Antonius onderweg
Pasen
de – voorlopige – overwinning
Wij christenen vieren met Pasen
dat de Vader Jezus na zijn vreselijke marteldood uit het graf heeft
opgewekt: hij leeft!
Niemand heeft het zien gebeuren.
De verhalen erover stralen van
blijdschap en nieuwe moed, maar
zijn heel verschillend en moeilijk
met elkaar in overeenstemming te
brengen. Ze zijn dan ook de verkondiging van een mysterie, dat
zich aan onze waarneming onttrekt. Maar één ding is duidelijk:
de leerlingen zijn diep van de verrijzenis overtuigd.
Wat opvalt en vragen oproept is
de geweldige overgang van de
kruisdood naar de opwekking tot
nieuw leven. Het optreden van
Jezus liep ogenschijnlijk uit op een
beschamend fiasco: de gevestigde machten ruimden hun tegenstander uit de weg en leken het
pleit te winnen. Had dat nou niet
anders gekund? Moest het zover
komen dat Jezus in doodsnood
uitschreeuwde: “Mijn God, mijn
God, waarom heb je mij verlaten?”
Terwijl hij zich helemaal had gewijd aan de roeping die hij van de
Vader had ontvangen. De leerlin-

gen waren ten einde raad. De
twee van Emmaus, geheel gedesillusioneerd, verwoordden het zo:
“Wij leefden in de hoop dat hij
degene was die Israël zou bevrijden. Maar met dat al is het reeds
de derde dag dat die dingen gebeurden.” Lk. 24, 21.

Huis van God,
huis voor de buurt

Het komt mij voor dat we wat meer
begrip kunnen opbrengen als we
het gebeuren van twee kanten
overwegen.

Verloochend
door wie hem zou volgen.
Tot schuldige gemaakt

Op de eerste plaats van wat ik
zou willen noemen “de kant van
God”. In het oude én het nieuwe
testament wordt vaak benadrukt
dat Gods wegen niet de onze zijn.
Hij gaat voorbij aan wat groot en
belangrijk is in onze ogen en kiest
voor de geringe, de onaanzienlijke. Samuel gaat bij het kiezen van
een koning voorbij aan de grote,
sterke zonen van Isaï en laat de
jonge David van achter de schapen roepen. Deze doodt de onoverwinnelijk geachte, zwaar bewapende reus Goliath met een
steen uit zijn slinger en heerst later over zijn volk Israël. Zo zijn er
vele voorbeelden. Ook in de lofzang van Maria, het magnificat,
Lees verder op pagina 2

Vieringen tijdens de Goede Week en Pasen
Zo 29 maart, 10.00u: Palmzondag
Di 31 maart, 19.00u: Viering tot inkeer en vergeving
Do 2 april, 19.00u: Witte Donderdag
Vr 3 april, 15.00u: Goede Vrijdag
Za 4 april, 15.30u: Kleuterviering
Za 4 april, 21.00u: Paaswake
Zo 5 april, 10.00u: Hoogfeest van Pasen

Verraden
door een van de zijnen.

omdat Hij recht deed.
Doorn in het oog
van orde en macht.
Daarom
genadeloos omgebracht.
Maar niet gebroken
de kracht van de liefde,
omdat ze goddelijk was.
Kwetsbare twijg
van eeuwig leven.
Kris Gelaude

Kinderkerk
Luisteren, praten en lekker knutselen!
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Het geluid in de kerk
Koster Monique Leclercq geeft een
toelichting.
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Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost

mijn recht en jij bent rechteloos,
ik hoor bij de club en jij bent een
verstotene, want doet niet wat de
regels voorschrijven. En Jezus
leerde dit met zijn verhalen, maar
meer nog door om te gaan en op
te komen voor verschoppelingen
en wie doorgingen voor zondaars.
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Vervolg van pagina 1
klinkt dit thema door: “... Hij zag
neer op de kleinheid van zijn
dienstmaagd... Heersers ontneemt Hij hun troon, maar verheft
de geringen... Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken
zendt Hij heen met lege handen.”
(Lk 1, 48 en 53). Wij zingen een
lied waarin op die manier de wereld wordt omgekeerd: “... de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, die
geen vader was zal vader zijn,
mensen zullen andere mensen
zijn...”
De hele mensengeschiedenis
door wil God zijn rijk vestigen op
aarde. Het is – achteraf – niet
verwonderlijk dat Hij daarbij een
andere weg volgt dan wij mensen
zouden doen.
Op de tweede plaats: vanuit de
‘menselijke’ kant, dat is vanuit wat
er gebeurd is, wat mensen hebben waargenomen.
In Markus lezen we:”Nadat Johannes (de Doper) was gevangen
genomen, ging Jezus naar Galilea
en verkondigde er Gods Blijde
Boodschap. Hij zeide: ’De tijd is
vervuld en het Rijk Gods in nabij;
bekeert u en gelooft in de Blijde
Boodschap.” (Mk. 1, 14-15). Dit is
het doel van Jezus’zending, daar
heeft hij zich totaal voor ingezet,
tot het bittere einde toe. En hij
vraagt ons hem daarin te volgen.
“Bekeert u” dient verstaan te worden als “keert u om, vormt een
andere visie op God, mens en samenleving” want er staat in het
Grieks “metanoia” wat niet betekent: “doe boete voor je zonden”.
In de rest van het evangelie kun
je lezen wat die nieuwe visie inhoudt. Heel in het kort: beschouw
en behandel alle mensen als gelijken, als kinderen van één Vader,
en niet: ik heb macht en jij niet, ik
ben rijk en jij niet, ik heb de waarheid in pacht en jij niet, ik sta in

Er is niet veel verbeeldingskracht
voor nodig om in te zien dat dit
tegen het zeer zere been van de
gevestigde orde was. Hij werd
dan ook aangeklaagd als dwaalleraar, die de wet en de hele religieus-maatschappelijke orde aan
zijn laars lapte en religieuze en
politieke verwarring zaaide. Als
een valse profeet, die de ondergang van de tempel profeteerde
en de hele cultus relativeerde en
vooral de traditionele vromen van
hun zekerheid beroofde.
Als een godslasteraar, die in een
grenzeloze liefde goddeloze en
morele schuinsmarcheerders, wetbrekers en wettelozen in zijn gevolg en vriendenkring opnam en
zo in een ondoorgrondelijke vijandigheid tegenover wet en tempel
de verheven en rechtvaardige God
van de Tora en de tempel vernederde, en leerde dat de mens zonden kan vergeven. Als een volksverleider, die persoonlijk een ongekende uitdaging voor het hele
maatschappelijke systeem vormde, een provocatie voor de autoriteiten, een opstand tegen het
gezag en zijn theologie... (Küng
blz. 216-217)
En in de ogen van de heersende
klasse was dit waar, omdat zij de
oorspronkelijke bedoeling van het
Verbond en de Tora niet meer begrepen en beleefden, maar er een
systeem van menselijk eigenbelang van hadden gemaakt, in de
mening daarmee God te dienen.
Jezus doorbrak deze visie. Hij was
niet gekomen om de Wet op te
heffen, maar om die te vervolmaken, d.w.z om het oorspronkelijke doel weer te herstellen. Maar
dan moest de gevestigde orde wel

doorbroken worden, en dat konden de verblinde machtshebbers
niet laten gebeuren. Dus moest
die gevaarlijke tegenstander uit
de weg geruimd: een fatma!
Jezus is zijn roeping - van de Vader ontvangen, door de Geest
gesterkt - trouw gebleven. Daar
hoorde ook geweldloosheid bij:
geen gewapend verzet. Zijn geweldadige einde lag dus in het
verlengde van zijn verkondiging:
het moest daar wel op uitlopen.
Daarom kon hij tevoren zijn lijden
en dood aankondigen. Zijn leerlingen begrepen dit niet en verzetten zich er tegen: zij waren
geheel gevormd in de religieuze
en maatschappelijke visie van de
priesterkaste: die visie heerste
onder heel het volk. Er is niets zó
moeilijk als ingaan tegen datgene waar iedereen van overtuigd
is. Jezus heeft het geweten.
De opwekking uit de dood betekent de - voorlopige - overwinning
op de misleidende religieuze opvattingen van die tijd: de Vader
stelde zijn Zoon in het gelijk. Toen
gingen bij de leerlingen de ogen
open: “Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?” (Lk. 24, 26). En zij
gingen onverschrokken de Blijde
Boodschap verkondigen waar zij
maar konden. Wij kunnen nu weten hoe te denken en hoe te handelen om in die Boodschap te leven.
Nog even: “... voorlopig”, schreef
ik, en: “... de misleidende religieuze opvattingen van die tijd.” Het
gevaar is namelijk levensgroot dat
ook christenen telkens weer in dezelfde val trappen als de mensen
uit het oude Israël met de Tora,
de tempel en hun eredienst. Ga
de kerkgeschiedenis er maar op
na tot op de huidige dag... Dat is
de gebrokenheid van de schepping waarvan wij onszelf nooit
kunnen verlossen zonder de
Geest die Jezus ons beloofde.
Zalig Pasen, goede moed!
pastor Jan Zuiker,
assumptionist

N.B. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van het verdienstelijke
boek van theoloog Hans Küng: ‘Jezus’, 2012, ISBN 9789025903626.
Een aanrader!

Kinderkerk
Op zondag 15 maart is een nieuw
begin gemaakt met het organiseren van een kinderkerk. Moeders
Liesbeth Jansen en Vivika Oostenrijk zorgden voor veel creativiteit
en de kinderen waren erg enthousiast. Het verhaal van het delen
van brood en vis werd verteld en
de kinderen hebben visjes gemaakt en in de kerk gepresenteerd.
Op zondag 26 april is de volgende kinderkerk, met als thema ‘De
storm op het meer’. Bij mooi weer
gaan we in de tuin van bamboestokken en elastiek een boot bouwen! Als het weer tegenvalt, hou-

hebben, dan is dit geen probleem.
U kunt uw kinderen voor 10 uur
afzetten en om 11 uur weer ophalen.

worden geadviseerd meer naar
voren te komen.

die microfoon hoeft te praten. Microfoon B op de ambo of lessenaar
heeft een smal bereik! Als je die
niet als het ware opeet werkt die
niet goed.

Het geluid in de kerk
Onze kerk heeft 15 luidsprekers,
een ringleiding en twee microfoons, A en B. Zie afbeelding.
Luidsprekers
Omdat we op de meeste zondagen met ongeveer 80 mensen samen zijn hebben we niet alle 15
luidsprekers nodig. Geluidsdeskundigen zeggen zelfs dat die de
verstaanbaarheid verslechteren
vanwege de nagalm. Daarom zullen luidsprekers 10 t/m 15 worden
voorzien van een aan-en-uit-knop
en voortaan uitstaan. Wanneer
we wel een volle kerk hebben, zetten we ze natuurlijk weer aan.
Advies: zij die gewend zijn onder
zo’n luidspreker te gaan zitten

Ringleiding
Deze bevindt zich in het vierkant
op het tekeningetje en is vooral
geschikt voor slechthorenden.
Advies: zij die een gehoorapparaat hebben kunnen het beste binnen de ringleiding gaan zitten; op
1 meter van de leiding is de beste
plek!
Microfoons
Deze zijn bedoeld voor voorgangers en lectoren. Microfoon A op
het altaar heeft een wijd bereik,
dat betekent dat je als spreker
kunt bewegen en niet precies in

NB. We hebben geprobeerd om
een andere microfoon op de ambo
te zetten (en zelfs een draagbare
overwogen) maar hierbij bleek het
geluid rond te zingen en snerpende tonen te creëren. Dit is dus
geen optie.
Advies: De kosters zouden voor de
dienst het volume moeten instellen op de stem van de voorganger. Dat zal enige oefening vergen
maar een mens kan heel veel leren dus misschien wij kosters ook?
Monique Leclercq
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den we de kinderkerk binnen.
Mocht u als ouders niet in de gelegenheid zijn om de viering bij te
wonen of hier geen behoefte aan

Uit het locatieteam
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Antonius onderweg...

met vertrouwen in de toekomst

We zijn nu bijna een jaar geleden
gefuseerd met de zeven andere
kerken van de Stefanusparochie.
Reden voor het locatieteam om
naar onszelf te kijken: waar staan
we nu en welke wegen willen we
in de komende jaren bewandelen?
We vormen een levende gemeenschap met veel betrokken vrijwilligers. In plaats van een gestage
achteruitgang in het aantal kerkgangers mogen we weer hopen
op een lichte groei. Onze gebouwen hebben er in de afgelopen
twintig jaar nog nooit zo goed uitgezien. Financieel staan we er
goed voor. En we zijn een gewaardeerd deel van de Stefanusparochie. We leveren daaraan onze
bijdrage en kunnen ons geluid laten weerklinken. Dat komt niet alleen door onze gemeenschap,
maar ook door de wijze waarop
het parochiebestuur bouwt aan
een veelkleurige parochie en door
de goede onderlinge contacten
tussen de acht locaties.
Dit alles geeft ons vertrouwen. We
kijken met optimisme naar de toekomst. Het eeuwfeest in 2017 zijn
we al volop aan het voorbereiden.
Maar we willen verder kijken: hoe
ziet onze toekomst er over vijf of
tien jaar uit? In de kern willen we
natuurlijk blijven wie we zijn. Er is
geen reden het roer om te gooien,
maar als het even kan willen we
toch wel wat groeien.
Die groei zoeken we – om het kort
te zeggen – in verbreding, in verbinding met de wijk en in verjonging. Het moet zich – ook in het
locatieteam – nog uitkristalliseren,
dus het is lastig in dit artikel al
heel concreet te worden. Toch willen we alvast een voorzet doen,
met de nodige slagen om de arm
en met de bedoeling om er in de
komende tijd vaker op terug te
komen.

Verbreding
We zijn op dit moment al een brede kerk. Onder onze voorgangers
bevinden zich lazaristen, redemptoristen, assumptionisten en nietclericalen. We voelen ons verbonden met Antonius van Padua, een
franciscaanse volksheilige, en met
Vincent de Paul. We zijn sterk gericht op oecumene en we staan
midden in de wereld, ook als het
gaat om diaconie. We vormen met
z'n allen een bonte groep kerkgangers die openstaan voor elkaar en
voor de wereld om ons heen.
Deze brede basis geeft ons mogelijkheden verder te kijken. Zou
het niet mooi zijn als niet-gelovigen en zogenaamde cultuurkatholieken meer aansluiting bij ons
kunnen vinden? Er zijn genoeg
mensen die een positief beeld
hebben van religie, maar die zelf
‘toevallig’ niet geloven. Mensen
die dat misschien wel enigszins
betreuren, omdat ze zien dat gelovigen met elkaar een gemeenschap vormen, die zich bezighoudt
met bezinning en levensbeschouwing en die van betekenis is voor
anderen in de wereld. Zij staan
vaak niet ver van ons af en we
zouden hen een plek kunnen bieden.
Aan de andere kant kunnen we de
verbinding zoeken met katholieken van de meer orthodoxe richting. Met z’n allen vormen we één
grote christelijke familie of – om
het iets kleiner te houden – één
veelkleurige parochie. Er is ook
een concrete aanleiding voor het
verstevigen van dergelijke contacten. Vanaf eind 2015 wordt de
huidige functie van verpleeghuis
Piushove elders ondergebracht en
er zijn plannen om op deze plek
een katholieke woongemeenschap te vestigen. Dit initiatief
komt uit de Emmanuelbeweging,

maar het is de bedoeling om een
bredere woongemeenschap te
vormen. Zij willen – als de plannen doorgaan – graag gebruik
maken van de faciliteiten die wij
met onze gebouwen kunnen bieden. Voor ons betekent het in de
eerste plaats meer bestaanszekerheid.
Er zijn ook mogelijkheden om verbreding in de diepte te zoeken. In
ons wezen van een moderne geloofsgemeenschap, in onze gerichtheid op diaconie en bijvoorbeeld ook in onze franciscaanse
en vincentiaanse wortels.
Laten we bij deze bespiegelingen
onze gebouwen niet uit het oog
verliezen. We hebben een aantal
prachtige gebouwen in beheer –
kerk, parochiehuis en pastorie –
op een mooie plek in de stad. Het
is een waardevolle plek voor bezinning en ontmoeting en het zou
mooi zijn als ook anderen, buiten
onze gemeenschap, deze plek
weten te vinden. Een uitbreiding
met Piushove, met een katholieke woongemeenschap, kan iets
toevoegen. Niet alleen omdat dan
een kloosterachtig complex met
binnentuin ontstaat, maar ook
omdat het geheel daarmee een
plek is, die nog meer in het teken
staat van de ontmoeting van verschillende (geloofs)richtingen.
Maar er is geen noodzaak: we
vormen nu ook al een waardevolle gemeenschap.
Verbinding met de wijk
Veel parochianen wonen in de
nabije omgeving van de kerk. In
die zin is er een goede verbinding
met de wijk. Wel zou het mooi zijn
als we ook andere wijkbewoners
meer bij de kerk kunnen betrekken. Daarom willen we de kerk
vaker gaan openstellen. Ook denken we aan het organiseren van

Aantrekkelijk voor jongeren
De jeugd heeft de toekomst, zo
luidt het gezegde. Wij willen vooruitkijken, maar dat betekent ook
dat we aantrekkelijker moeten
worden voor jongeren. Gelukkig
zijn er de laatste jaren weer enkele jongvolwassenen tot de kerkgemeenschap toegetreden. In
maart is het Jongerenproject JOP
weer van start gegaan, een samenwerkingsproject voor jongeren tussen 12 en 15 jaar, waarin
dit jaar de ontmoeting met jongeren met een lichamelijke beperking
centraal staat. En binnenkort is er
een paasviering voor kinderen. Dit
soort initiatieven is heel waardevol.
In de komende tijd willen we verkennen of we meer de aansluiting
met jongeren kunnen vinden. We
denken daarbij aan heel praktische zaken, zoals het verzorgen
van informatiemateriaal voor scholieren (voor profielwerkstukken,
spreekbeurten e.d.). Het zou mooi
zijn als we op die manier meer in
contact met jongeren komen. Ongetwijfeld zullen we ons meer
moeten inleven in de taal en de
belevingswereld van jongeren en
het vraagt ook meer stappen in
de digitale wereld te zetten, maar
als het om de inhoud gaat – bijvoorbeeld over verwondering, idealisme of levensvragen – hoop ik
dat we elkaar weten te vinden.

Activiteiten
Hiervoor zijn enkele ideeën van
het locatieteam genoemd om onze
gemeenschap ook in de komende
jaren vitaal te houden. Gemeenschappelijke noemer van deze
activiteiten is dat ze doorgaans
een herkenbare band met het religieuze hebben. Of het nu gaat
om bezinning, om de zorg voor
een ander of om het vieren van
het leven.
Bij dit laatste kun je zeker ook
denken aan de muziek – religieus
en seculier. Vanwege de sfeer en
de prachtige akoestiek is onze
kerk geliefd bij veel Nijmeegse
koren. Dat is op zich al geweldig,
maar in de komende tijd gaan we
verkennen of we onze kerk als
tempel van de muziek niet nog
meer tot zijn recht kunnen laten
komen.
Tot slot: U vraagt zich misschien
af of we dit alles wel voor elkaar
krijgen met de huidige groep – al
erg actieve – vrijwilligers. We richten ons om die reden bewust ook
op samenwerking met anderen en
daarnaast hopen we dat met het
organiseren van nieuwe activiteiten ook nieuwe vrijwilligers worden gevonden. Ook pakken we
niet alle activiteiten tegelijkertijd
op. We geloven juist in de kracht
van de geleidelijkheid.
Als jullie graag willen meedenken
en –werken aan de hiervoor genoemde ideeën, of als je zelf ideeën hebt die hier een goede aanvulling op zijn: benader iemand
van het locatieteam! We willen
graag zoveel mogelijk samen met
de gehele gemeenschap onze
stappen in de toekomst zetten.
Namens het locatieteam,
Corné van Iersel

Noodkreet
Onze handtekeningen onder de
hulpvraag aan Paus Fransiscus om
in actie te komen tegen de vele
kerksluitingen in het aartsbisdom
Utrecht en andere bisdommen
zijn opgestuurd. Er zijn inmiddels
al meer dan 8.000 handtekeningen binnen gekomen. Zie ook:
www.bezieldverbandutrecht.nl.
Namens het locatieteam,
Monique Leclercq

Jaargetijde
Op 7 april vorig jaar werd pater
Frans van der Lugt SJ vermoord in
de Syrische stad Homs. Frans was
voor velen een voorbeeld en gaf
hoop aan allen die in Syrië de vrede nastreven. Laten we de wens
uitspreken dat die hoop niet ijdel
is en dat mensen in Syrië spoedig
in vrede mogen samenleven.

Bedankt Leo!
Kent U Leo Soede nog? Hij leeft
nog hoor, in de Vermeerstraat bij
de Franciscanen. Maar waarom
hem niet even in het zonnetje zetten? Hij deed namelijk heel veel
voor onze geloofsgemeenschap:
hij notuleerde voor het Parochiebestuur en Parochieraad, hij zat
in de werkgroepen Liturgie,
Avondwake, Zieken / ouderenbezoeken, Diaconie. Van de laatste
twee nam hij onlangs pas afscheid
op doktersadvies. En hij is nog
steeds een beetje betrokken bij
de Ouderenbond. Dat is toch wel
een bloemetje waard, nietwaar?
Zo gauw dit blad uit is ga ik dat
mét een bloemetje aan hem brengen namens ons allemaal. En dan
hoop ik veel van hem te leren.
Namens het locatieteam,
Monique Leclercq
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specifieke activiteiten die gericht
zijn op alle wijkbewoners. We zijn
in gesprek met anderen om voor
(wijk)bewoners in het parochiehuis samenkomsten (met maaltijd) te verzorgen, die ook nog
voedsel voor de geest kunnen
verschaffen. Bij het thema ‘verbinding’ kun je ook denken aan samenwerking met verschillende organisaties in de wijk. Bijvoorbeeld
met Blixem, maar ook met het wijkteam en met Vluchtelingenwerk in
de Van Spaenstraat.

Museumtip
Museum Catharijneconvent
10 april t/m 16 augustus
Het geheim van de Middeleeuwen, in gouddraad en zijde
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In Museum Catharijneconvent in
Utrecht is van 10 april t/m 16 augustus een nieuwe tentoonstelling te zien: Het geheim van de
Middeleeuwen, in gouddraad en
zijde. De tentoonstelling laat de
mooiste en zeldzaamste laatmiddeleeuwse liturgische gewaden
uit nationale en internationale verzamelingen zien.
Liturgische gewaden zijn een van
de best bewaarde geheimen in
de kunstwereld. Want wie weet
dat kerkelijke gewaden in de Middeleeuwen tot de meest waardevolle kunstschatten behoorden?
Deze pronkstukken, gemaakt van
materialen als goudbrokaat, fluweel, gouddraad en zijde, waren
kostbaarder dan schilderijen,
beelden en gouden of zilveren
voorwerpen. Opmerkelijk is dat in
kerkinventarissen de liturgische
gewaden vaak als eerste genoemd worden, nog voor schilderijen, beelden en liturgisch vaatwerk. Een vierstel, bestaande uit
een koorkap, twee dalmatieken
en een kazuifel, was destijds
duurder in aanschaf dan een herenhuis.

Bij de tentoonstelling is een uitgebreid activiteitenprogramma
samengesteld. Er zijn diverse lezingen en rondleidingen door het
depot. Bovendien zijn er workshops goudborduren. En heeft u
zelf nog een gewaad op zolder liggen? Dan kunt u deze hier laten
taxeren. Kijk voor meer informatie op: www.catharijneconvent.nl.
-----------------------------------------Tijdens het paasweekend - dus
nog voor deze tentoonstelling is er in het museum een speciaal
familieprogramma. Er zijn rondleidingen en op beide paasdagen
staat de hele dag door een paasbrunch klaar. Kinderen kunnen
knutselen, filmpjes kijken en lezen
in de knusse leeshoek. Bovendien
is er een eierspeurtocht. Wie het
‘gouden ei’ vindt wordt speciaal
beloond. Kijk op de website voor
meer informatie.

Film in de huiskamer

Column

Op woensdag 1 april kijken we bij
Marieke van de Ven naar de film
'Boyhood'. Centraal staat het leven van de jongen Mason en de
emotionele reis die hij aflegt vanaf zijn kindertijd tot aan volwassenheid. De film volgt zijn leven
van zijn zesde tot zijn achttiende
verjaardag.

God straft onmiddellijk – o, ja?

Het maken van Boyhood duurde
twaalf jaar. De acteurs werden elk
jaar een paar weken bij elkaar geroepen om nieuwe scènes te
draaien. Een uniek project in de
filmgeschiedenis dat dit jaar zes
oscarnominaties opleverde.

In de weken voor Pasen wordt traditiegetrouw op zondagen van
16.00 tot 17.00u een bijzonder
programma aangeboden. Op zondag 29 maart kijken we in het parochiehuis naar de documentaire
‘Children full of life’. Nagesprek
onder leiding van Cecile Kuijpers.
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage.

Vastenmaaltijd
Het was gezellig zo samen te eten
tijdens de Vastenmaaltijd op 17
maart. Er waren alleen wat minder mensen dan waar we op gerekend hadden. Er was lekker gekookt en iedereen liet het zich
goed smaken. En er was genoeg
te praten!
Harrie Lennaerts van St. Het Kruispunt vertelde over het belang van
het Straatpastoraat voor dak- en
thuislozen. De Titus Brandsmakapel is als een thuis voor hen, waar
ze gezien en gehoord worden.
Mooi was ook de bijdrage van
Joost, een bewoner van de
Pompekliniek. Hij vertelde uit eigenervaring hoe waardevol een

kaart met Paasgroeten kan zijn
voor mensen in een Tbs-kliniek. De
gedachte dat iemand aan je dekt
en je iets goeds toewenst, maakt
je blij en hoopvol. De 60 kaarten
werden daarna dan ook vol overgave geschreven.
Er werd gul gegeven voor het
Kruispunt. Ook de door Ans en Nel
gemaakte bloemstukjes waren
snel verkocht. In totaal is een bedrag van 447,05 euro gegeven om
het belangrijke werk onder daken thuislozen voort te kunnen zetten. Nogmaals bedankt aan alle
mensen die meegeholpen hebben!
Werkgroep diaconie

Sommige mensen voelen zich bij
zware tegenslag gestraft door
God. En zelfs mensen die niet
gelovig zijn, vragen zich in zo’n
situatie vaak af: ‘Waar heb ik dit
aan verdiend?’ We zoeken een
oorzaak, een schuld. Soms is er
wel een verband te leggen tussen het onheil dat ons overkomt
en bepaalde gedragingen. Maar
een straf van God? Nee, eerder
een automatisch gevolg van risicovol gedrag.
In sommige passages van het
Oude Testament kan God misschien een beetje bozig overkomen. Maar waar spreekt Hij zich
het meest uit? Waar zien we
God in Zijn meest pure vorm? In
Jezus. En hoe staat Jezus ten
opzichte van menselijke ellende? Hij legt nergens de zin van
het lijden uit. Al geneest Hij zieken, Hij bant niet het kwaad uit
de wereld. Wat doet Hij dan
wel? Hij ondergáát het lijden. En
dat kost Hem moeite, net als
ieder mens. Hoe God staat ten
opzichte van het lijden, zien we
het meest wanneer Jezus aan
het kruis hangt. Daar hangt God
zelf. Hij kiest ervoor het lijden
te ondergaan met ons en voor
ons.
Met Pasen zullen we opnieuw
mogen meebeleven hoe Jezus
door lijden en dood gaat. Zijn
lijdensweg mondt uit in de verrijzenis. God schenkt de mens
uiteindelijk nieuw leven, vrij van
alle misère. Voor mij betekent
dat niet dat ik geen insuline hoef
te spuiten of dat ik fluitend de
ongemakken kan accepteren.
Wel voel ik me gesteund door
Jezus, die solidair is met mij en
met alle mensen die het zwaar
hebben. En dat is zeker geen
straf!
pastoor Cyrus van Vught
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Inloop vanaf 19.15u, start film om
19.30u. Wilt u ook komen kijken?
U kunt zich opgeven via de lijst
achter in de kerk of via e-mail:
secretariaat@avpnijmegen.nl.

Op weg naar Pasen

Begin dit jaar kreeg ik te horen
dat ik diabetes heb. Pech, want
ik ben nogal een zoetekauw.
Heb ik het dan aan mezelf te
danken? Volgens de medische
wetenschap is er geen verband
tussen veel suiker eten en suikerziekte. Maar toch komt wel
even de gedachte op aan een
straf voor te veel snoepen.

Antonius
van Padua

Agenda

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: 940356
ABN-AMRO: 418667160
www.avpnijmegen.nl
secretariaat@avpnijmegen.nl

Bereikbaarheid
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Pastor
Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371
Coördinatoren
Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388
Bezoekgroep ouderen
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748

Kleuterviering
De timmerman heeft een moeilijk
karwei: het poetsen van het kruis.
Want het hout is zo droog dat het
er toch steeds dood blijft uitzien.
Tot de kinderen gaan helpen en
er verhalen worden verteld. Dan
gaat het toch opeens weer
bloeien!
Paasviering voor kinderen
Za 4 april | 15.30-16.00 uur

Wij wensen u fijne paasdagen!

Kroniek
Op 9 februari is Nel Marijnissen
overleden. Zij was al langere tijd
ziek. Vol goede moed, zoals zij
haar hele leven geleefd heeft,
heeft zij tot haar laatste dag het
leven opgepakt. Met een e-reader
in haar handen is ze rustig ingeslapen, helemaal bij de tijd. Na de
sluiting van haar Stefanuskerk
kwam ze bij ons, waar ze, zoals
ze zelf zei, in een warm bad terecht kwam. Het overlijden van
haar zoon Paul trof haar hard.
Haar man Wim was hem al voorgegaan. Toch bleef ze dapper
doorgaan. De dagen met ‘een
gouden randje’ waren er nog. In
een volle kerk hebben we afscheid
van haar genomen. We zullen
haar missen en wensen haar kinderen en kleinkinderen veel troost
in hun verdriet.
Op 14 februari overleed op 89-jarige leeftijd Greet Durville uit de
Prof. Cornelissenstraat 232. Op 20

februari was de afscheidsviering
van deze door haar familie zeer
geliefde vrouw.
Op 20 februari overleed op 83-jarige leeftijd Trees Niks - Furer uit
de Archipelstraat 92. Zij was al
enige jaren ernstig ziek. Wij wensen de familie veel troost bij het
verdriet om haar gemis.
Op 2 maart is Miek van Eijsden Heijnen overleden. Miek was een
ontwikkelde vrouw die haar leven
lang actief was in werk en vele
verenigingen. In haar huwelijk
kreeg ze twee zonen. Zij was een
moedige vrouw die niet altijd even
makkelijk was voor zichzelf en
haar omgeving. Toen haar gezondheid achteruit ging heeft zij
tot aan haar dood nog anderhalf
jaar in Piushove gewoond waar
heel goed voor haar gezorgd
werd. Wij wensen Lucas en Roel
veel sterkte toe.

- Zo 22 maart, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 29 maart, 10.00u
Palmpasen
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. het Gregoriaans Koor
Kinderen mogen hun palmpasenstokken meenemen naar de kerk
- Di 31 maart, 19.00u
Viering tot inkeer en vergeving
Voorganger: werkgroep liturgie
- Do 2 april, 19.00u
Witte Donderdag
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
en Kees Megens
m.m.v. het Gregoriaans Koor
- Vr 3 april, 15.00u
Goede Vrijdag
Voorganger: Ton Groos
m.m.v. het Larissa koor
- Za 4 april, 15.30 - 16.00u
Kleuterviering
m.m.v. diverse acteurs
- Za 4 april, 21.00u
Paaswake
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
en Kees Megens
m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 5 april, 10.00u
Hoogfeest van Pasen
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Projectkoor
- Zo 12 april, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. de cantor
- Zo 19 april, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. de cantor
- Zo 26 april, 10.00u
Voorganger: nog niet bekend
m.m.v. het Gregoriaans Koor
Er is dan kinderkerk.
Inloopavonden:
Donderdag 2 april na de viering en
donderdag 7 mei om 20.00u in de
pastorie.
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