanwezig zijn
op de kerstmarkt en een steentje
bijdragen aan een boodschap van
hoop en vertrouwen.

We werken samen met verschillende vluchtelingenorganisaties
en met groepen vluchtelingen van
Heumensoord. Tweeduizend jaar
geleden waren er ook mensen op
zoek naar een herberg. Na de
geboorte van Jezus zijn ze gevlucht naar Egypte. De kerstboodschap is ook een verhaal voor
deze tijd.
Waar
Grote Markt
Wanneer
17 t/m 27 december
van 12.00 tot 19.00 uur
Op (extra) koopavonden tot 21.00
uur, op Eerste Kerstdag gesloten.

Wachten, daar ben ik niet goed
in! Ik ben meestal net op tijd of
iets te laat voor een afspraak,
dus ik heb er ook weinig ervaring mee. Toen ik een keertje te
vroeg was voor een afspraak,
begon ik onmiddellijk aan de dag
en tijd te twijfelen. Zou ik mijn
vriendin bellen om te vragen of
het wel klopte?
In het besef dat dit scenario niet
vaak voor kwam, ging ik zitten
op een stoeprand. Wachten
heeft iets aparts bedacht ik me.
Wachten is een relatie aangaan
met iets wat niet is, namelijk
hetgeen ik verwacht. En of datgene ooit zou komen? Niet alleen
vermindert deze gespitste aandacht op wat niet is mijn openheid voor wat wel is, dit wachten maakt mij onzeker. Klopt mijn
verwachting wel? Moet ik niet
iets doen om het waar te maken? Maar soms kan ik die toekomst niet maken, en moet ik gewoon maar wachten.
We zijn de adventstijd binnen
getreden en dat gaat over bewust en in vertrouwen wachten.
We hebben een idee van wat
komen gaat, maar eigenlijk blijft
de toekomst ongekend. Wachten is een periode van zitten met
je ideeën, je verwachtingen, je
verlangens, je hoop en je twijfel. Want zelfs Kerst brengt ons
niet altijd wat wij zelf hebben
bedacht. Wereld vrede? Warmte
en gezelligheid?
Omdat ikzelf niet van wachten
houd, ging ik, zittend op de
stoeprand, maar genieten van
het gebeuren van mensen en
auto’s om me heen. Mijn onzekerheid ruilde zich langzaam in
voor een intrigerende niet-weten. Ik genoot van het niet iets
doen, de koele lucht, de lichten.
Goed wachten, realiseerde ik me,
baart zijn eigen vrucht: vrede en
verzoening in mijzelf. Zou de weg
naar Kerst hierover kunnen
gaan? Een verzoening met wat
nu is, los van of het nu beantwoord aan onze verwachtingen,
of dat het dat ooit zou doen?

Iedere dinsdag kunt u als buurtgenoot komen eten bij Buurt
aan Tafel. Iedereen is welkom! Ouderen, studenten, jonge gezinnen. Gelovig of niet. Het maakt niet uit. Buurt aan Tafel staat
in het teken van de buurtontmoetingen.
Tijdens de maaltijd wordt er een korte voordracht gehouden.
Bijvoorbeeld van een bijzondere buurtgenoot, waarvan je nog
niet wist dat die bij je om de hoek woont. Vaak ook zijn er andere activiteiten, zoals een optreden van een koor, een verhalenverteller of een dansworkshop.

Wanneer
Iedere dinsdag
Van 18.00 tot 19.00u, met nazit
Welkom vanaf 17.30u
Waar
Van Slichtenhorststraat 81
(parochiehuis)
Bijdrage
8 euro per persoon
6 euro voor studenten / kleine beurs
4 euro voor kinderen t/m 12 jaar

De maaltijden worden bereid door vluchtelingen die in Nijmegen wonen. Zij koken uit hun eigen culturele keuken en verwerven daarmee inkomsten. Iedere week verwelkomen we ook
vluchtelingen van Heumensoord.

Voor 10 euro draagt u bij aan de
maaltijd van een vluchteling.

U bent van harte welkom.
Ook van mensen die willen helpen horen we graag!

Aanmelden
Tot uiterlijk 11.00u de maandag
voorafgaand, via de website, e-mail
of telefonisch.

Café Frowijn organiseert elk jaar een kerstbingo en kerstmarkt. Een
deel van de opbrengst gaat dan naar een goed doel. Dit jaar bent u
welkom op 12 en 13 december. We zijn erg dankbaar dat Buurt aan
Tafel dit keer het goede doel mag zijn!

Contact
W: wij-dewereld.nl
T: 06 46 59 35 26
E: buurtaantafel@wij-dewereld.nl
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Buurt aan tafel

Agenda

Antonius
van Padua
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
Coördinatoren
Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388
secretariaat@avpnijmegen.nl
Bezoekgroep ouderen
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748
fietvdvenne@hetnet.nl

Kerst voor kids
Wat: toneelvoorstelling
Voor wie: kinderen 3 - 6 jaar
Wanneer: donderdag 24 december
Hoe laat: 15.30 - 16.00u
Waar: Antonius van Paduakerk

Lang geleden was er een koning
die heel veel van sterren hield.
Iedere avond, voor het slapen
gaan, ging hij ze tellen. Maar op
een avond… wat zag hij daar?
Een nieuwe ster! Wat zou dat
betekenen?

Kerststalletjes
uit de buurt
Ook dit jaar organiseert Addy
Groos een expositie van kerststalletjes uit de buurt. Er zal dit
keer ook aandacht zijn voor kerstengelen. U bent van harte welkom
op 18, 19 en 20 december.
Op vrijdag 18 december wordt de
expositie om 19.00 uur geopend
door Rob van Woerkom. Daarna
kunt u genieten van kerstverhalen met Paul Groos.
Op zaterdag 19 december is de
kerk open tussen 11.00 en 17.00
uur. Er klinkt dan kerstmuziek.
Op zondag blijft de kerk open na
de viering van 10.00 uur. Vanaf
16.00 uur zingen we samen kerstliederen. Alleen luisteren mag uiteraard ook. Rond 17.00 uur wordt
er gluwein geschonken en sluit de
expositie.

- Zo 20 dec, 10.00u
Vierde zondag Advent
Voorganger: Liesbeth Janssen
m.m.v. de cantor
- Do 24 dec, 15.30u
Kleuterviering met toneel
- Do 24 dec, 22.00u:
Nachtmis
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor
- Vrij 25 dec, 10.00u
Eerste Kerstdag
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Gregoriaans Koor
- Zo 27 dec, 10.00u
Voorganger: Joop Vernooy
m.m.v. het Gregoriaans Koor
- Zo 3 jan, 10.00u
Nieuwjaarsreceptie
Voorganger: Theo Brock
m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 10 jan, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. de cantor
- Zo 17 jan, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. de cantor
- Zo 24 jan, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 31 jan, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. het Gregoriaans Koor
Inloopavond:
Donderdag 7 januari,
vanaf 20.00u in de pastorie.

Bekijk de actuele agenda op
onze website:
www.avpnijmegen.nl

Colofon
Parochieblad van de Antonius van
Paduaparochie in Nijmegen-Oost.
Verschijnt: 7 á 8 keer per jaar.
Oplage: 550 exemplaren.
Oplage Kerst: 2.000 exemplaren.

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 - 3222388.
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Noortje ter Berg
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Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl
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