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Jaargang 28 nummer 6, december 2016

Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost

De

stille Godsverwachting

Advent in de Antonius

die wij advent noemen
leert je anders kijken,
voelen, spreken, handelen.
Want niets is onomkeerbaar
of voorgoed verloren.
Alles blijft wachten

11 december:
Klankmeditatie Jeanine
van Weert: We nemen ons
innerlijk licht mee. Van
16.00-17.00 u in het Parochiehuis.

In zijn diepste kern
Op –God weeteen bewogen menselijke hand
waarmee al het gekneusde
en vertrapte weer kan worden
aangeraakt en in het licht getild.
Om onaantastbaar
als een ster te schijnen.
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De stille Godsverwachting
brengt je in een sterke tegenstroom,
vandaag, in deze wereld,
van hoop ondanks het onheil.
Van recht doen onvoorwaardelijk.
Van zachte kracht
als antwoord op geweld.
Van mildheid en van mededogen

18 december:
Sacrale en meditatieve
dans in Kerstsfeer
Ied eree n is wel kom om
samen dansend het licht
van Kerst te verwelkomen.
Zondagmiddag 18 december 15.00-17.00uur in Parochiehuis. Info en aanmelde n b ij M ari j de Rooij
06 21526493 of per mail
marij_de_rooij@hotmail.com

:

18 december: Kerstliederen bij kaarslicht: lekker
meezingen met bekende
kerstliederen en luisteren
naar minder bekende. Na
afloop sluiten we af met
een glaasje glühwein. Van 19.30 - 20.30 uur in de kerk.
16, 17 en 18 december: Kerk en Kunst: zie pagina 12 van dit blad.

Kris Gelaude

Adventsactie

Mooie opbrengst

Omdat continuïteit heel belangrijk
is, kiezen we voor de Adventsactie hetzelfde doel als in de Vasten, namelijk de ‘Frans van de Lugt
school’ in Bourj Hammoud, een
wijk net buiten Beiroet met veel
vluchtelingen. De FvdL school (nu
een project van de Jesuit Refugee
Service) doet belangrijk werk. Veel
van de leerlingen hebben verschrikkelijke dingen gezien en
meegemaakt. De veilige omgeving
die de school biedt, is een goede
manier om te beginnen met hun
helingsproces. Immers de gevolgen van wat ze meegemaakt hebben in Syrië houden niet op bij het
oversteken van de grens naar Libanon. Des te belangrijker is het
dat de school een plek is waar een
kind een kind kan zijn. Maar zo’n
plek is niet mogelijk zonder uw
bijdrage. Daarom vragen wij ook
dit keer weer uw steun. U kunt u
bijdrage geven in de blauwe bus
achter in de kerk. Ook kunt u uw
gift overmaken: NL85 INGB 0000
82 82 28 t.n.v. St. Claverbond ,
Libanon. Vermelding: JRS Libanon.

Bij de Zevenheuvelenloop is ook
dit jaar weer onze jaarlijkse erwtensoepactie gehouden. Veertien
mensen van de Antonius van Paduakerk en de Maranathakerk
hebben gekookt en 5 mensen
hebben blikken erwtensoep gegeven. Velen hebben geholpen bij de
voorbereidingen en de verkoop.
We hebben een bedrag van 810,euro over kunnen maken naar de
Stichting Straatmensen. Namens
deze Stichting bedanken we al
deze vrijwilligers voor hun inzet en
bijdrage.
Oecumenische werkgroep diaconie

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 . 02 4 - 3 2223 88 of e-m ail
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 glasin-lood-ramen. Ze zijn te koop na
de zondagsvieringen of via de
coördinatoren:
secretariaat@avpnijmegen.nl of
tel. 024 - 3222388.

Jezus werd opnieuw geboren
eer ste grot e fi etst ocht . Na ar
Rome. We bedachten een ritueel.
’s Ochtends stil op de fiets, een
tekst om over te mediteren, rond
het middaguur uitwisselen bij een
cappuccino en daarna gewoon
‘vrij’. Als tekst kozen we het Onze
Vader, het gebed dat – zoals we
vaak zeggen – Jezus zelf ons heeft
geleerd. Elke dag een stukje. De
eerste dag ’Onze Vader’, alleen die
tw ee woord en. Hoe zo ‘ Onze ’?
Hoezo ‘Vader’? Daarop volgende
vakanties hebben we steeds andere teksten genomen maar zelden zo vol en vrij als het Onze
Vader.
Van Tjeu van Knippenberg – dit is

Jezus zijn. We hebben nog ´n enkele foto. Soms wou ik dat ik met
een oude deken over mijn schouder zo weer in het leven van Jezus kon stappen.
Jaren later een nieuw hoofdstuk.
Als student ontdekte ik plots het
onderscheid tussen God en Jezus.
Nee, God en Jezus waren niet dezelfde persoon. Jezus had geleefd
en God was een naam voor het
geheim in de schepping. Jeetje,
laat mij nou altijd gedacht hebben
dat die hetzelfde waren. Een bevrijdende eyeopener, want ik vond
het vaak een moeilijke puzzel hoe
dat nou zat met die twee. En eerlijk gezegd, destijds kreeg ik ’n
beetje ’n hekel aan Jezus omdat
hij het zicht op God leek te ontnemen. Maar dat is later allemaal
weer goed gekomen.
Weer een volgend hoofdstuk. De

even een uitstapje maar past later precies in dit vervolgverhaal –
leerde ik het model ‘Tussen Naam
en Identiteit’ kennen. Door de bril
van dit model zou ik later weer
meer van Jezus gaan begrijpen.
Maar eerst leerde ik naar de wet
van Mozes kijken, de 10 geboden.
Het model zegt: je leeft in de tijd,
je leeft in de ruimte en al wat is,
heeft een binnenkant, een betekenis. De eerste drie van de 10
geboden gaan over betekenis,
geheim, kortweg: God. Je moet
God eren bijvoorbeeld en zijn
Naam niet lichtzinnig gebruiken. U
kunt het dromen waarschijnlijk. De
vol gend e twee g ebod en g aan
over de tijd: de grote en de kleine
tijd. Niet almaar doorhollen maar
wekelijks een adempauze nemen.
En ook de grote tijd, de opeenvolg ing van gener aties: bouw

voort op wat je krijgt overgeleverd. Om met de dichter Goethe
te spreken: ‘was du von deinen
Vätern ererbt hast, erwirb es um es
zu besitzen‘. De laatste vijf geboden gaan over de ruimte, hoe we
omgaan met elkaar: Gij zult niet
doden, niet stelen….
Zoals ik al zei, afgelopen vakantie
viel een lichtstraal op Jezus. Op
klaarlichte dag zag ik gelijkenissen
tussen het Onze Vader en de 10
geboden. Net als in de 10 geboden gaan we in het Onze Vader
eerst in de aanwezigheid van God
staan; we openen als het ware
het gesprek met Hem. Net als in
de 10 geboden richten we ons
daarna op de tijd, de toekomst:
dat uw rijk mag komen; dat uw wil
werkelijkheid mag worden. En net
als in de 10 geboden richten we
ons tot slot op ons leven op aarde: dat we ons brood mogen verdienen. dat we elkaar ons tekortschieten vergeven en dat we ons
kunnen losmaken uit verleidende
krachten die ons ten slotte geen
goed doen.
Even was ik shocked toen ik deze
parallellen zag tussen de 10 geboden en het Onze Vader. Al vaker had ik gehoord dat Jezus met
beide benen in de eeuwenoude
Joodse traditie staat. Nu kon ik
dat zelf meemaken. Maar er is
meer. Met het Onze Vader voegt
Jezus iets toe aan de wet van Mozes. Van de wet maakt hij een gebed. Van gestolde wijsheid maakt
hij weer levende wijsheid. Wat
hard geworden was, maakt hij
weer zacht. Van gebod maakt hij
gebed, een levend gesprek met
God. Weer had ik wat van Jezus
ontdekt. Een klein stukje maar,
maar toch. Helderder, completer.
Groter ook. Jezus werd opnieuw
geboren. Zomaar in de volle zomer, zomaar fietsend langs de
Franse kust. Ik hoop dat hij nog
vaak wordt geboren.
Marieke van de Ven
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Afgelopen vakantie in Frankrijk,
midden in de zomer, werd Jezus
opnieuw geboren. Een straal zette hem in nieuw licht. Ik zag hem
anders dan voorheen, stukje helderder, completer. In enkele hinkstapsprongen mijn verhaal met
Jezus.
Het kerstspel vroeger thuis. Kinderen waren we. Eerst mos in het
bos zoeken voor bij de kerststal.
Dan het echte spel. Met dekens
over de schouder en de stok van
opa waren onze tweeling de herders in het veld. Mijn jongere zusje was met haar lange zwarte lokken precies een oosterse Maria.
En de mooiste pop in huis mocht

Boekentip

Zoekt u nog een cadeau-idee? In
2013 verscheen ‘Het groot kerstverhalenboek’, een bundeling van
me er d an d erti g N eder land se
schrijvers, dichters en cabaretiers.
Het boek bevat korte verhalen,
columns, recepten en gedichten,
waarin wordt gerild van de kou,
getreurd om trieste kerstfeestjes
en gelachen om de twee dagen
waarin de wereld even stilstaat.
Bekende namen als Tommy Wieringa en Thomas Verbogt werkten
eraan mee. Per boek wordt 2 euro
aan de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken gedoneerd.

Afgelopen zomer verscheen het
boek ‘Kerkinterieurs in Nederland’
dat in de grootste kranten lovende recensies ontving. Het bijna
400 pagina’s tellende boek is het
resultaat van een tweejarig project waarin 100 kerken werden
gefotografeerd door de Nederlandse fotograaf Arjan Bronkhorst.
Alle kerken werden beschreven
door een team van 50 schrijvers
en deskundigen. Het omvangrijke
project is een samenwerking van
Museum Catharijneconvent en de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. ‘Kerkinterieurs in Nederland’
wordt uitgegeven door WBOOKS
en kost € 49,95. U kunt het online
aanschaffen via wbooks.com/winkel/geschiedenis/kerkinterieursin-nederland of in de museumwinkel van het Catharijneconvent.
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Boekentip

Kinderboekentip
Een prachtige beschrijving van het
kerstverhaal, op eenvoudige wijze verteld. Deze klassieker van
Dick Bruna bestaat al meer dan 50
jaar en nog altijdonverminderd
populair. Dit jaar zitten er gratis 8
kerstengeltjes bij om in de boom
of elders op te hangen.

Museumtip
In Vorden, ongeveer een uur rijden vanaf Nijmegen, heeft een
groep vrijwilligers in 1999 het ‘Heiligenbeeldenmuseum’ opgericht.
Dit initiatief behoedde de Antonius
van Paduakerk aldaar voor sluiting. Eind 2008 is aan het museum
de officiële museumregistratie
verleend.In de kerstperiode wordt
een grote tentoonstelling van ruim
200 kerstgroepen en kerststallen
ingericht. Ze zijn prachtig opgesteld in het museum, in een sfeervol kerstdecor met veel kaarslicht
en passende muziek. Er zijn vocale en muzikale optredens van
bijv. harpiste Chantal Dohmen op
Tweede Kerstdag. Meer info:
www.heiligenbeeldenmuseum.nl.

Vervolg op ‘Met het zweet op je gezicht…’
Daarmee had ik mijn onderwerp
gevonden. Ik wil graag in de oecumenische werkgroep diaconie
het onderwerp Vincent de Paul’s
spiritualiteit met de deelnemers
oppakken om het op die manier
als ondergrond te kunnen gebruiken en in AvP in te brengen. Dat
sluit toch naadloos aan op het artikel van Ton van den Hout of niet?
Wat ik graag wil vertellen over de
spiritualiteit van Vincent de Paul
is om te beginnen het volgende:
Vincent leefde in de 17 de eeuw,
een eeuw waarin er in Frankrijk
waar hij werkte veel armoede was
ook veel geestelijke armoede. De
priesters waren niet goed opge-

nen’ leidt op tot dienend leiderschap en aan de deelnemers (11)
wordt gevraagd om een projectplan uit te voeren waarin je laat
zien hoe je dat vormgeeft. Mijn onderwerp Vincents’Way gaat over
spiritualiteit en de diaconie van
Antonius van Paduakerk. Toen ik
Anneke Leisink in oktober vertelde over mijn deelname aan die
vorming vroeg zij wat dat inhield
en ik raadde haar aan om de websit e
ee rst
te
b ekij ken
w w w.v i n c c e n t d e p a ul c e nt e r.n l
daar staat waar die opleiding toe
opleidt. Anneke’s reactie was:
‘Ik denk dat we bij de zoektocht
naar ‘onze’ spiritualiteit (dus in de
AvP) aanknopingspunten kunnen
vinden in datgene wat Vincent de
Paul Center aanbiedt. Onszelf
oriënteren op wie we zijn, waar
onze drijfveren liggen, waarin we
kunnen wortelen met onze diaconale activiteiten. Alleen compassie
is niet voldoende, er moet een
laag onder gezocht worden’

leid en hij ging aan beide zaken
werken. Missie en Caritas noemde hij dat. Bij Caritas (diaconie)
hoort Missie (vorming) en andersom. Vincent kon dat doen door in
eerste instantie in 1617 zelf een
‘ommekeer’ te maken. Hij was bij
een boer in Gannes (Fr) en hoorde zijn biecht op zijn sterfbed. Vincent heeft daar en toen begrepen
waarom hij eigenlijk priester geworden was. Hij zag dat de boer
veel geleden had door zoveel voor
zich te houden en hij heeft een
‘generale biecht’ ingesteld voor
alle mensen, omdat hij hun spirituele nood zag (Missie). Enige jaren later stichtte hij de Congregatie van de Missie, de Lazaristen
zoals ze ook wel heten. In Panningen is het Huis van de Congregatie van de Missie, Tjeu van Knippenberg is daar een priester van.
Het Vincent de Paul Center Nederland is daar een vervolg op.
In hetzelfde jaar, 1617, volgend
jaar is dat 400 jaar geleden, is Vin-

cent in Châtillon les Dombes, waar
hij hoort over een arme zieke die
snel veel hulp nodig heeft. Hij begrijpt dat die hulp moet komen en
vraagt de mensen in het dorp om
hulp. Er komt dan zoveel hulp op
gang, dat hij daarna verzucht ‘er
is genoeg liefde alleen is het niet
goed georganiseerd’. Hij gaat die
hulp organiseren (diaconie) met
de Dames de la Charité die hij dan
sticht. In Parijs gaat Vincent verder werken aan zijn Missie; hij organiseert ‘Dinsdagconferenties’
‘Conférences de Mardi’, kleinschalige, open bijeenkomsten over
oude en nieuwe bronnen van spiritualiteit. Uiteenlopende spirituele thema’s komen aan bod (Vincentiaanse) deugden, religie in
een mod erne sam enle ving en
Voorzienigheid.
In de oecumenische werkgroep
diaconie wil ik graag met de deelnemers praten over die spiritualiteit (Missie) en een mooie uitspraak om daarmee te starten
vind ik (zie ‘Missie’ van David van
Reybrouck 2011, De Bezige Bij Amsterdam): ‘Allez, het gaat niet om
zieltjes winnen in ruil voor medicamenten of kleurpotloden, hè. Als iemand zjn voet ontstoken is en die
kermt van de pijn en die heeft geen
zalf om er aan te smeren, dan moet
ge niet beginnen over Jezus. Die
helpt ge gewoon dan. En als ze dan
na verloop van tijd vragen waarom
doet ge dat? Wie zijt gij? Dan kunt
ge vertellen (……..) van die duisternis en zo en als ge daar een licht in
ziet dat zin geeft aan uw leven en
vreugde geeft aan uw leven en mekaar optrekken, dat is voor mij missie. En als dan de vraag komt ‘waarom doet ge dat?’ dan kunt ge gaan
vertellen’…
U ziet een vervolg op het artikel
van Ton van den Hout past mooi
het is een vervolg dat we samen
vorm kunnen geven. Ik wil daar
graag mee beginnen in de oecumenische werkgroep diaconie. Om
op die manier de Missie en Caritas van Vincent de Paul bij elkaar
te brengen. Ik ga dat voorstellen
in de oecumenische werkgroep
diaconie als medewerker van het
Vincent de Paul Center Nederland.
Mooie Kerstdagen,
Hetty Nieuwaard, lid van de
oecumenische werkgroep diaconie
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In het november nummer van Antonius Onderweg las ik een artikel van Ton van den Hout over de
diaconie in de Antonius van Paduakerk. Het leek een inleiding voor
een projectplan dat ik aan het uitwerken ben voor de masterclass
‘Inspireren en Dienen’ van het Vincent de Paul Center Nederland.
Hoezo een inleiding? Het onderwerp dat ik aan het uitwerken ben
heet voorlopig Vincent’s Way naar
een titel die er is voor een internationaal project om Vincent te
herdenken. In 2017 is het 400 jaar
geleden dat Vincent zijn ommekeer maakte. Daarover later.
De Masterclass ‘Inspireren en Die-

Antonius 100 Antonius 100 Antonius 100 Antonius 100
Terugblik op de reis naar Padua
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Terugblik op de reis naar Padua
Al verschillende keren is er over
de pelgrimsreis naar Padua geschreven en verteld. In het vorige
parochieblad heeft Rob van Woerkom een ‘tussenwoord’ geschre-

ven waaruit al bleek dat we veel
hebben gezien en meegemaakt,
vrolijk en serieus zijn geweest,
actief en contemplatief.
De pelgrims van vroeger ondergingen vaak een lange, zware tocht
naar een plaats met een speciale
godsdienstige betekenis. Het doel
was een kwaal af te smeken, boete te doen, en de plaats te vereren om zo nader tot God te komen. Ook wij gingen naar een
plaats met een speciale betekenis, en voelden ons als groep elke
dag verbonden. Niet alleen met
elkaar maar ook met onze medeparochianen in Nijmegen.
In plaats van nogmaals een verslag van de reis te geven, wil ik
hier kort ingaan op wat onze ‘pelgrimage’ heeft gebracht. En dan
niet alleen vanuit het oogpunt van
ons als reizigers. Wat wij gedurende een week in compacte vorm
hebben meegemaakt, kunnen we
waarschijnlijk ook in onze ge-

meenschap en in ons eigen leven
- bewust of onbewust – ervaren.
Tijdens de reis konden we op een
andere manier eerbied krijgen
voor de omgeving waarin we waren en die aan ons voorbijtrok. In
de bus zagen we het
landschap veranderen van vla k la nd
naar
b esneeuwde
bergen naar heuvelachtige landschappen. Dit maakte dat
we tijd en ruimte ander s bele efden dan
wanneer we onze eigen auto zouden besturen. Het is niet altijd belangrijk om ergens zo snel mogelijk
te zijn, maar wel om
sa men op weg te
gaan e n soms ook
het doel in te kunnen
ruilen voor de weg er
naartoe.
Het was een ontmoeting met cultuur en
traditie. Het meemaken van de gezongen
psalme n d oor de
Franciscanen, het bezoeken van kapellen,
kerken en musea met
prachtige voorstellingen maakte
dat we ons meegenomen voelden
naar een traditie van vele honderden jaren oud. Er waren kunstwerken die je niet meer loslieten. Werken die uit inspiratie voortkomen
kunnen blijkbaar een vonk doen
overspringen, zoals een aantal
reliëfs van de H. Maagd Maria met
kind door Donatello (1386-1466).
Is het de gezichtsuitdrukking, de
houding van moeder en kind die
ontroert? Of is het ‘het onbenoembare’ dat schoonheid uitdrukt?
Op reis gaan betekent ook loslaten en laten gebeuren. Zeker, Rob
en Theo hadden de reis op een
fantastische manier georganiseerd. Echter, het omgaan met elkaar kon niet geregeld worden.
Doordat we elkaar accepteerden
en wilden ontmoeten, ontstond er
mildheid en respect. Vanuit onze
gemeenschap proberen we altijd
de ander te zien. Daardoor schreven we met elkaar geschiedenis

en die geschiedenis wordt nog
steeds geschreven.
Een pelgrimstocht wordt ook gemaakt om iets opnieuw of op een
andere manier te waarderen. Menigeen kon tijdens onze dienst in
de zijkapel van de Basilica di San
Antonio ervaren hoe intens muziek kan spreken, hoe gesproken
woorden kunnen rondzingen en
tot stilte leiden, hoe afbeeldingen
kunnen spreken, en hoe een ruimte helemaal gevuld kan zijn.
Tot slot, het was voelbaar dat we
ons aansloten bij de vroomheid
van mensen onderweg. We staken zoals zovelen een kaarsje aan
bij een heilige. In de dienst van
de parochie Santissimi Trinitá herkenden we alle rituelen en maakten deel uit van iets groters. We
waren op plaatsen waar al vele
eeuwen een zeke re zegening
heerst, waar mensen bidden, hun
zorgen neerleggen en hoop uitspreken. We maken daar deel van
uit, en daardoor kunnen we zelf

ook openstaan om Hem te ervaren die buiten ons, boven ons, in
ons is. Zouden we zo’n reis ook
kunnen maken in ons dagelijks
leven, in onze omgeving, onze
cultuur en traditie, met elkaar en
met de Ander, soms meer en soms
minder intens?
Cecile Kuijpers

Antonius 100 Antonius 100 Antonius 100 Antonius 100
Jullie locatieteam in 2016
gaan vragen óók voor te gaan en
ze zullen daartoe een soort klasje gaan vormen want zoiets doe
je niet zomaar plompverloren.
Alle werkgroepen zullen worden
benaderd op deze weg naar verandering het komende jaar. De liturgiegroep, de diaconiegroep, de
poetsgroep, de coördinatoren, de
feestcommissie, de muziekgroep,
de koren, de organisten, de bouwers… we vergeten vast iemand,
want laten we eerlijk zijn, we zijn
met zijn allen een groep met een
oeverloze inzet maar het is voor
ons allemaal belangrijk dat we het
enthousiasme behouden; dat kan
alleen als we nieuwe, andere mensen, liefst jongeren, weten aan te
spreken. Op papier, iedereen weet
hoe geduldig dat is, hebben we
een beleidsplan, jawel! Onderverde eld
in
h e u s e
s p e e r p u nten. Op 8
januari heffen we same n
het
glas op een
nieuw elan
v a n a f
20 17. Op
naar de volgende honderd jaar.
Op 8 januari (zet het in de agenda!) houden we na het heffen van
het glas, een parochiebijeenkomst
en dan zijn een aantal van die
speerpunten aan de orde en kan
iedereen daarover zijn/haar zegje doen. Het beleidsplan zal vanaf december achter in de kerk liggen zodat iedereen het kan lezen.
We noemden al het speerpunt
spiritualiteit en natuurlijk is het
tweede speerpunt het eeuwfeest.
Met de feestcommissie hebben we
ook overlegd maar dat zal de komende maanden geïntensiveerd
worden. 2017 is het jaar van het
EEUWFEEST en dat feit op zich zal
zorgen voor een nieuw elan. Er is
een begroting, bisschop de Korte
gaat voor in een feestelijke viering, al of niet samen met anderen, er komen meerdere exposities (zie verder op in dit blad), de
burgermeester komt op bezoek, er
komt een feestavond met musical,
maar liefst twee boeken zullen

worden uitgegeven en nog veel
meer initiatieven staan op stapel.
Heel belangrijk is dat dit bekend
moet worden in heel Nijmegen en
liefst verre omgeving! Wie mee wil
doen aan de berichtgeving naar
buiten via onze sites, sociale media, wijkkranten, enzovoort is
zeer welkom!
Dit alles vanuit en rondom onze gebouwen die dankzij Ben, Michel en
niet te vergeten Ton in puike staat
verkeren; er
komt
e en
tochtportaal,
langzaam
maa r ze ker
komen
de
mooie tegels
eén voor eén
weer tevoorschijn en er
wordt veel werk verzet, nu al, om
het torentje te gaan repareren.
Naar het parochiehuis vinden velen hun weg vanuit de buurt en
het AZC om samen te eten. Peter
Kuipers is al begonnen zich in te
lezen over de AvP en zal regelmatig opduiken om ons reilen en zeilen in onze gebouwen te gaan filmen. En dan zal worden vastgelegd (voor vreemdelingen) wat wij
natuurlijk allang weten: dat je als
de zon schijnt en het Gregoriaans
koor zingt het gevoel krijgt in Italië te zijn…
Sommigen van ons wáren trouwens in Italië en hebben samen
een onvergetelijke week beleefd.
In die sfeer hopen we door te
gaan, niemand uitsluitend, elkaar
stimulerend, waar nodig elkaar
vasthoudend, waar mogelijk samen dromend, vierend en biddend.
Doorgaan met elkaar maar ook
voor anderen, ook voor niet-gelovigen, ook voor buurtbewoners,
ook voor de velen in Nijmegen die
ons zo hard nodig hebben.
Clara, Corné, Rob, Monique
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Sommigen vinden Clara, Corné,
Rob en Monique onzakelijk omdat
ze liever aan een keukentafel vergaderen dan in de bestuurskamer.
Maar Robs keuken is al verwarmd,
de kof fie en
thee staan onder handbereik
én de bestuurska mer in de
pastorie kan, indien verhuurd,
extra geld opbrengen. Hoezo
onzakelijk?
We hebben het afgelopen jaar
hee l wa t ov erle gd. Natuurli jk
moesten we praten met het parochiebestuur want we zijn immers
nu onderdeel van de parochie
H.Stefanus. Over het algemeen
waren alle partijen tevreden; er
was wel een enorm gehannes met
energie- en verzekeringsperikelen
maar dat is opgelost; er is ook nog
steeds een dispuut, stammend uit
2014, over geld wat naar het bisdom moet maar ook dat zal zeer
bi nnenkort wor den opg elos t.
Onze AvP-mensen nemen deel
aa n al le w erkg roe pen binnen
H.Stefanus en alom wordt onze
bijdrage gewaardeerd. Dat we
nog steeds een positief saldo hebben is natuurlijk ook heel welkom!
We overlegden ook met de voorgangers want het is natuurlijk fantastisch dat zij met zovelen zijn en
dat we kunnen genieten van hun
preken die meestal op zeer hoog
niveau staan. Maar we moeten ook
blijven verbeteren en naar de toekom st
t oe
zaken verander en.
Zo
heb ben we
mens(en) nodig die geeste lijk e bi jsta nd k unnen verlenen
aan die genen die er om vragen; we hebben
ook mens(en) nodig die de jeugd
kunnen aanspreken en die meer
de samenwerking gaan zoeken
met de andere locaties. De huidige voorgangers zijn nu al op zoek
naar een andere spiritualiteit. Ze
zullen daarnaast meer mensen

2016 in vogelvlucht

Februari

Maart

De Kerststal wordt weer afgebroken, maar eerst nog het
traditionele nieuwjaarsetentje van het Paduakoor. Samen
maken we een 6-gangendiner
en tussen de gangen door
wordt er natuurlijk veel gezongen, gelachen en gekletst
alsof we elkaar al héél lang
niet gezien hebben!

Voorbereidingen voor de
aanloop naar ons ee uwfeest zijn in volle gang. Erworden volop plannen gesmeed. Activiteiten door het
jaar heen met als afsluiting
de feestweek van 18-25
juni 2017.

De moestuinen achter de
pastorie worden weer klaar
gemaakt: spitten, opruimen,
zaaien en snoeien. Achteraf bleken het warme voorjaar en de natte zomer niet
ideaal: de oogst was minder
dan vorig jaar, maar het plezier niet minder!

April

Mei

Juni

3 april vieren we de 1e steenlegging van onze kerk. De
startviering is de aftrap voor
een jaar met feestelijke activiteiten. Als eerste geeft het
universiteitskoor van Upsala
een gratis concert. De deurcollecte gaat geheel naar De
Kleurfabriek.

Op 14 mei werd onze nieuwe biss chop , Ge rard de
Korte, in Den Bosch geinstalleerd. Verschillende parochianen hebben deze feestelijke viering bijgewoond. Ze
hebben hem sterkte gewenst en uitgenodigd voor
ons eeuwfeest!

Op 12 juni is er weer de
jaarlijkse vrijwilligersdag.
Vanwege het weer helaas
niet in de tuin. Dus de heerlijke lunch in het parochiehuis geserveerd. Michel ter
Berg geeft een geweldige
pr esentati e over de g eschiedenis van de eeuwling.

Juli

Augustus

September

Parochiane Beppie Peters wil
tijdens de 4-daagse lopen
voor vluchtelingenwerk. Zij
wordt massaal gesponsord.
Helaas wilde haar lijf even
niet mee en ging de loop niet
door. Maar de sponsoren waren zo sportief om het bedrag
niet terug te vragen. Als ze
mee had gelopen had ze hem
zeker ook uitgelopen!

Langzaam maar zeker tovert Ton van de Hout onze
mooie, originele tegelvloer
onder het tapijt vandaan.
Strook voor strook het tapijt lostrekken en dan nog
de taaie lijmresten verwijderen met allerlei hulpmidde len. Gee n l euke klus,
maar het resultaat mag er
zijn! Petje af!

De jaarlijkse rommelmarkt
levert maar liefst € 9853, 49
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

Wat ooit begonnen was als
een terloops idee, is uitgegroeid tot een moderne pelgrimage naar Padua. Met 50
mensen in de bus genieten
van al het moois en van elkaars gezelschap, bezinning
en verbondenheid. Het droeve nieuws dat Jan Leisink na
een zeer kort ziekbed is overleden konden we in ieder geval samen delen.

Flinke storm weerhield de
mensen om massaal naar
de Zevenheuvelenloop te
komen kijken. Toch wordt er
nog bijna 100 liter zelfgemaakte erwtensoep verkocht. De opbrengst van
910 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 g ang.
Kerstpakketten worden gemaakt, koren oefenen voor
Kerst en drukte rondom de
expositie ‘Kunst in de Kerk’
op 16-17-18 december. Op
zondag sluiten we af met
samen kerstliederen zingen en een glas glühwein.
Een aanrader. Komt u ook?
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Januari

Kerkbalans: bijdragen aan nieuwe hoogtepunten
Als gemeenschap zijn wij geworteld in de samenleving. We hebben een rijke historie met vele
hoogtepunten. Onze kerk is opgericht in de hoogtijdagen van het
‘Rijke Roomsche Leven’. Daaraan
heb ben we onder and ere ons
prachtige kerkgebouw te danken.

het ideaal van een ‘arme kerk’ die
zich inzet voor straatmensen,
mensen met een smalle beurs, zieken, vluchtelingen, Oost-Europese en Afrikaanse schoolkinderen
en anderen die onze hulp kunnen
gebruiken. Dat doen we niet alleen met onze kerkgemeenschap:
onze mensen initiëren en coördineren diaconale acties ook voor
andere kerken en groepen. We zijn
een onmisbare schakel als het
gaat om sociale acties in Nijmegen.

Het was een andere tijd, maar het
is wel onze gemeenschap die dat
voor elkaar gekregen heeft. En
gelukkig was die ook toen al eigenzinnig. Volgens de bouwplannen zou een kerktoren vóór de
kerk verrijzen, maar in plaats daarvan is het geld besteed aan een
sociale bestemming: het parochiehuis aan de achterzijde van de
kerk. De tijden zijn veranderd en
we beantwoorden nu veeleer aan

Een letterlijk hoogtepunt dat we
ter gelegenheid van het eeuwfeest oppakken, is de renovatie
van het vieringstorentje. De grote toren is er nooit gekomen, maar
op het dak piekt een lieflijk torentje dat met name in de avonduren een verlicht baken is in de
buurt. Het moet echter hoognodig
gerenoveerd worden en dat is niet
goedkoop!
Voor deze bijzondere activiteiten
vragen wij graag uw bijdrage. In

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 speciaal in het komende jaar
ook in financieel opzicht een vitale gemeenschap zijn.
Voor grote, maar ook voor kleinere donateurs kan het interessant
zijn uw gift via een overeenkomst
te regelen. Dit is fiscaal erg gunstig, waardoor het voor u wellicht
beter mogelijk is uw bijdrage te
geven. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u contact met
me opnemen.
Corné van Iersel, penningmeester
c.van.iersel@outlook.com
tel. 06 – 164 70 300
Bankrekening AvP: NL96 INGB
0000 9403 56

De wijze lessen van het Kerstverhaal
‘Iedereen’ kent het Kerstverhaal.
We groeien er allemaal mee op.
Maar staan we na al die jaren dat
we het gehoord hebben, nog wel
eens stil bij wat dat verhaal ons
persoonlijk kan vertellen? Er zitten zeer wijze lessen in verborgen… Laatst las ik een artikel van
Esther Buijs waar zij voorstelde
om het verhaal te duiden als een
droom of visioen. Samengevat:

“Iedereen kan altijd en telkens
weer opnieuw beginnen in zijn leven. In welke situatie je ook zit.
Je kunt dat doen door een innerlijke reis te maken (terugkeer geboorteplaats). Wederom verbinding
maken met je hart (stal). Je transformatie (geboorte) aan te gaan,
je levenslesse n ver werken en
transformeren tot Krachtlessen. Je
wordt geleid d oor een hogere

macht, krijgt inzichten vanuit je
hogere zelf (engel), beschermd
door je spirituele licht (ster). Je
hebt je gereedschap meegekregen (geschenken) en wanneer je
dit gereedschap met liefde en mededogen inzet, kan je je leven
transformeren in een bron van onvoorwaardelijke liefde. Voor jezelf
en anderen.” Mooie uitleg van het
Kerstverhaal!
Jeanine van Weert
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Wij kunnen alleen echt voor anderen klaarstaan als we ook onze
gemeenschap voeden. Dat willen
we dit jaar op een bijzondere
manier doen. Het hele jaar door
vieren we ons eeuwfeest. Met
verschillende bijzondere activiteiten groeien we als gemeenschap.
We zoeken verdieping en vinden
enthousiasme bij elkaar om onze
goede werken voort te zetten en
te versterken. Het eeuwfeest grijpen we ook aan om de banden
met de buurt te verstevigen. Dat
doen we al met de buurtmaaltijde n di e we org ani sere n (zie
www.wij-dewereld.nl), maar we
zullen in de komende periode nog
een aantal andere activiteiten
voor de buurt organiseren.

een bloeiende gemeenschap mag
geïnvesteerd worden! Dit jaar wil
ik in het bijzonder aan buurtgenoten die niet (vaak) in de kerk
komen vragen om een bijdrage te
geven. De kerk is een vertrouwd
gezicht in de buurt en misschien
kent u ons al van onze grote rommelmarkt, de erwtensoepactie tijdens de Zevenheuvelenloop of
van onze buurtmaaltijden. Jullie
zijn van harte welkom! Vanaf het
nieuwe jaar is ook het kerkgebouw vaker geopend.

Column

Hulp gezocht

Boek eeuwfeest

door
Joka Feenstra

Op zowel 1e als 2e kerstdag 2016
van 13:00-16:00 organiseert koffi ehui s de Ver wonderi ng e en
kerstmaaltijd. De doelgroep voor
de maaltijd zijn alle inwoners van
Nijmegen, maar in het bijzonder
de mensen die het niet al te breed
hebben of een klein eigen netwerk
hebben. Deze maaltijden bieden
wij ieder jaar gratis aan. Om deze
maaltijden te kunnen blijven organiseren hebben wij wel uw hulp
nodig. Voor zowel 1e als 2e kerstdag zoeken wij nog mensen die
willen helpen met het uitserveren
van de maaltijden. Ook zoeken wij
nog mensen die een gerechtje
zouden willen koken voor een man
of 20. Wekt dit u interesse? Voel u
vrij om even contact met ons op
te nemen.
Vriendelijke groet,
Johan Wlochacz, Beheerder
Stichting de Verwondering
Eilbrachtstraat 8
6511LX Nijmegen
info@de-verwondering.nl
0643448418

Er wordt druk gewerkt aan een
boek over de Antonius van Paduakerk; een goot formaat boek, in
kleur van ruim 80 pagina’s, waarin de bouw, geschiedenis en herstel van kerk, pastorie en parochiehuis centraal staan. Meer informatie volgt spoedig.
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Om daarbij te horen
Honderden kilometers reisden we.
We zochten de sterfplaats van een
onbekende. In de kerk die hem
wilde eren, in een stad waar honderden jaren geleden hij gesproken had. Antonius van Padua, is
hij nu meer gaan leven?
Omdat hij nu eenmaal onze patroon heilige is, en we nu eenmaal
besloten hadden te gaan, hebben
we ons voorafgaand aan de reis
maar eerst even verdiept in wie
hij is. Want velen van ons weten
niet meer dan dat hij afgebeeld
wordt met een kindje en dat je tot
hem mag bidden wanneer je iets
verloren bent. Maar was die man,
voor wie menigten de kerk in lopen, de moeite waard?
Door het een en ander te lezen is
het mij gelukt een beeld te krijgen van wie Antonius was en ik
moet zeggen dat waar hij voor
stond mij ook echt raakt. Hij zocht
oprechtheid, oprechtheid naar
God en oprechtheid tussen mensen. Alles wat wij gezien hebben
– prachtige kerken, schilderijen,
fresco’s, mozaïeken – maakt ontzettend duidelijk dat net als Jezus, ook Antonius nog leeft na zijn
dood.
De reis heeft míj echter ook meer
doen leven, en dan vooral door me
zo sterk onderdeel van de reisgroep te doen voelen. Wij leefden
samen. We leefden door te zien,
door te kijken, door te praten,
door te lachen, door te huilen,
door te horen. Wij hebben gevierd
en gelopen, gegeten, uren in de
bus gezeten en we hebben gebeden. Zo leefden we als een volk
onderweg en met ons voelden we
de hele Antonius van Padua gemeenschap.
Pelgrimerend heen, en pelgrimerend terug. Want de bestemming
van de terugreis was de sterfplaats van een bekende: Jan Leisink. Een dierbare die leefde, en
waarmee wij leefden. Een man die
onderweg met ons was wanneer
wij zijn naam noemden. Honderden kilometers reisden we om samen te zijn met die menigte die
bij zijn uitvaart de kerk in trok. Een
man die klaarblijkelijk voor ons,
ook na zijn dood, nog door zal leven.

Kroniek
Op 11 november is Tom Salet overleden. Tom was een zacht mens;
kwetsbaar en met veel gevoel
voor de mensen om hem heen.
Geen man van grote woorden
maar zichtbaar in het kleine, waarmee hij voor vrienden en familie
heel nabij was. Voor zijn vriendin
Karen was hij zo belangrijk. Ankerpunt in haar bestaan en licht
in haar leven. Hij had pas 2 dagen geleden gehoord dat hij genezen was van een ernstige ziekte toe n zi jn hart stil ble ef
staan. Tom was pas 47 jaar. Wij
wensen Karen en alle mensen om
hem heen veel troost in dit grote
verlies.

Op 61-jarige leeftijd is na een ziekbed Astrid Spree uit de Sumatrastraat overleden. Tijdens een
druk bezochte viering is op een
bijzondere manier afscheid van
haar genomen. Ze was een vrouw
die vol in het leven stond. Creatief, bruisend en vol ideeen om het
leven van haar en haar partner Jan
van kleur te voorzien. Haar dochters en vriendinnen hebben dat
mooi laten zien, in woord en op een
kunstzinnige wijze. Vanuit haar
werk bij de HAN waren vele collega’s gekomen om bij haar afscheid
te zijn. Zij was bijzonder voor velen en laat dan ook een grote leegte achter.

Film in de huiskamer

Concert
Op 17 december is er een concert
van de jeugdstrijkorkesten Scala
en Arcato. Ze treden op samen
met pianist Jan van Wijk en violiste Rosanne Philippens. De jeugdstrijkorkesten vallen met hun optredens op in binnen- en buitenland. Er staat jaarlijks een internationaal tournee op het programma, waarbij eerste prijzen en
classificaties als ‘cum laude’ in de
wacht worden gesleept. De jonge orkestleden komen uit Zutphen
en wijde omgeving en er doen ook
5 Nijmeegse scholieren mee. Op
het programma staan onder andere werken van Mozart, Bach en
Taktakishvili. Aanvang 20.00 uur.
Meer informatie kunt u vinden op
www.arcato.nl.

In het verlengde van de rommelmarkt hebben we bedacht om een
veiling te organiseren. Er zijn namelijk nogal eens spullen die eigenlijk te goed zijn voor de rommelmarkt. De gedachte is dat ze
via een veiling niet alleen meer
opbrengen maar dat we ook eens
goed kunnen uitpakken en een
leuke activiteit kunnen organiseren.
Wat is de bedoeling? Heeft u nog
iets moois in huis waar u wel afstand van wil doen speciaal voor
deze veiling? Het kan van
alles zijn: een mooi servies, een schilderij, een
mooi b eeld , ee n oude
schaal, noem maar op.
We maken er een foto
van en zetten dat online.
Zo kunnen geïntere ssee rden alv ast kijk en
waar ze een bod op uit
kunnen brengen. We hebben ook al een ervaren
vei lingm eeste r gev onden, die bereid is de veiling te leiden. Ergens in
2017 zal de veiling plaats
vinden en de opbrengst zal ten
goede komen aan de restauratie
van ons vieringtorentje. We streven naar 100 mooie objecten: 100
stuks voor 100 jaar Antonius. U
kunt van te voren een bodemprijs
bepalen. We kunnen dan afspre-

ken dat u uw item terugkrijgt wanneer de bodemprijs niet wodt geboden. Dat is niet meer dan redelijk.
De veiling wordt voorafgegaam
door een boekenmarkt. Ook hier
geldt: voor deze bijzondere boekenmarkt zijn we op zoek naar
mooie boeken, die meer moeten
opbrengen dan de € 1,- van de
rommelmarkt. Deze kunt u ook inbrengen!
Doet U ook mee? We hebben al
enkele heel mooie zaken binnen
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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 4 januari
2017. We kijken bij Jan Zuiker naar
de film ‘Glimlach van een zomernacht’ van Bergman. Na afloop
bespreken we de film met elkaar.
Wilt u ook komen?
U kunt zich opgeven via e-mail:
secretariaat@avpnijmegen.nl of
inschrijven via de lijst achter in de
kerk. Van harte welkom!

Eenmaal andermaal... Veiling voor Antonius!

gekregen. U kunt contact opnemen met Clara ter Berg of Jeanine
va n We ert. Een mai l na ar
secretariaat@avpnijmegen is ook
prima.
Wij zijn heel benieuwd, nieuwsgierig en vol van verwachting!

Buurt aan tafel
Gezellig eten met mensen uit de
buurt? Dan is Buurt aan tafel iets
voor u!
Wanneer?
Iedere 1e en 3e dinsdag van de
maand in het parochiehuis, Van
Slichtenhorststraat 81. Van 18.00
tot 19.00u, Welkom vanaf 17.30u
Bijdrage:
€ 8,- per persoon

€ 6,- voor studenten/ kleine beurs
€ 4,- voor kinderen t/m 12 jaar
Voor 10 euro draagt u bij aan de
maaltijd van een vluchteling.
Aanmelden:
Tot uiterlijk 11.00u de maandag
voorafgaand, via de website, email of telefonisch:
W: wij-dewereld.nl
T: 06 46 59 35 26
E: buurtaantafel@wij-dewereld.nl

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

Kunst in de kerk

Agenda

Dit is de titel van de expositie die
in onze kerk komt in het kader van
100 jaar Antonius van Paduakerk.
Bij de titel van de expositie hoort
ook een ondertitel, die luidt ´alles uit de kast´. Dat is tevens de
inhoud van de expo. Alles wat jaren in de kast heeft gestaan, gehangen of gelegen wordt eruit gehaald en laten
we aan iedereen zien. Dus
pr acht ig g eborduurde kazui fels, monstr ansen met
Antonius daarop, kelken en
allerlei spullen
die in de honder d
ja ar
wa arin onze
ke rk b esta at
zij n ge brui kt
en bewaar d.
Zo ook de grote kerstgroep,
die ieder jaar
wee r
mooi
wordt neergezet. En…ons Antoniusbeeld krijgt extra aandacht!

-Zo 4 dec, 10.00u
Tweede zondag advent
Voorganger: Theo Brock m.m.v. de
cantor.
-Zo 11 dec, 10.00u
Derde zondag advent
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v.
het Paduakoor.
-Zo 18 dec, 10.00u
Vierde zondag advent
Voorganger: Joop Vernooy m.m.v.
de cantor.
-Za 24 dec, 22.00u
Nachtmis
Voorganger: Kees Megens m.m.v.
het Paduakoor
-Zo 25 dec, 10.00u
Hoogfeest van Kerstmis
Voorganger: Jan Zuiker m.m.v. het
Gregoriaans Koor
-Zo 1 jan, 10.00u
Nieuwjaarsdag
Voorga nger :
Di ck
Akerboom m.m.v. de cantor.
-Zo 8 jan, 10.00u
Nieuwjaarsreceptie na afloop.
Voorganger: nog niet bekend.
M.m.v. het Paduakoor. Aansluitend
parochiebijeenkomst.
-Zo 15 jan 10.00u
Voorganger: Theo Brock m.m.v.
het Paduakoor.
-Zo 22 jan 10.00u Gebedsweek
voor de eenheid van de kerken
Voorganger: Perla Akerboom en
Jan Zuiker m.m.v. het Paduakoor.
-Zo 29 jan 10.00u
Voorganger: Albert Meijer m.m.v.
het Gregoriaans Koor.

De tijden van de expositie:
Vrijdag 16 december: opening om
19.30 uur. Er komt een verteller,
die Paul heet en ons verhalen vertelt uit het Rijke Roomse leven.
De expo is dan te bezichtigen tot
ongeveer 21.00 uur
Zaterdag en zondag 17 en 18 december van 11.00 – 15.00 uur.

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.

De kleine herdertjes
Wat: peuterviering, toneel
Voor wie: kinderen 3 - 6 jaar
Wanneer: vrijdag 23 december
Hoe laat: 15.30 - 16.00u
Waar: Antonius van Paduakerk
Herder Joshua verbaast zich: koningen, een ster, een mamma met
een dike buik....in een stal?
Kom je ook?

EN ALLE GOEDS
VOOR

2017!

Inloopavond: donderdag 5 jan
vanaf 20.00u in de pastorie
Bekijk de actuele agenda op
onze website:
www.avpnijmegen.nl
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