
Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost
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Huis van God,
         huis voor de buurt
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Naar Den Bosch
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100 jaar onderweg

Gaat u ook mee naar de bis-
schopswijding in Den Bosch?

Antonius onderweg
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Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees

als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.

Huub Oosterhuis

In de geest van ...

"Eigenlijk heb ik jullie nog veel te
zeggen, maar jullie kunnen er nu
nog niet tegen, jullie zijn gewoon-
weg nog niet sterk genoeg.” Dat
zegt Jezus tegen degenen die ach-
ter hem aan willen (volgens Johan-

nes). Hij is aan het afscheid ne-
men. De maatschappij tolereert
hem niet. Hij wil alles anders en
dat is teveel gevraagd: Vreemde
mensen van harte in je midden
opnemen en zelfs vijanden een
kans geven om samen tot een Lees verder op pagina 2

www.avpnijmegen.nl

creatieve hartelijkheid te komen.
Dat soort dingen. Dat verdraagt
een maatschappij niet. Die dwars-
ligger. De maatschappij wil hem
het liefst kwijt. Logisch. Fans moe-
ten het stellen zonder zijn geluid

en daadkracht….of ze gáán verder
…’in de geest van ….’  Kiezen of
delen. Dat is niet niks, maar dat
hangt ook van ons af.

Donderdag 5 mei 10.00u: viering van Hemelvaart

Zondag 15 mei 10.00u: Viering van Pinksteren

Terugblik op de viering van de eer-
ste steenlegging
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Vervolg van pagina 1 Column
door
Joka Feenstra

Ook wie nog zo graag willen ‘in de
geest van…’, zijn kinderen van hun
wereld en niet vanzelfsprekend
sterk genoeg, uit zichzelf. Natuur-
lijk geven ze dat niet graag toe,
ze zijn idealis¬tisch en enthou-
siast, maar toch.
Jezus begrijpt dat wel: jullie zijn
niet sterk genoeg, geen
uithou¬dingsvermogen, niet ge-
noeg adem. Jullie getuigenis zou
te hol klinken, te vroom, niet echt
overtuigend. Dat is ook hartstik-
ke lastig. Want jullie zouden uit-
gaan van jezelf, van wat jezelf
hebt meegemaakt. Is dat dan niet
belangrijk? O, zeker, is dat belang-
rijk, heel belangrijk. Maar lang niet
genoeg, te begrensd, te beperkt.
Jullie zouden er een kerkje van
maken, een veilig clubje. Met le-
den en niet-leden. Een soort
anwb. Naast andere clubs. Waar-
in alles zo vanzelfsprekend moet
zijn, dat het Geheim van God al-
lang verklapt lijkt, dat de spanning
allang niet spannend meer is, dat
de rek eruit is, dat we niet onge-
duldig en vol verwachting meer
vragen 'wanneer komt WEES ER!?’
Jullie zouden over God gaan pra-
ten, alsof het niets kost. Het kost
echter je leven.

Jezus zegt: Jullie kunnen het nu
niet dragen, je bent niet sterk ge-
noeg. Dat is niet rampzalig, vindt
hij, want wanneer ‘de geest van
waarheid’ komt, de ‘geest van de
‘onverbloemdheid’, dan zal dat jul-
lie gids zijn naar de volle waarheid.
Beloofd is beloofd.
Wat zullen we zeggen ‘Die’ of ge-
woon ‘dat’?

Jezus is mild: ‘de geest ontbreekt
'nog', maar ze komt eraan!’ Ik

schrijf een kleine letter, een hoofd-
letter kan altijd nog - als we sterk
genoeg zijn om die grote G in de
kleine te ontdekken. Geest, adem.
Om naar adem te kunnen hap-
pen. Dat is vaak hetzelfde woord
in de Bijbel: geest en adem. Zon-
der adem kun je niet leven. Zon-
der adem word je moe, kun je niet
actief zijn, je kunt je aandacht
nergens bij houden, je kunt niet
goed lopen en je handen vallen
als vanzelf in je schoot.

En die adem heeft in ons wat uit
te richten. Die geest zal ons mee-
delen, deel-genoten maken. Wat
richt het ‘leven in de geest van
Jezus’ dan aan?
Het brengt ons dingen te binnen,
waar we geen acht op sloegen.
Zij (die geest bedoel ik) brengt te
binnen waar bijna niemand zo-
maar acht op slaat, omdat het
voortijdig tot zwijgen gebracht is
door onze eigen bevangenheid
van alledag, onze eigen zorg voor
onze eigen bedoening; omdat het
tot zwijgen gebracht wordt door
machthebbers, door de eindeloze
zorg voor welvaart, door een la-
waaierig pretverlangen, door de
grenzeloze zucht (iets anders dan
adem) naar warrig geluk.
Die geest zal ons acht doen slaan.
Waarop? Op wie? Op de niet-le-
den bijvoorbeeld, vreemde en vij-
and. Zij maakt ons ontvankelijk
voor het zuchten van de aarde, de
zachte snikken van wie verdrietig
is, het klagen van wie in de steek
gelaten is, het roepen om brood
van wie verhongert, de machtelo-
ze weerstand van wie niet aan
het woord mag komen, het diepe
onderdrukte verlangen naar God.

Dat zal die Geest ons meedelen,
en wij zullen verstaan! Met die
adem zullen wij volstromen en

schreeuwen: ‘einde-
lijk geboren! en la-
chen: eindelijk gebo-
ren!’ Want het is een
veelbelovende  me-
dedeling: de wereld
zien zoals die is, men-
sen zien als kinderen
van God: wij zijn ver-
vullende belofte:
….de Geest …komt in
ons doen en laten in
de Geest van…of
niet?

Pastor Albert Meijer

Ieder mens
Verlaten, maar toch boordevol lief-
de? Het Pinksterfeest heeft me
altijd het minst geraakt van alle
Christelijke feesten. Als voorbeeld
van leidende mannen die over je
hoeden, tot je prediken, je probe-
ren op het geïnspireerde pad te
houden kende ik vroeger alleen de
ouderlingen die voor mij eerder
starre wetgeleerden waren. Jezus
vertrok en daarna gaan de verha-
len vooral over leiderschap van
uitsluitend mannen. Hoe haal ik
inspiratie uit dit feest?
Pinksteren lijkt het begin van de
politieke kerk. Wellicht waren de
leerlingen vol van de mysterieuze
liefde die Christus al eeuwenlang
levend houdt, maar in de opgete-
kende verhalen proef ik een strijd
om waarheid, eigen gelijk en een
verlangen naar een eenheid on-
der de mensen, die er niet was.
Het ideaal van één koning, een
rechtvaardige, die vrede en een-
heid zou brengen op aarde komt
in meerdere religieuze tradities
voor. Maar de realiteit is dat we
het met elkaar moeten doen. Ook
vandaag kennen we zeker nog
het verlangen, de behoefte volge-
ling te zijn – je ziet dit in religieu-
ze mensen, in de verering van
Hollywood sterren of leden van
het Koningshuis en in het ‘vrijwil-
lig’ opgeven van eigen verant-
woordelijkheid bij bv. voetbal
hooligans. Maar wat kunnen we
nu nog eigenlijk met het verlan-
gen iemand te volgen? Als samen-
leving kiezen we voor steeds de-
mocratischere organisaties. Het is
alsof we zien dat een vreedzame
samenleving niet door één groep
bedacht kan worden, die gevolgd
moet worden, maar dat iedereen
mee laten doen de ideale samen-
leving is. Niet een paar mensen
(mannen) die het leiderschap van
de ideale koning overnemen,
maar ieder mens als gezonden
zien, gezonden om zijn eigen ver-
stand te ontwikkelen en aan lei-
derschap bij te dragen. Verlaten?
Nee, het Pinksterfeest zegt me
iets als ik denk dat we elkaar zijn
toevertrouwd, ieder verantwoor-
delijk en ieder in staat bordenvol
levende liefde te raken.
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een grote voedselinzameling voor
klanten van de Voedselbank Nij-
megen. Momenteel worden er ie-
dere week al 600 voedselpakket-
ten gemaakt. Om alle klanten van
gezond eten te voorzien is het no-
dig dat de voorraden van de Voed-
selbank flink aangevuld gaan wor-
den. We hebben weer een groot
aantal kerken gevraagd met deze
inzameling mee te doen.

Samen met de Voedselbank heb-
ben we een keuze gemaakt uit
een aantal basisproducten. Ze
staan op een foldertje wat u in de
kerk krijgt uitgereikt. We vragen
u, aan de hand van dit foldertje,
een aantal producten te kopen en
mee naar de kerk te nemen. De
Voedselbank komt de levensmid-
delen bij alle kerken ophalen.
We starten met de actie in het
Pinksterweekend 15 mei. U kunt
de volgende zondagen uw bijdra-
ge inleveren in de kerk: 15 mei,
22 mei,  29 mei en 5 juni.
Om al deze mensen iedere week
een pakket met gezonde levens-
middelen te geven, is veel voed-
sel nodig. Help dus allemaal mee!

Werkgroep Diaconie van de
Antonius van Paduakerk en de

Maranathakerk

Albert Meijer 50 jaar priester

Voedselinzameling

Op 17 april was het precies 50 jaar geleden dat Albert Meijer tot priester
gewijd werd. Hij wilde hier aanvankelijk geen speciale aandacht aan
besteden. Maar omdat hij op die dag ook voorging heeft hij toch familie
uitgenodigd. Een feestelijk eviering met extra zang en na aloop koffie en

iets lekkers. En natuurlijk
ontbrak een toespraak
niet. Clara ter Berg sprak
namens de parochie
onze waardering voor
hem uit en las ook een
brief van Rob van Woer-
kom voor. Hierin werd Al-
bert heel treffend ver-
woord. Albert, namens
de parochie nogmaals
felicitatie en waardering
voor alles wat je in de
Antonius doet.

Film in de huiskamer
Op woensdag 4 mei kijken we
naar de fi lm ‘Ida’.
De jaren 1960 in Polen. Anna, een
jonge novice wordt door haar Moe-
der Overste verteld dat ze haar
geloften pas mag afleggen nadat
ze haar familie bezocht heeft.
Anna reist naar haar tante Wan-
da, een zwaar drinkende rechter
en voormalig officier van justitie
tijdens het stalinistisch regime.
Wanneer deze nuchter is, onthult
ze de werkelijke naam van Anna
die blijkt Ida Lebenstein te zijn.
Haar ouders waren joden die tij-
dens de oorlog werden vermoord.
Ida besluit dat ze hun laatste rust-
plaats wil vinden en maakt samen
met Wanda een reis die zowel licht
zal werpen op hun verleden als
beslissen over hun toekomst.

In verband met dodenherdenking
zullen we om 20.00 uur 1 minuut
stilte in acht nemen.
Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf
19.15. Aanmelden via
secretariaat@avpnijmegen.nl

Grote Geest
 ik hoor je stem in de wind

 en je adem geeft leven
 aan de hele wereld,

luister naar mij.
 Ik ben maar klein en zwak.
 Ik heb jouw kracht nodig en

jouw wijsheid.
 Laat me toe dat ik wandel in je

schoonheid
 en dat mijn ogen gevestigd

blijven
 op de rode en paarse vlammen

 van de ondergaande zon.
 Geef aan mijn handen
 respect voor de dingen

 die jij voor mij hebt geschapen,
 en geef aan mijn oren

 een grotere gevoeligheid
 voor de klank van je stem...

Grote Geest
 van de schepping

 zend mij de warmte van je
zuidenwind

 die me tot rust brengt.
 Beur mij op en koester mij

 als ik moe ben en kil.
 Omhels me

zoals de zachte bries
 de bladeren van de bomen

streelt,
 en zoals jij die schenkt aan de

hele aarde,
 schenk ook aan mij
jouw warme adem
 die me stimuleert

om dichter bij jou te komen
 en bij jouw warmte...

Grote Geest
 til me op tot bij jou

 dat mijn hart je mag aanbidden
 en bij jou komen

in jouw heerlijkheid.

"Waak en bid" Kard. Danneels

Grote Geest

Bouwtekening AvP
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Startviering 100-jarig bestaan

Voor de aanloop naar ons eeuwfeest is een
speciale kaars gemaakt die bij alle vieringen tot
en met het eeuwfeest zal branden. Aan Kees
Megens de eer om als eerste deze kaars aan
te steken.

Parochianen dragen stenen aan die samen de
tekst vormen: “Huis van God, van de buurt, van
verbinding; wij zijn de levende stenen” .
De stenen blijven het hele jaar door op de ron-
ding van het altaar staan.
Ook staat er een wensboom in de kerk: paro-
chianen en bezoekers kunnen hierin het hele
jaar door een wens voor de jarige parochie op-
hangen.

Kinderen zijn begonnen met de bouw van onze
kerk. Tijdens de kindernevendiensten van 1 mei
en 12 juni zal verder worden gebouwd en wordt
de kerk voorzien van muren, deuren en glas-
in-lood.
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Van de locatie De Goede Herder mochten wij een goede herder ontvangen; we vinden dat een erg leuk gebaar en zijn
er erg blij mee! Hieronder staat de tekst van de begeleidende brief:

Na afloop waren we met een
kleine 100 mensen in het paro-
chiehuis; Michel ter Berg nam
ons met een prachtige presen-
tatie mee in de bouwhistorie;
het goede doel ‘De kleurfabriek’
werd onthuld waarop een ge-
zamenlijke lunch volgde. Het
was een warm en gezellig sa-
menzijn waarvan er nog vele
zullen volgen!

Dames en heren, medegelovigen,
Nog maar twee jaar geleden zijn
wij tezamen met 6 andere paro-
chies gefuseerd en hebben we
elkaar beter leren kennen. En toen
bleek dat we veel meer gemeen
hadden dan we van elkaar dach-
ten. Sindsdien zijn we al diverse
keren gezamenlijk opgetrokken
en dat heeft onze band versterkt.
Daarom zijn we als Goede Herder-
kerk vandaag graag aanwezig en
feliciteren we jullie van harte met
het feit dat nu precies 100 jaar
geleden de eerste steen van jul-
lie kerkgebouw is gelegd.

Wij - en dat omvat dus ook jullie -
zien onze Heer als een herder die
om al zijn schapen geeft. En om
dat symbool ook tastbaar te ma-
ken schenken we jullie een beeld-
je in de vorm van een schaapher-
der met zijn schapen. Juist vanuit
De Goede Herderkerk lijkt ons dat
een passend cadeautje. We ho-
pen ook in de toekomst met jullie
samen te kunnen optrekken.
Vrede en alle goeds.

Namens De Goede Herderkerk,
Paul R. Zoete

Het goede doel....
Wie jarig is trakteert! In de aanloop naar ons eeuw-
feest zullen wij geld inzamelen voor  een goed doel:
De Kleurfabriek. In het asielzoekerscentrum in Nij-
megen wonen ruim 100 minderjarigen. Samen met
de bewoners van het azc wil Stichting Kleurfabriek
Nijmegen minstens een keer per week laagdrempe-
lige, creatieve activiteiten gaan organiseren voor deze
groep, in een veilige, vertrouwde omgeving.
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Vastenaktie 2016: Frans van der Lugt Centrum

Mark Logtenberg, een Nederland-
se jezuïet in opleiding, heeft in het
voorjaar van 2016 gewerkt op het
Frans van der Lugt Centrum. Hij
heeft daar les gegeven aan Syri-
sche vluchtelingenkinderen. Hij

schreef een verslag voor de Ste-
fanusparochie en schetst het vol-
gende:
“De Frans van de Lugt (FvdL)
school staat in Bourj Hammoud,
een wijk net buiten Beiroet. Het is
een plek waar de gevolgen van de
oorlog in Syrië erg goed merkbaar
zijn. Het is vanouds een Armeen-
se wijk en was nooit erg welva-
rend. Daar komt nog bij dat de
twee wijken eromheen nog armer
zijn. Armoede trekt armoede aan
en daarom zijn dit wijken waar
veel Syriërs hun toevlucht gezocht
hebben. Onder deze vluchtelingen
zijn veel kinderen die - net zoals
hun ouders - alles achter hebben

moeten laten. Door middel van on-
derwijs krijgen kinderen weer een
kans om te slagen in de maat-
schappij.
Zo’n 2,5 jaar terug was het een
volledig functionerende school,
mogelijk gemaakt door de JRS.
Doordat er extra geld van de Ver-
enigde Naties (VN) kwam voor
staatsscholen, moest de FvdL
school geslo-
ten worden
(hoeveel van
dit geld van
de VN daad-
werkelijk naar
de scholen
gaat in een
land waar cor-
ruptie zeker
niet vreemd
is, is onduide-
lijk). De JSR
school is nu
een school
waar extra
bege le i d ing
wordt gegeven aan vluchtelingen-
kinderen en taalcursussen aan vol-
wassen vluchtelingen. Zo probe-
ren ze de nood te verlichten die
op dit moment het grootst is.
De FvdL school doet belangrijk
werk. Veel van de leerlingen heb-
ben verschrikkelijke dingen gezien
en meegemaakt. Ze hebben trau-
matische ervaringen. 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 moment dat ze de grens over-
steken naar Libanon. Zelfs de kin-
deren die in Libanon geboren zijn
en die naar de kleuterschool gaan,
kunnen de gevolgen van de oor-
log in Syrië merken. Want moch-
ten zij niets hebben meegemaakt,
dan hun ouders wel.

Het bewijst maar weer
eens dat oorlog een
verschrikkelijk iets is.
Mocht je het fysieke
geweld ontsnappen,
dan verlaat je nog
steeds je eigen thuis
en zekerheid voor het
onzekere bestaan als
vluchteling. Dit brengt
erg veel stress mee
voor het gezin, iets
wat in kind bewust of
onbewust toch oppikt.
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 sponsoring
van buitenaf. Heel veel dank aan
de mensen uit de parochies van
Nijmegen die in de afgelopen
maanden het Project van het
Frans van der Lugt Centrum heb-
ben gesteund!”.

Mark Logtenberg, Jezuïet in
opleiding, Libanon.

Hoe boeddhistisch is christelijke spiritualiteit?
Tussen de spiritualiteit die we bij Augustinus vinden en Boeddhistische
meditatie bestaan veel overeenkomsten. Vooral Augustinus’ beschrij-
ving van de geest (boek 10 van zijn Confessiones) en de opvattingen
daarover bij de Yogacara school lijken op elkaar. Waar de Yogacarins
teruggrijpen op een ouder boeddhistisch kernbegrip, lijken Augustinus’
ideeën zomaar uit de lucht te komen vallen. Ze worden door zijn tijdge-
noten amper begrepen. Heeft Augustinus en daarmee de kerk soms
begrippen en voorstellingen overgenomen uit het Boeddhisme? Lang
heeft men gedacht dat de overeenkomsten tussen Christendom en Boed-
dhisme het gevolg waren van latere missiecontacten. Maar recent on-
derzoek naar de handel tussen het Romeinse Rijk en India, en naar de
verspreiding van het Boeddhisme laat zien dat wederzijdse beïnvloe-
ding mogelijk is geweest, vooral vanaf de tijd dat het Christendom de
staatsgodsdienst werd van het Romeinse Rijk. Dit boek van Hessel Post-
huma zet christelijke en boeddhistische ideeën en begrippen gedetail-
leerd naast elkaar, en laat zien hoe ze historisch op elkaar volgen. Fas-
cinerend materiaal voor wie meer wil weten over Boeddhistische medi-
tatie en christelijke spiritualiteit tegen de achtergrond van het ontstaan
van deze wereldgodsdiensten.
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100e 4-Daagse

Parochiane Beppie Peters loopt
tijdens de 100e vierdaagse voor
Vluchtelingenwerk Nederland.
Waarom? Dat vertelt ze hieronder
“Waarom ik  wandel voor Vluchte-
lingenwerk Nederland? Omdat ik

graag vluchtelingen die overal
rondom Europa onderweg zijn
naar vrijheid en geborgenheid via
het mooie en gastvrije werk van
Vluchtelingenwerk wil ondersteu-
nen. Daarvoor ga ik straks, geheel
vrijwillig en met veel plezier 4 da-
gen, kilometers lang, op pad …
en ik realiseer me dat tegelijker-
tijd ontelbaar veel mensen, man-
nen, vrouwen, kinderen onvrijwil-
lig van huis en haard vertrekken
om kilometer na kilometer, dag na
dag, week na week, te voet op
weg te gaan naar vrijheid en ge-
borgenheid.
Vluchtelingenwerk maakt zich
sterk voor deze mensen. Daarom
loop ik voor hen omdat ik geraakt
ben door al dat leed van mensen
zoals jij en ik en omdat ik verdrie-
tig ben om alle vijandigheid en on-
gastvrijheid die hen in ons mooie
Nederland tegemoet komt.
Vluchtelingenwerk staat ze gast-
vrij en met een barmhartig hart bij
om hun droom waar te maken:
Leven in een vrij land zonder oor-
log.

Daarom de vraag: Wie wil  mij
sponsoren?

Ga naar:
www.devierdaagsesponsorloop.nl
Vul bij ‘Zoek‘ mijn naam in: Beppie
Peters, dan kom je op een pagina
met mijn vluchtelinglogo en naam
en als je daarop klikt kom je op
mijn sponsorpagina.
Via de blauwe button ‘Steun mij’
kun je doneren.

Héél, héél hartelijk bedankt!
Hartegroet Beppie

Met de bus naar de bisschopswijding

Op zaterdag 14 mei 2016 wordt
in de Sint-Jan mgr. Gerard de Kor-
te geïnstalleerd als bisschop van
’s-Hertogenbosch. De benoeming
van onze nieuwe bisschop is door
heel veel mensen als goed nieuws
ervaren. Daarom willen we als
parochie H. Stefanus bij de fees-
telijke installatieviering zijn.
We laten een speciale bus naar ’s-
Hertogenbosch rijden (of mis-
schien wel meer bussen). Rond
9.00 uur vertrekken we vanuit Nij-
megen. Afhankelijk van de belang-
stelling zijn meerdere opstap-
plaatsen mogelijk. Uiterlijk om
16.00 uur zijn we weer terug. De
onkosten voor heen- en terugreis
bedragen ongeveer € 10,- per
persoon.
Deze reis is wel een beetje een
avontuur. De Sint-Jan zal waar-
schijnlijk vol zitten met genodig-

den vanuit parochies en allerlei
kerkelijke en maatschappelijke
organisaties. Als we met onze gro-
te groep parochianen niet in de
kerk kunnen, zullen we de viering
toch volgen via een beeldscherm.
Het is daarom raadzaam zelf een
krukje of klapstoeltje mee te bren-
gen. We zullen in elk geval wel
naar de receptie gaan in het Thea-
ter aan de Parade om onze nieu-
we bisschop persoonlijk de hand
te schudden.
Wilt u mee? Schrijf u in op de lijst
die in uw eigen kerk ligt (graag
met e-mailadres en/of telefoon-
nummer). U kunt zich tot en met
zondag 8 mei inschrijven. We hou-
den u dan op de hoogte van de
nadere details.
Graag tot 14 mei!

pastoor Cyrus van Vught

Lintje voor Michel
Woensdag 26 april heeft parochi-
aan Michel ter Berg een lintje ont-
vangen: Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.
“Michel ter Berg vervult al jaren-
lang een belangrijke rol in de ont-
wikkeling van de universiteitscam-
pus. Met zijn inzet, desundigheid
en betrokkenheid leverde hij een
wezenlijke bijdrage aan de ruim-
telijke kwaliteit van zowel de cam-
pus van de universiteit als de stad
Nijmegen en hun regionale en lan-
delijke uitstraling. Ter Berg speel-
de een cruciale rol in de over-
dracht en de herbestemming en –

inrichting van het monumentale
klooster Soeterbeeck in Raven-
stein. Hij zorgde ervoor dat de oor-
spronkelijke sfeer van het kloos-
ter optimaal gehandhaafd bleef en
als adviseur en gesprekspartner
van de zusters Augustinessen van
Windesheim zorgde hij ervoor dat
de kunstvoorwerpen werden on-
dergebracht in een nieuwe stich-
ting. Michel ter Berg zet zich ook
al jarenlang als vrijwilliger in voor
de Antonius van Paduakerk in Nij-
megen. Zo is hij lid van het grego-
riaans koor, was hij penningmees-
ter van het voormalige parochie-
bestuur en is hij nog steeds be-
trokken bij het beheer van het ge-
bouwencomplex (kerk, pastorie en
parochiehuis), in de aansturing
van vrijwilligers, als medeoprich-
ter en eerste voorzitter van de
Stichting Vrienden van Antonius
van Padua en in de diaconale ac-
tiviteiten van de Antonius van Pa-
duagemeenschap, die zich bij-
voorbeeld richten op de dak- en
thuislozen in Nijmegen.
Ook was Ter Berg jarenlang be-
stuurslid van de Nijmeegse Scho-
lengemeenschap Groenewoud en
de Scholengroep Rijk van Nijme-
gen waar onder zijn leiding be-
langrijke stappen gezet zijn in de
ontwikkeling van het voortgezet
onderwijs in Nijmegen.”

Bron: www.nu.nl
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Agenda

Colofon
Parochieblad van de Antonius van
Paduakerk in Nijmegen-Oost
Verschijnt: 7 á 8 keer per jaar
Oplage: 550 exemplaren
Oplage Kerst: 2000 exemplaren

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

Volgend nummer
Kopij inleveren voor: 3 juli
Verschijningsdatum: 10 juli

Bereikbaarheid
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

- Zo 1 mei, 10.00u
Voorganger Joop Vernooi
m.m.v. het Paduakoor
- Do 5 mei, 10.00u
Hemelvaart
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. de cantor
- Zo 8 mei, 10.00u,
Voorganger Tjeu van Knippenberg
m.m.v de cantor
- Zo 15 mei 10.00u
Pinksteren
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. het Paduakoor
- Zo 22 mei, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. de cantor
- Zo 29 mei 10.00u
Voorganger: Kees Megens
het Gregoriaans koor
- Zo 5 juni, 10.00u
Voorganger Liesbeth Jansen
m.m.v. de cantor
- Zo 12 juni, 10.00u
Vrijwilligersdag
Voorganger Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Paduakoor en het Gre-
goriaans koor

Kinderkerk:
Zondag 1 mei en 24 juni

Inloopavond:
Donderdag 5 mei is er géén inloop-
avond. Op donderdag 9 juni bent
u weer van harte welkom
vanaf 20.00u in de pastorie!

Antonius
van Padua
Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: NL96INGB0000940356
ABN AMRO: NL08ABNA0418667160
www.avpnijmegen.nl

Kroniek

Antoniusbeelden

Op de website staat (onder de kop
actueel > parochiefoto’s) een fo-
toalbum  met foto’s van Antonius-
beelden. Heeft u foto's of een
beeld maar nog geen foto daar-
van? Neem dan contact op met
Jeanine van Weert of e-mail
secretariaat@avpnijmegen.nl.

Antonius van Padua in Warschau

Op 1 mei is Max Ruben Johannes
Martinus Lichtenberg gedoopt.
De trotse ouders zijn Ruben Lich-
tenberg en Janneke Houwen.
Wij wensen Max een gezond en
gezegend leven toe en zijn ouders
veel geluk met hun zoon.

Zweeds cadeau

In aanloop naar ons eeuwfeest
hebben wij onze parochianen en

buurtgenoten een gratis concert
aangeboden; op 22 april kwam
het universiteitskoor uit Uppsala
zingen. Het thema was ‘Zweedse
seizoenen’ maar speciaal voor ons
werd ook ‘De steppe zal bloeien’
van Huub Oosterhuis ten gehore
gebracht. Het koor was erg en-
thousiast en zong ook nog het
Lang zullen ze leven in het Neder-
lands en in het Zweeds. Boven-
dien kreeg de jarige parochie in
de persoon van Jan Bulte een ty-
pisch Zweeds  cadeau: een rood
pluche paard.

Jeanine van Weert


