Antonius onderweg
Bewuster gaan leven:
bezinning in de 40-dagentijd
Alles wat je in het leven hebt kan zo gauw vanzelfsprekend en gewoon
worden. Maar als alles in het leven zo normaal en gewoon is geworden,
wordt het dan ook niet weer eens tijd je zelf af te vragen, hoe kom ik los
uit dat alledaagse ritme, weg uit al die vastgeroeste patronen. Het geleefd worden te doorbreken en vraagtekens te plaatsen bij de vanzelfsprekendheden van iedere dag. Is het niet goed jezelf van tijd tot tijd
de vraag te stellen : hoe ben ik in mijn leven bezig, wat drijft me en waar
gaat al mijn aandacht naar uit ? Is dit wat ik met mijn leven wil of heb ik
nog andere idealen? Waar leef ik ten diepste voor? Kortom weer op
zoek te gaan naar zin en betekenis van het eigen zijn. De veertigdagentijd is een uitgelezen tijd om wat te werken aan ons zelf, aan onze
relaties, aan ons eigen leven. Tijd om jezelf weer eens af te vragen hoe
bewust leef ik eigenlijk en hoe geef ik daarbij inhoud aan mijn gelovig
christen zijn? Jezelf de vraag te stellen: komt door de voortdurende
zorg en aandacht rondom
het eigen ik,
de zorg en
aandacht voor
de ander niet
te veel in de
knel? En vragen als: Door
wie of wat voel
ik me in het leven
ged rage n? Sta ik
nog open voor
het geen me
overstijgt?
Va n oudsher
wordt de veertigdag entijd
ook vastentijd
genoemd. Jezelf beperkingen in het dagelijks leven opleggen in vasten en onthechten om los te komen van alles waardoor je jezelf in het leven onnodig
teveel in beslag laat nemen. Een trainingsperiode om jezelf te bevrijden
van een heleboel overbodige ballast, om zo opnieuw te kunnen ontdekken dat uiteindelijk alleen alles in het leven wat met liefde van doen
heeft, echt bewaard en gekoesterd moet worden.
We hoeven ons hiervoor niet zoals Jezus terug te trekken in de woestijn. We kunnen onszelf niet buiten de invloedsfeer van onze tijd plaatsen. We moeten dat ook niet willen. Deze samenleving met al wat aan
haar kleeft, is ook onze samenleving. Wij zijn kind des tijds. We moeten
wel steeds weer leren daarin opnieuw onze eigen verantwoordelijkheid
te nemen. We mo eten voordurend erop alert blijven om in de steeds
nieuwe situaties van het leven bewuster onze eigen keuzes te maken.
Kris Gelaude,lekendomincaan,zegt dit alles in een kort gedicht dat me
erg aansprak:

Huis van God,
huis voor de buurt

Zalig,
wie zich omkeert
van meer naar genoeg
en mens durft te zijn
met lege handen.

Kris Gelaude

2015 vanaf de steiger
Onderhoud van de kerk: Er is weer
veel werk verzet!
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Hulp voor Syrische vluchtelingen in
Libanon
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Cyclaam

Zalig,
wie zich omkeert van meer naar
genoeg
en mens durft te zijn met lege
handen.
Steeds opnieuw groeien wij vast
aan welvaart, voorrecht en
eigen gelijk.
We bouwen ons een burcht van
zekerheden
waarin de ziel geen adem krijgt.
Zalig wie zulke muren sloopt
en tegen beter weten in
een weg aanlegt door chaos en
woestijn.
Zalig wie onrecht recht trekt,
klein wordt, groot maakt, hoop
geeft, brood deelt,
omziet naar verschopten.
Zalig
wie zich omkeert van meer naar
genoeg,
en mens durft te zijn met lege
handen”.

Ook de Kersttijd van 2015 was
weer de gelegenheid de oudere
mensen van onze parochie een
bloemetje te bezorgen, de band
met de geloofsgemeenschap van
Antonius van Padua te continueren. Mensen die al dan niet zondags de viering in de kerk bezoeken of niet meer in staat zijn daartoe. Mevrouw Fiet van de Venne
is daar de grote organisatrice van.
Zij inventariseert en zorgt dat de
plantjes met bijbehorende Kerstwens op een bepaald moment op
de Groe sbee kseweg b ezor gd
worden; leden van de bezoekgroep brengen ze vervolgens naar
de mensen. Fiet vraagt al vroeg
of ik weer beschikbaar ben en ga
vervolgens met haar in de auto op
pad. De cyclaam achterin en ik aan
het stuur en Fiet als gids. Ik wil
graag met u mijn ervaring van afgelopen jaar delen. Met ruim 30
stuks op pad! Dacht in eerste instantie: dat wordt een dagtaak.
Gelukkig was het eerste adres al
een verzamelaflevering. De dames
in het complex wilden ze wel bezorgen bij de doelgroep.
Vandaar naar een dame op de
tweede verdieping in een flat. Per
trap naar boven, bellen, afgeven,
kort praatje, dank je wel, prettige
Kerst en tot ziens. Op naar het
volgende adres. Eenrichtingsverkeer, hier heen, daar niet verder,
via een tussenstraatje: flat vijfhoog. Lift buiten werking. Per trap
naar boven. Mevrouw gelukkig
thuis, staat al in de deuropening.
Kom binnen, neen geen tijd, welkom, kom. Reactie: “Wat leuk! Wil
je wat drinken?” “Neen, we moeten verder. Fiet zit te wachten in
de auto.” “Ach die kan wel even
wachten.” Na wat complimenten
over het uitzicht en inrichting, daal
ik weer via de trap af naar de
wachtende gids. Fiet meteen:
“Wat duurde het lang!” Ik:“Ja
maar, ze wilde even haar ei kwijt!”
Oké daar gaan we.
Op naar het volgende adres. Heer
op zeer hoge leeftijd. Ik wist, hij
komt via de garagedeur.
Zie zijn auto weer staan en hoor
dat hij nog dagelijks ermee de
weg op gaat! Ik denk, super en
complimenteer hem met zijn vitaliteit. Neem afscheid. Mooie kerstdagen en vast proficiat. Wordt dit
jaar een eeuw oud! 100 jaar! Op
naar de andere kant van de stad.
Richting Waalbrug. Gelukkig na
een keer bellen: kom binnen, trap

Vasten wordt dan een loslaten
van de aangeprezen levenswijze
die ons wordt opgedrongen om
weer opnieuw terug te gaan naar
de hartslag van het leven.
Om
zo weer grond onder de voeten
te krijgen. Vaste, dragende grond
om op te staan en door te gaan,
geworteld in het oude visioen:
Goede Schepping, Vredevolle wereld, Liefdevolle mens.
Veertigdagentijd, uitgelezen tijd
om echt te leven, misschien ook
wel te herleven naar Pasen toe.
Pastor Kees Megens

Samen dragen we
de gemeenschap
Wij willen als gemeenschap ook in
2016 onze eigen koers blijven volgen met alle achtiviteiten die daarbij horen. Daarbij kunnen we niet
zonder uw financiële steun. De
actie Kerkbalans is daarbij een
belangrijke bron van inkomsten.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

op en kom weer in en prachtig
appartement met geweldig uitzicht over Waal en Ooij. Meteen:
“Ga zitten en wat wil je drinken?”
Ik: “Neen, we moeten weer verder.” Dan krijg ik een eigen gebakken cocoskoek mee voor Fiet en
mezelf. Neem afscheid en daal af.
Kijk nog een keer naar boven en
zie dat ze uit het raam me nog nazwaait. Verderop weer een flat
tweehoog. Mevrouw niet thuis.
Bel bij de buren. Blijkt de dame de
vroegere bewoonster te zijn van
mijn huis, waar ik nu al ruim dertig jaar woon. Toeval of niet! Ook
hier weer: kom binnen en wat wil
je drinken? Nee, helaas we moeten verder. Ook hier weer een
prachtige woonplek met giga uitzicht.
Dag en tot ziens. De cyclaam
wacht om ergens op een vensterbank gezet te worden. Volgende
adres klopt niet. Huis staat leeg
en wordt gerenoveerd. Terug in
auto naar het volg end adre s.
Wordt weer opengedaan en: kom
binnen! Ga zitten en luister.
Ik wil niet vervelend doen, maar!
Dan even je hart luchten over het
wel en wee in de kerk en dan toch
weer positief eindigen en blij zijn
dat men (de kerk) nog aan haar
denkt. Na nog wat plantjes bezorgd te hebben, gaan we huiswaarts. Er staat nog een plantje
te wachten op een parochiaan.
Fiet controleert haar adressen en
wat bleek: niet nummer ......, maar
een ander nummer. Dus zij weer
mij bellen: “Heb je nog even tijd,
moet op een ander nummer zijn.”
Ik weer op pad naar het bewuste
nummer. Inmiddels is het donker.
Ik bel aan: de gordijnen gaan
open. Ziet dat het goed volk is en
zag wellicht de cyclaam! Kom binnen, in de kamer vertelt hij zijn
verhaal en ik maak weer mijn complimenten over zijn vitaliteit, helderheid. Ik vertel over mijn fietstocht naar Santiago de C. Dat zou
hij niet meer kunnen.Hij vertelt dat
hij nog auto rijdt. Dus ik vraag
naar zijn leeftijd. Zeer hoog in het
leeftijdsklassement. Ik vertel hem
dan, dat hij niet de dagprijs krijgt
omdat ik eerder op de dag een nog
oudere heer verraste met een cyclaam. Hij antwoordt daarop, ja
dat weet ik. DAT IS MIJN BROER!!!
Dan kan je dag niet meer stuk en
weet je waar we dit voor doen.
Wim Kouwenberg

Antonius Onderweg: Nieuwjaarstoespraak
Een eer om jullie vandaag namens
het lokatieteam toe te spreken.
Dat wil ik graag doen aan de hand
van ons parochieblad Antonius onderweg. Bij ieder nummer staat
ons logo: het kerkgebouw met
daaronder de tekst: Huis van God,
huis voor de buurt. Het staat er
werkelijk, ik heb het niet verzonnen. Het zal bedoeld zijn als meer
dan een idee; met grote waarschijnlijkheid een, door onszelf
geformuleerde opdracht. Maken
we die ook waar?
Laten we eerst opmerken: we zijn
Antonius onderweg. Die weg ligt
echter niet vast; ze is op geen enkele kaart, op geen enkele ANWB
route, zelfs niet op welke gps ook
te vinden. Hooguit in de cloud. Die
weg ontstaat terwijl wij gaan, de
weg bestaat pas in het voortgaan,
bewande len daar van. En het
wordt ingewikkelder omdat die
weg, door de dingen en de mensen die wij op die weg ontmoeten, hoogst waarschijnlijk gaat
veranderen. En nog verwarrender
misschien, ook wij zullen daardoor
veranderen, soms meer soms minder. Waarheen de weg ons voert
weten we niet; we kunnen alleen
maar verder gaan, doorgaan met
alle kansen, mogelijkheden en onmogelijkheden, vragen en twijfels,
maar hopelijk met ook veel gelukkige momenten in het verschiet.
Ten tweede: “Zijn wij afgelopen
jaar meer Huis voor de buurt geworden?” Dat pogen we al jaren
en voor een groot deel slagen wij
daar ook in. Huis voor de buurt,
bleven we dit jaar met een gigantisch geslaagde voedselpakketten-actie, rommelmarkt, verkoop
van erwtensoep bij de 7-heuvelenloop en heel veel andere diakonale acties. Dit jaar is daar een
prachtige initiatief van Louise Fontijn en Corné van Iersel bijgekomen: Buurt aan Tafel. Iedere dinsdagavond van 6 tot 8, eten in het
parochiehuis. Ouderen, buurtgenoten, studenten, jonge gezinnen
en ook veel vluchtelingen uit Heu-

mensoord vinden daar niet alleen
warmte, onderdak, gezelligheid
en lekker eten, maar ook, wellicht
nog belangrijker, een echte ontmoetingsplek. [..] We werken daar
samen met veel mensen die niet
meteen lid zijn van onze gemeenschap. Zo ontstaan nieuwe contacten, kunnen we ons bekend
maken aan anderen. Dat we huis
voor de buurt kunnen blijven komt
natuurlijk ook dat we letterlijk een
huis met daken hebben. Dat dit
gebouw er zo bij kan staan danken we natuurlijk op de allereerste
plaats aan Michel ter Berg en Ben
van Tienen, maar met name Ton
van den Hout die bijna dagelijks
over het wel en vaker nog het wee
van dit gebouw waakt, bijstuurt,
herstellingen en restauraties aanbrengt waardoor het een super
mooi gebouw voor ons kan blijven.
Ton is eind van dit jaar uit het lokatieteam gegaan, maar hij blijft
actief als professor bouwmeester
van de Antonius van Paduakerk.
Voor al zijn werk dit jaar aan de
kerk gedaan en voor zijn inzet in
het lokatiebestuur willen we hem
nog eens extra danken.
Ee n la stig er t e be antwoord en
vraag is natuurlijk: “Zijn wij ook
meer huis van God geworden?”
Laat ik zo zeggen: Deze kerk kan
nooit Huis van God worden als ze
geen Huis van de Buurt is. Het lijkt
mij een noodzakelijke voorwaarde. Maar wat voor mensen wij zijn
hangt ook af van de vraag, hoe
en vanwaar vandaan wij onszelf
zien. Hier wil ik aanhaken bij Tjeu
die het in de Kerstnacht had over
onze afkomst en oorsprong. Als
het kind wiens geboorte wij nu
vieren volwassen is geworden,
spoort hij voortdurend aan tot
bekering: Kom tot jezelf, vergeet
je oorsprong niet; die herinnering
maakt je open en onbevangen.
Julie zien: religie is niet voor bange mensen. En dan denk ik aan
dat prachtige liedje van Herman
van Veen: “Alles doet er toe”. Wie
open en onbevangen is kan dat

duizend keer per dag hartgrondig
be-ja-en. Ja, alles doet er toe. Jij,
jij, jij, wij, alles doet er toe. In die
situatie zal een huis van God meer
en meer gaan ontstaan:
·
Het deed er toe dat Liesbeth
Jansen dit jaar als volwaardig
voorga nger beg onnen i s, het
deed er toe dat ze opnieuw een
aanzet geeft tot een kindermis. Zo
werken we aan een toekomst.
·
Het deed er toe dat Fiet
weer talloze kaarten naar vele
mensen kon sturen. Even aandacht krijgen.
·
Het deed er toe dat Ben
trompet speelde, dwars door alles en iedereen heen blies; dat het
koor met veel nieuwe liederen de
toon zette.
·
Het deed er toe dat Beppie
met tomeloze energie in het parochiehuis, in de keuken, in de
kerk, waar het ook nodig was,
werk verzette, altijd met haar vrolijke, optimistisch stemmende lach.
·
Jullie allemaal, jullie deden
er toe, neem dat van mij aan.
Ik rond af: Antonius onderweg,
Huis van de buurt, Huis van God,
dat wordt dus ook komend jaar
ploeteren, bidden, improviseren,
lachen, je ergeren, in Frowein zitten, als het even kan op reis gaan,
plezier maken, mediteren, hard
werken, kortom de moed hebbende uitdagingen aan te gaan omdat je er nu eenmaal van overtuigd bent dat het zin en betekenis heeft wat je doet.
In april herdenken we in een speciale viering de 1e steenlegging van
onze kerk waarmee ons eeuwfeest 2016 – 2017 van start gaat.
We spreiden de feesten en bijzondere gebeurtenissen uit over een
jaar. Wat we gaan meemaken:
speciaal eten met de buurt, speciaal eten met de parochianen,
een muziek dag, een dag voor ons
stadsconcilie, de reis naar Padua
etc. Jullie zien, met Antonius onderweg, kun je goed thuiskomen!
Rob van Woerkom

2015 het jaartje wel! Jaaroverzicht van de steiger
is het ineens alle hens aan dek om
3 grote projecten nog in 2015 gerealiseerd te krijgen. Het gaat om
de bliksembeveiliging van het hele
gebouw, het vervangen van het
oostelijke kerkdak (ong. 200 m2)
en het isoleren van het dak van

vorming te maken hadden. Het
was wennen te moeten constateren dat om meerdere vooral gewenningsproblemen, de begroting
voor 2015 pas in september door
het bisdom werd goedgekeurd.
Zonder goedgekeurde begroting
is het moeilijk om projecten aan
te pakken, zeker in een nog zo
pril samenwerkingsverband van 8
locaties met 1 centraal bestuur.
Toch hadden we een aantal forse
acties begroot en op stapel staan.
De eerste helft van het jaar is dan
ook te karakteriseren door acute
reparaties zoals stormschade aan
het koepeldak en de bliksemafleiders, schade door de torenkraan
van T-mobile hetgeen ons een
gedeeltelijk nieuw voorplein opleverde, en door het restaureren
van enkele kleinere glas-in-lood
ramen, het voegen van luchtbogen, het repareren van dakkapellen, het plaatsen van ladderhaken
op de zijdaken, het repareren van
de stoeptreden voor de Mariakapel en ondertussen het voorbereiden van de reeds eerder in dit blad
besproken operatie bliksemafleiders. Belangrijk lichtpunt was de
levering van de nieuwe tapijttegels voor de kerkvloer. Met dank
aan 3 zeer gulle donateurs (waarover later meer)!!
Half september worden we gered
door de gong: de machtigingen
van het bisdom en de goedgekeurde begroting komen af! Dan

het parochiehuis. Gelukkig was de
aanbesteding van de bliksembeveiliging al op een haar na gevild.
Voor de twee andere projecten
moesten in allerijl materiaalkeuzes worden gemaakt, aanlooproute s in het gew elf word en g ebouwd (met dank
aan Beek Sijpkens),
of fert es
aang evraagd, tijdsplanningen afgedwongen bij aannemers
en zzp-ers, steigers
word en gebouwd,
gemeentelijke vergunningen ger egeld (dank zij Michel) en dat alles
met op hoop van
zegen dat het weer
goed zou zijn hoewel de winter was
ingeg aan. Al snel
werd duidelijk dat
er in de wijde omgeving geen dakdekkers te vinden
waren die de 2 dakklussen voor eind
2015 konden realiseren. Uiteindelijk
werd het toch mogelijk door zelf met
zzp-ers het kerkdak te l eggen en
het parochiehuis in
de steigers te zetten.
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Het jaar 2015 heeft een bijzondere
plaats in het logboek dat ik sinds
2008 bijhoud over de restauratie
van onze Antonius-kerk. Het was
het eerste volledige jaar waarin
we met een nieuw parochiebestuur en dus met nieuwe besluit-

Eind september werd de bliksembeveiliging gerealiseerd. Gelijktijdig moesten de steigers gezet
worden rond het paroc hiehuis
(waarbij de hulp van Ton Stein en
Ben van Tienen goud waard was)
en het materiaal besteld voor het
kerkdak. Ben en Michel konden
een akkoord bereiken met een
dakdekkersbedrijf (in december
het parochiehuis isoleren) mits wij
zelf de steigers conform de normen van de arbeidsinspectie klaar
hebben zodra ze willen beginnen.
Het slagen van dit project zou dus
een dubbeltje op zijn kant worden
gezien de invallende winter.
Op 24 november kunnen we eindelijk beginnen met het kerkdak:
we plaatsen een aanvoerlift en
bouwen steigers in de goot van
het kerkdak. Laat het nu juist op
die dag sneeuwen! Soms zorgt
Antonius voor hopeloos-plus zaken! Gelukkig kunnen we nog een
extra mannetje inhuren en blijft
het op 3 regendagen na, redelijk
droog. Op vrijdag 4 december hebben we deze klus afgerond. Ondertussen met de hulp van Ben
van Tienen nog een extra steiger
voor het parochiehuis kunnen regelen zodat op 7 december dat

Vastenactie Syrië

Vastenmaaltijd

dak kan worden aangepakt. Er is
gekozen voor het aanbrengen
van isolatiepannen, een prachtig
product en goed verwerkbaar, tenminste als de panlatten allemaal
mooi op dezelfde afstand liggen
en dat is bij Antonius dus weer
niet het geval! Je zou van zo’n
patroon toch anders mogen verwachten! En er blijken ook nog
ruim 300 extra-dakpannen uit het
jaar 1937 nodig! Waar halen we
die vandaan? Na een hele dag met
Ben van Tienen Brabant te hebben doorkruist van Moerdijk tot
Erp, hebben we ze gevonden en
tegen een zeer billijke prijs. We
hadden al bijna de moed opgegeven en dan hadden we de klus niet
voor Kerstmis geklaard. Het werk
vordert, mede door het redelijke
weer, voorspoedig. Daardoor kunnen Ben en ik betrekkelijk snel met
de hulp van twee echt handige
Polen de extra gehuurde steiger
afbreken en terugbrengen naar
Wychen waarbij Wil Straetmans
een zeer welkome helpende hand
biedt. Op 20 december leggen we
de laatste pan terug op zijn plaats.
Nu eerst met Beppie en Addie nog
50 kerststalletjes van licht voorzien en dan kunnen we met de
hulp van Jan Bulte en Dick Akerboom de grote steiger aan de Van
Slichtenhorsstraat afbreken. Het
was me het jaartje wel!
Ton van den Hout

Meer dan 25% van de bevolking
in Libanon bestaat uit Syrische
vluchtelingen. Veel gevluchte kinderen zijn al jaren niet meer naar
school geweest en hebben een
traumatisch verleden. Het Frans
van der Lugt Center in Burj Hammoud (een buitenwijk van Beiroet)
is een project van Jesuit Refugee
Service (JRS) om vluchtelingenkinderen toch onderwijs te bieden.
Een school die niet meer in gebruik
was, is opgeknapt. Daar zijn nu
350 kinderen, waarvan 300 Syrische en 50 Irakese kinderen, zowel moslims als christenen.

Sinds de jaren 90 wordt er in het
parochiehuis aan de Van Slichtenhorststraat een Vastenmaaltijd
gehouden. Dit is een van de vele,
steeds terugkerende acties van
de samenwerkende diaconiegroepen van de Antonius van Paduakerk en de Maranathakerk.
Het eerste doel van de vastenmaaltijd is gezellig samen eten, in
het besef dat het een voorrecht
is iedere dag te kunnen eten.
Het tweede doel is dit jaar het
pastoraat onder dak- en thuislozen te ondersteunen. Bij Stichting
Het Kruispunt vinden de mensen
een plek voor geestelijke bijstand
en zij mogen er zijn wie ze zijn.
Kortom: de mensen voelen zich er
thuis. Ook worden er op die avond
kaarten gestuurd met Paasgroeten naar patiënten van de Pompekliniek.
Kerkgangers van de Antonius van
Paduakerk en de Maranathakerk
koken een eenvoudige maaltijd; er
wordt wat gezongen en gebeden.
Er wordt ook verteld over pastoraat onder dak- en thuislozen en
het leven in de Pompekliniek.
De kosten voor de maaltijd zijn
€5,00, maar we hopen dat u meer
wilt geven om pastoraat onder
dak- en thuislozen mogelijk te blijven maken.

Denk mee!
U heeft al eerder kunnen lezen
dat we ons 100-jarig bestaan
groots willen vieren. Op deze bijzondere verjaardag willen we ook
een groots gebaar maken. Tijdens
diverse feestelijke activiteiten in
de aanloop naar ons jubileum willen we geld inzamelen voor een
goed doel. Dat doel moet een
maatschappelijke functie hebben
die ook in onze wijk tot uiting
komt. Uiteraard zijn er diverse organisaties op dit gebied actief, en
ook vanuit onze kerk zelf wordt
veel gedaan. We w illen g raag
goed kijken waar deze gift het
beste tot zijn recht komt. Uw ideeën zijn van harte welkom, dus
aarzel niet om mee te denken en
uw idee te opperen. U kunt uw
idee doorgeven aan coördinator
Clara ter Berg, zij zit ook in de
feestcommissie.
Noortje ter Berg

De kinderen hebben veel familie
en vrienden verloren en gruwelijke oorlogssituaties meegemaakt.
Daardoor communiceren ze moeilijk en hebben ze gedragsproblemen. Dus ook psychosociale begeleiding is enorm belangrijk.
Het hoofd van het Frans van der
Lugt Center: “Deze kinderen moeten onderwijs maar vooral ook liefde krijgen, en weten dat er mensen zijn die voor hen zorgen”.
Onderwijs is enorm belangrijk, het
geeft hoop en veiligheid”.
Leerkrachten zijn soms ook vluchtelingen. JRS en de scholen geloven in het “We gaan door” van
pater Frans van der Lugt die in
ap ril 2014 wer d v ermoord in
Homs. De opbrengst van de Vastenactie wordt besteed aan onderwijs, begeleiding en/of eerste
levensbehoeften voor deze families. U kunt uw gift overmaken op:
NL85 INGB 0000 82 82 28 t.n.v.
St. Claverbond, Den Haag (ANBI)
Vermelding: JRS, Libanon.
JRS is actief in 45 landen en biedt
hulp aan vluchtelingen ongeacht
ras, etnische afkomst of religieuze
overtuiging.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Kort samengevat:
Vastenmaaltijd
Donderdag 3 maart 2016 van
18.00 tot 19.30 uur.
Collecte voor de maaltijd en voor
pastoraat onder dak- en thuislozen in Nijmegen.
Verkoop (€0,50) van kaarten voor
patiënten in de Pompekliniek.
Heeft u belangstelling? Geef u dan
op om mee te eten vóór 21 februari 2016.
Wilt u zelfs koken voor ongeveer
8 personen? Ook opgeven vóór 21
februari 2016.
eammleclercq@kpnplanet.nl of
024-3237000.
Oecumenische Diaconale
Werkgroep
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Een jaar vol kansen
Vol bewondering kijken we naar
Artsen zonder Grenzen die zich in
gevaarlijke oorlogssituaties begeven. Of naar mantelzorgers die
zich met schijnbaar eindeloos geduld om dementerende ouderen
bekommeren. Of naar de vrijwilligers van de voedselbank. De Moeder Teresa’s van onze tijd: ze zijn
er nog.
Al deze mensen doen iets bijzonders. Alhoewel ze het zelf misschien heel vanzelfsprekend vinden. Ze brengen in praktijk wat
klassiek ‘de zeven werken van
barmhartigheid’ wordt genoemd:
de hongerigen te eten geven, de
dorstigen te drinken geven, de
vre emde ling en opvangen, de
naakten kleden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en
de doden begraven. Het bijzondere is de onbaatzuchtigheid: je
doet iets voor iemand die jou daar
niets voor terug kan geven.
In het Jaar van Barmhartigheid wil
paus Franciscus opnieuw nadruk
leggen op deze werken. Alleen als
we meer op deze manier proberen te leven, zal de wereld beter
worden. Maar moeten we dan allemaal voor de Voedselbank gaan
werken of in de ziekenverzorging?
De Duitse theoloog Joachim Wanke heeft de zeven werken van
barmhartigheid opnieuw geformuleerd voor onze tijd:
1. Tot iemand zeggen: ‘Jij hoort
erbij.’
2. Ik luister naar je.
3. Ik spreek positief over jou.
4. Ik ga een stuk met je op weg.
5. Ik deel met je.
6. Ik zoek je op.
7. Ik bid voor je.

Met een beetje meer oprechte
aandacht voor onze medemens
komen we al een heel eind. Een
jaar vol kansen ligt voor ons.
Hoe goed het ook is om ons in te
zetten voor de minderbedeelden,
er kleven ook risico’s aan. Het zou
een slechte zaak zijn om barmhartigheid te beoefenen vanuit de
hoogte: die ander is zielig en ik
ben in mijn goedheid een reddende engel. De Franse filmcriticus
Pierre Goursat, stichter van de
Gemeenschap Emmanuel (waar ik
zelf lid van ben), zei heel vaak:
‘Nous sommes tous des pauvres
types.’ Hetgeen zoveel wil zeggen
als: we zijn allemaal maar arme
stumpers. Als het er op aankomt,
is niemand volmaakt en hebben
we allemaal onze kwetsuren en
behoeften.
Bovendien, het christelijk gedachtengoed zet aan tot actie, maar
we moeten ook niet verworden tot
een soort padvinders die alleen
nog maar bezig zijn om goede
daden te doen. Het christelijk geloof is meer dan alleen normen en
waarden. Aan de morele kant van
de zaak gaat iets vooraf. En dat is
Gods barmhartigheid voor ons.
God houdt al van ons voordat wij
iets gedaan hebben. Hij is de eerste die zegt: ‘Ik neem jou aan zoals je bent.’ Zelfs als arme sukkelaars vindt God ons de moeite
waard. Met het Jaar van Barmhartigheid mogen we dat op een nieuwe manier ontdekken. En dat is
misschien nog wel de grootste
kans van dit jaar!
pastoor Cyrus van Vught

Antonius op weg naar Pasen
In de weken voor Pasen wordt naast o.a. het Paduahuis, het
Leerhuis en de Film in de huiskamer- het volgende programma
aangeboden:
-6 maart: Sacred dance door
Sonja Pauli;
-13 maart Klankmeditatie door
Jeanine van Weert;
-20 maart: De doornenkroon in de
kunst door Josette Lenders.
Op zondagen van 16.00u - 17.00u
in het Parochiehuis aan de Van
Slichtenhorststraat 81. Toegang
vrij; na afloop vrijwillige bijdrage.

Door Joka Feenstra

Barmhartig
Zijn wij het ooit zat om te proberen goed te zijn? Barmhartig bijvoorbeeld? “Wat betekenT barmhartig?” vraag ik mijn buurvrouw
als er weer gewezen wordt op het
jaar van barmhartigheid. Het lijkt
me geen vaak gebruikt woord,
wat moet ik nu precies meer doen?
In de kerk hoor ik vaak oproepen
om meer te doen of zijn. Respectvoller, vrijgeviger, aardiger, meer
open, enzovoor t. Vermoeiend!
Denkt iemand ooit na over waarom mensen ‘niet aardig’ zijn? Om
dit fenomeen te begrijpen i.p.v. te
beantwoorden met een vermaning?
Waarom zijn we niet wat we zogenaamd moe ten zijn om die
vreedzame wereld te bereiken?
We hebben al 2000 jaar vermaningen tot naasteliefde gehad.
Zijn we dichterbij Vrede dan in de
tijd van Jezus? Ik denk het niet.
Maar ook niet verder weg. Wellicht
kan de geschiedenis ons vooral
leren dat Vrede niet dichtbij of ver
weg is in termen van tijd. Het kost
tijd om ander gedrag aan te leren
en het kost tijd om anderen te leren aanvoelen. Het vraagt nog een
moment (en dus tijd) om misverstanden te herstellen, een excuus
aan te bieden of het ‘in het vervolg’ anders te doen. Maar met al
onze beste bedoelingen blijft Vrede even ver weg en even dichtbij.
Het aanpassen/verbeteren van
gedrag of aanmaningen daartoe,
helpen dus niet; wij zullen het
nooit ‘onder de knie’ krijgen. Dit
lijkt mij op zich logisch. Gedrag
wordt altijd achteraf beoordeeld.
We kunnen beter barmhartiger
zijn in ons oordelen. Als genade
het wil, komt het volgende moment wel en kunnen we daar veel
goeds in doen. Maar Vrede hoeft
op dat ‘doen’, niet te wachten. De
beste vrienden die ik heb, zijn
mensen die telkens vanuit het
positieve over mijn doen en laten
denken. Ligt de afstand tot Vrede
dan niet eerder in ons denken?

Paduahuis

Eerder heeft u in het parochieblad kunnen lezen dat wij na rijp beraad
hebben besloten te stoppen met JOP. Een zware beslissing maar zoals
al verwoord is, misschien ontstaat hierdoor ergens weer een nieuw initiatief voor jongeren, maar dan door nieuwe mensen uit onze nieuwe
parochie H. Stefanus.
Het project in zijn huidige vorm is gestart in
1993. Voor die tijd organiseerden we ook al
activiteiten voor onze jongeren van 12 tot
15 jaar maar wij zochten naar een project
met een wat vastere structuur. De denktank bestond in die tijd o.a. uit Jan van Gelder, Kees Megens, Piet Timmermans, Marian
Verhoeckx en Ger Gerrits. Het jongerenproject JOP verloopt sinds die tijd in drie fases:
Een avond met kennismaking via film en daarna gesprek over de doelgroep; de tweede avond werden mensen uitgenodigd die in de betreffende sector werkzaam waren en soms ook ouderen die tot de doelgroep behoorden of er mee gelieerd waren. De derde avond was altijd
een gezellige avond met jongeren uit de doelgroep, zoals: jongeren
met een verstandelijke beperking; met een lichamelijke beperking en
vluchtelingenjongeren.
Daarvoor zochten wij steeds het contact met hen die werkzaam waren
in die sector. Eigenlijk te veel om op te noemen omdat er de nodige
ontwikkelingen waren in de omstandigheden rond jongeren uit onze
doelgroepen. Voorheen woonden mensen met een verstandelijke beperking samen in aparte instellingen zoal bijvoorbeeld in Maria Roepaan maar allengs ging men begeleid zelfstandig wonen. Jongeren met
een lichamelijke handicap woonden voorheen op Werkenrode en zaten
op de Monnikskap, een aparte school op het terrein van de Maartenskliniek. Ook deze jongeren zijn steeds meer begeleid zelfstandig gaan
wonen in gezinsvervangende woningen. Waar wij ooit samenwerkten
met de Internationale schakelklas in het kader van vluchtelingenjongeren veranderde ook die school qua bezetting. Ooit kookten we met zijn
allen een maaltijd in de opvang van de COA in de van Spaenstraat. Destijds kon de nu bekende schrijver Qader Shafiq zijn verhaal kwijt aan
onze jongeren. Later mochten onze jongeren onder de vlag van Whaa
een avond Capoeira dansen. Een hele fijne samenwerking hadden we
met Werkenrode waar we ook net zoals op de Maartenskliniek menig
keer met zo’n 60/70 jongeren gegourmet hebben. Ook onze samenwerking met Plubo, een theatergroep met jongeren met een verstandelijke
beperking was heel plezierig. Zo ook werden er belangeloos vele pannenkoeken gebakken door de eigenaar van het Pannenkoekenhuis op
de Duivelsberg bij ons bezoek aan De Daniel, een instelling voor jongeren met een verstandelijke beperking. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Bij onze contacten met alle werkers in het veld ontmoetten we
steeds veel enthousiaste mensen. Men was blij met het feit dat wij onze
jongeren in contact brachten met hen die ze in de “perfecte “maatschappij
niet zo gauw tegen komen.
Tot 2009 hadden wij altijd meer dan 20 deelnemers met als top 36!
Deelnemende kerken waren de Antonius van Padua; de Dominicus, de
Verrijzenis en al heel snel ook de Opstandingskapel en de DORE gemeente.
Na 2009 liep het aantal steeds verder terug met als dieptepunt 2013
toen we maar 6 inschrijvingen hadden en wij het project niet door konden laten gaan. Een opleving nog in 2014 maar ook afgelopen jaar
meldden zich maar 6 deelnemers. De hoop op meer aanmeldingen de
komende jaren is niet reëel aangezien zich de afgelopen jaren geen
“nieuwe” jongeren meer hebben aangemeld.
Daarbij hebben we afgelopen jaar ook jongeren uit de “nieuwe” fusieparochies aangeschreven en ook dat leverde geen groter aantal deelnemers op. De organisatie en kosten staan niet meer in verhouding tot
het aantal deelnemers.
Met pijn in ons hart hebben we deze beslissing moeten nemen, maar
kijken met een warm gevoel terug op meer dan 25 JOP-projecten in
onze kerken.
Ger Gerrits, Marian Verhoeckx Brigit van Zwoll

Geloven in het hier en nu
In maart en april zijn weer vier bijeenkomsten van het Paduahuis.
Net als in de vorige reeksen stellen we telkens een begrip centraal: wat betekent het in het
christelijk geloof en wat betekent
het in mijn leven? Deze keer zullen o.a. ‘de ziel’ en ‘het Woord’
centraal staan. Het onderwerp
wordt telkens kort ingeleid, waarna een van de parochianen het in
een persoonlijk verhaal bespreekt.
Het Paduahuis is telkens op donderdagavond van 19.30 – 21.00u
in het Parochiehuis (Van Slichtenhorststraat 81). De bijeenkomsten
zijn heel toegankelijk, de toegang
is gratis, en iedereen is welkom.
Het volledige programma zal nog
via de website, in het volgende
blad en in de kerk aangekondigd
worden, maar noteert u alvast de
data: 17 maart, 31 maart, 14 april
en 28 april.
Cecile Kuijpers

Pallas en Patenen

Weet u wat het zijn? Dat zijn die
kar tonne tjes m et er om heen
prachtig geborduurd katoen die de
kosters aan het begin van de viering op de kelken en schalen leggen om te voorkomen dat er vuil
in valt. Ik vroeg me af of die
schoongemaakt konden worden
want mijn moeder zou gezegd
hebben dat “je er soep van kunt
koken”, zó vuil waren die vijf pallas. Mevrouw Willems van ‘Ons
Winkeltje’ kreeg het voor elkaar!
Ze tornde het katoen los, liet het
stomen en naaide het weer heel
precies om het kartonnetje. En dit
alles voor een zeer zacht prijsje…
mevrouw Willems, bedankt! De
meesten denken trouwens dat die
kartonnetjes Patenen heten maar
dat is niet waar; patenen zijn platte schoteltjes die op de kelk werden gelegd en daar lag dan de
grote hostie op die voor de prieste r-voorga nger wa s be doel d.
Geen idee waar die patenen zijn
gebleven…
Koster Monique
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Terugblik op 23 jaar Jongerenproject
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Antonius
van Padua
Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 322 2388
NL96 INGB 0000 9403 56
NL08 ABNA 041 86 67 160

Bereikbaarheid
Pastoor
Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
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Coördinatoren
Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 322 2388
Bezoekgroep ouderen
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748
Internet: www.avpnijmegen.nl

Film in de huiskamer

Agenda

Woensdag 2 maart kijken we samen naar de film: Avondmaalgasten van Bergman. Aanvang 19.30
uur, inloop vanaf 19.10 uur. U bent
dit keer van harte welkom bij Marieke van de Ven. Opgeven kan via
de intekenlijst achter in de kerk of
via secretariaat@avpnijmegen.nl.

-Zo 14 feb, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Paduakoor
1e zondag van de Veertigdagentijd
-Zo 21 feb, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v.
de cantor. Tevens kinderkerk
-Zo 28 feb, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker m.m.v het
Gregoriaans koor
-Zo 6 maart 10,00u
Voorga nger : Li esb eth Jans en
m.m.v. de cantor
-Zo 13 maart, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Paduakoor. Tevens
kinderkerk
-Zo 20 maart, 10.00u
Voorganger: Kees Megens m.m.v
het Gregoriaans koor
Palmzondag

Concert
Voices of nature
Nederlands Studenten Kamerkoor
donderdag 3 maart 20.00 uur in
de Antonius van Paduakerk.
Hoe klinkt de regen, de wind of een
kakofonie van dierengeluiden?
Hoe dicht liggen deze klanken bij
de menselijke stem? Ga mee met
ons op een muzikale reis door de
natuur en de duurzame zoektocht
naar natuurbeleving! Het muzikale programma is een reis door de
natuur zoals die beleefd wordt
door componisten uit binnen- en
buitenland. Natuurbeleving is in
dit project het sleutelwoord.

In maart is er geen inloopavond!

Kinderkerk

Waalbrugspeld voor Ton Cobussen
Woensdag 20 januari reikte burgemeester Bruls de Waalbrugspeld uit aan parochiane Ton Cobussen. Zij kreeg deze speld voor
haar verdiensten voor de Zonnebloem en haar werk voor de ziekensectie van de voormalige Stephanusparochie aan de Berg en
Dalseweg. Reden om even bij Ton
langs te gaan en een foto te maken. Ton is vrijwilligster bij de Zonnebloem sinds 1982 en is onlangs
gestopt met het bezoeken van
ouderen en zieken toen haar laatste ‘client’ overleed. “Nu ben ik on-

derhand zelf zo oud dat anderen
mij gaan bezoeken”, zegt ze lachend. Al die aandacht voor de
speld vindt ze maar niks, maar ze
is wel blij met mijn bezoekje, waar
ze met veel plezier over haar tijd
bij de Zonnebloem vertelt.
Jeanine van Weert
Zondag 21 februari en zondag 13
maart is er tijdens de viering weer
een speciale kinderkerk. Er wordt
een verhaal voorgelezen en daarna gaan we aan de hand daarvan
samen knutselen. Aanmelden is
niet nodig. Je bent van harte welkom!

Colofon
Parochieblad van de Antonius van
Paduaparochie in Nijmegen-Oost.
Verschijnt 7 á 8 keer per jaar.
Oplage circa 500 exemplaren.

Kunst in de kerk
In de Veertigdagentijd worden in
onze kerk kunstwerken tentoongesteld van drie parochianen: Cecile Kuijpers, Josette Lenders en
Ger Driessen. De werken hebben
allemaal een link met de thema’s
van de Veertigdagentijd, zoals de

belofte van God aan Abraham, de
overspelige vrouw, de tocht door
de woestijn. Tijdens de viering zal
hier aandacht aan worden besteed en na afloop kunt u de schilderijen bekijken.
Werkgroep Liturgie

Redactie
Noortje ter Berg
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl
Volgend nummer
Kopij inleveren vóór: 6 maart
Verschijningsdatum: 13 maart

