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Antonius onderweg
Schaam je!
“Daarna lette hij wél goed op. Hij
schaamde zich natuurlijk.” We zaten op het terras, een klein gezelschap van filosofen en een
theoloog, de oudste eind veertig,
de jongste 19. Het bleef even stil,
het was alsof iedereen voor zichzelf de situatie overdacht. De
anekdote die met deze zinnen eindigde, was die van een student
die uit college was gestuurd omdat hij niet van zijn vriendinnetje
kon afblijven. De docent die het
verhaal vertelde, keek alsof hij
het volkomen vanzelfsprekend
vond. Zelf zag ik nog wel wat open
vragen, en ik kon me niet aan de
indruk onttrekken dat de vrouwen
in ons gezelschap bedenkelijker
keken dan de mannen. Het zou

jammer zijn wanneer het gesprek
nu verder zou gaan over iets heel
anders. “Wat is schaamte eigenlijk?” verbrak ik daarom de stilte.
Het was het begin van een levendige discussie. Waarom schamen

we ons? Is het iets positiefs of
juist negatiefs? Zijn er culturele
verschillen? Schaamde de student
zich omdat hij aan zijn vriendinnetje zat, of omdat hij uit de les
was gestuurd – en werd het doel
dus wel ber eikt ? Wa ar k omt
schaamte eigenlijk vandaan?
“Volgens mij is het vooral iets van
religie” reageerde iemand. Kijk,
dat vond ik interessant: “Zeg je
dat uit ervaring?” “Nee hoor,” zei
ze, “mijn ouders zijn atheïst. Het
is gewoon mijn eerste associatie.”
Misschien had ze met die opmerking geen ongelijk. Misschien hebben religie en schaamte heel lang
een nauwe band gehad. Tenslotte heeft de kerk eeuwenlang een
grote nadruk gelegd op
het begrip zonde en de
daaraan verbonden implicatie dat we het vooral níet
goed doen. We schieten
tekort. We begaan de ene
misstap na de a nder e.
Door mijn schuld. Door mijn
schuld. Door mijn grote
schuld. Wat de praktijk betreft had mijn kennis dus
ten minste gedeeltelijk geli jk: geloven bev orde rt
schaamte en schuld.
Maa r la ten we d an ook
eens kijken naar de theorie, die toch voorafgaat aan
elke praktijk. Wat zei Jezus? Wat deed Jezus? Was
er iets in zijn handelen of
in zijn spre ken dat ons
aanzet tot schaamte en
schuld? Het antwoord is eenvoudig: nee. Waar Jezus ook kwam,
met wie hij ook sprak, het resulLees verder op pagina 2

Huis van God,
huis voor de buurt

Toen de zon de avond riep
de nacht haar kansen greep
en vasthield tot het rood heel diep
verliep in een laatste streep...

Toen hoorde U mijn vragen.
Dwars door de nevels heen
werd ik door U gedragen
naar waar de morgen scheen...
Auteur onbekend

Rommelmarkt 3 sept.
Dit keer -bij voldoende aanbodmet een veiling!
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Uit het locatieteam
Terug- en vooruitblik.
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Wie jarig is trakteert: de kleurfabriek

taat was steeds het tegenovergestelde: men voelde zich bevrijd.
Neem Zacheüs, de corrupte douanebeamte. Toen Jezus naar zijn
stad kwam, verstopte hij zich in
een boom om niet gezien te worden. Maar Jezus zag hem wél, en
wilde bij hem – uitgerekend bij
hem – te gast zijn. Die avond besl oot Zacheüs om zijn lev en
voortaan heel anders te gaan leven.

In de aanloop naar ons 100-jarig
jubileum worden tal van feestelijke activiteiten georganiseerd. Als
groot voorstander van diaconie
verbindt de Antonius van Paduakerk dit feestprogramma met een
goed doel: Kleurfabriek Nijmegen.
Zo willen we iets betekenen voor
jonge vluchtelingen in onze stad.
Uw bijdrage is van harte welkom.
Bij de activiteiten zal een speciale
collecte worden gehouden. Achter
in de kerk wordt op een speciaal
bord de stand bijgehouden.
In het azc Nijmegen wonen ruim
100 kinderen en jongeren. Stichting Kleurfabriek Nijmegen biedt
hen op het azc een plek waar ze
weer even kind of jongere kunnen
zijn en hun ervaringen even kunnen vergeten. Ze organiseert laagdrempelige creatieve activiteiten in
een veilige en vertrouwde omgeving. Daarnaast wil de stichting
ac tief
bij drag en
a an
het
(her)ontdekken en ontplooien van
talenten, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen door de kinderen en
jongeren kennis te laten maken

Maar wacht even, dit gaat wel erg
snel. Is er in dit verhaal werkelijk
geen sprake van schaamte? Natuurlijk wel: Zacheüs schaamt zich
verschrikkelijk, en dat gevoel bereikt haar hoogtepunt wanneer hij
naar Jezus luistert. Zegt Jezus dan
tenminste dat hij zich niet hoeft
te schamen? Nee. Dus? Is religie
dan toch een bron van schaamte? Gaat het dan toch vooral om
een confrontatie met waar we tekort schieten? Ja. En nee. Terwijl
Zacheüs Jezus hoort spreken, beseft hij dat hij met zijn leven volkomen op het verkeerde spoor zit.
Dat hij iedereen tekort doet: zijn
stadgenoten, zichzelf én God.
Maar daar blijft het niet bij: Jezus
helpt hem om dat gevoel van
schaamte te overwinnen. Niet door
het weg te lachen of weg te stoppen, maar door het onder ogen te
zien en te accepteren. Zo wordt
de schaamte enkel een tussenstation op weg naar bevrijding.
Want daar is het Jezus uiteindelijk om te doen.
En daar komt ook de kerk weer in
beeld, want de kerk in haar beste
vorm d oet precies wat Jezus
deed: mensen helpen om hun
schaamte te durven uitspreken en
die om te vormen in iets anders,
iets constructiefs. Zodat we ons
bevrijd voelen in plaats van bezwaard. En het mooiste is: die
manieren zijn er al lang – de liturgie zit er vol mee. De vraag is alleen: verstaan we die rituelen
nog? Kunnen ze ons nog raken?
Wat hebben wij nodig om onze
schaamte te overwinnen? Uitstekende vragen voor bij een goed
glas wijn. Ik denk dat ik deze zomer nog vele avonden op het terras zal moeten doordoorbrengen!
Liesbeth Jansen, voorganger

met diverse vormen van kunst en
vrijetijdsbesteding.
Meer informatie:
https://kleurfabrieknijmegen.nl

Onze bouwmannen
In het vorige blad vertelden we u al dat Michel ter Berg op 26 april is geridderd
in de Orde van Oranje Nassau.
Tijdens de feestelijke receptie werd deze foto van ‘onze bouwmannen’ gemaakt.
Van links naar rechts: Ben van Tienen, Michel ter Berg en Ton van den Hout.

Dat gaat naar Den Bosch toe…
zeer goed gevuld en als dan alle
mensen hetzelfde bidden en zingen (wat vaak kon) is dat overweldigend. Het deed me denken
aan hoe het vroeger eigenlijk altijd was…
De preek van de nieuwe bisschop
zorgde ervoor dat wij alledrie iets
hadden van: yes! Daar gaan we
voor!!! Terwijl Gerda Wiegers,
Louise Fontein en ondergetekende toch heel verschillende dingen

werd warm onthaald. De bus was
zo geregeld en ongeveer 35 mensen togen naar Den Bosch waar
Cyrus zitplaatsen had gereserveerd in de St. Jan. Er was gelukkig nog even tijd voor een kop
koffie en een sanitaire stop.

doen voor die gemeenschap en
misschien ook heel verschillende
geloofsopvattingen hebben waren
we alle drie weer helemaal gemotiveerd door te gaan. Knap van die
monseigneur, toch? We zijn ook
nog naar de receptie geweest en
werden getrakte erd op koffie,
worstenbroodjes en, wie wilde,
sap en wijn. Wel stonden we lang
in de rij. Cyrus trad als een ware
herder op door eerst onder andere onze Fransje naar voren te hale n en ver volg ens onze he le
groep! Hij vreesde weinig vrienden
te hebben gemaakt die voor in de
rij stonden maar wij waren blij met
hem.
We hebben de nieuwe bisschop
veel sterkte gewenst en gezegd
dat we hem op 18 juni van harte
welkom zullen heten!
Monique Leclerq

Al gauw waren mede-parochianen
om ons heen v erdwenen naar
betere zitplaatsen maar allen konden genieten van een traditionele optocht van Bossche gilden en
va ande ldra gers , a lsme de e en
stoet van acolieten, priesters uit
het bisdom en gasten van de bisschop met als slot de bisschoppen
Hurkmans en de Korte zelf.
In de bus terug vertelde Stephan
dat de Bosschenaren veel kennis
van kostuums en rituelen van het
vaandelzwaaien opgedaan hadden in Nijmegen waar tijdens het
festival van de Gebroeders van
Nijmegen ook deze rituelen worden uitgevoerd na zorgvuldige
studie naar hoe het in de late Middeleeuwen was.
De mis zelf was indrukwekkend.
De kathedraal is mooi, was ook

Joka Feenstra
Participeren
in een maatschappelijk debat
Minister Schippers heeft het verbod op het kweken van embryo’s
voor klinische wetenschappelijke
doeleinden opgeheven. Het kweken van embryo’s, en ze onderzoeken tot ze 14 dagen oud zijn, is
nu toegestaan “om zwangerschap
mogelijk te maken bij onvruchtbaa rhei d
door
kank er
of aangeboren onvruchtbaarheid
en om vrouwen die lijden aan ernsti ge stofwisse ling szie kten de
kans op een gezond kind te bieden (NOS).” Toen ik dit las dacht ik
onmiddellijk aan wegkijken. Te gevoelig, wat kunnen we hier op zeggen? Schippers’ beslissing klinkt
nobel, wie zou durven zeggen dat
we er niet alles aan moeten doen
om deze mensen reële hoop te
geven? Schippers heeft besloten
dat wat nodig is om deze doeleinden te bereiken noodzakelijk onde rzoe k ma g he ten. He t ni et
noodzakelijke moet wetgeving
echter blij ven verb iede n. Een
kwestie van noodzaak dus.
Carla Dik-Faber (ChristenUnie) ziet
dit anders: “Knutselen met menselijke materiaal doe je niet!” En
Kees van der Staaij (SGP): “Mensen kweek je niet, al helemaal niet
voor experimenten.” Mijns inziens
klinkt ‘wetenschappelijk onderzoek’ of ‘ mensen help en e en
kinderwens te vervullen’ toch anders dan ‘experimenten uitoefenen op de ene mens ten behoeve
van een ander.’ Is een verschillende manier van spreken bepalend
voor de gevoelsvorming van de
bevolking?
We kunnen ons afvragen of de politiek wel meer dan alleen voorlopige grenzen kent maar ook of de
voorgeschreven grenzen van ‘de
Kerk’ echt goddelijk, en dus onveranderlijk zijn. Wie mag de grens
voor een ander bepalen? Moet,
wanneer het kan, ieder menselijk
verlangen in vervulling gebracht
worden? Het verlangen van de
ene mens loopt hier scherp op tegen het ethisch gevoel of geloof
van de ander. Ik wil niet alleen
wegkijken voor iets moeilijks en
dus schrijf ik. En ik verwonder me
over hoe we één samenleving blijven terwijl we geconfronteerd zijn
met dit soort grote verschillen.
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Aanvankelijk was het idee om een
gezamenlijke viering te houden op
de zaterdagavond voor Pinkstere n; d it i n he t ka der van de
groeiende lotsverbondenheid van
de parochie H.Stefanus. Maar sommigen twijfelden of er veel opkomst voor zou zijn.
Toen zei Cyrus dat op die dag, 14
mei, ook de nieuwe bisschop zou
worden geïnstalleerd; het idee
daar met z’n allen naar toe te gaan

Column
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Padua-cathechesehuis: een moderne pelgrimstocht
Toen ik een kind was droomde ik
eens dat ik een seconde kon vliegen. Die ervaring boeide me zo dat
ik God smeekte mij nog één keer
zo’n droom te geven. Ik wilde
graag één keer echt een tijd lang
vliegen, ik zou het nooit weer hoeven, alleen die ene keer.
Vliegen, even niet op mijn plek op
de aarde staan maar zweven en
met een vanzelfsprekendheid toch
vooruit gaan. In een droom is dit
fantastisch, in ons dagelijks leven
niet altijd zo handig. Vliegen terwijl we wakker zijn heet ook geleefd worden. Vliegt de tijd? Of vliegen wij door de tijd. Niet helemaal
zijn waar we zijn, met bewuste
keuzes vooruit gaan. Zeker, dit is
niet altijd onplezierig. Vooral niet
wanneer het allemaal lekker loopt.
Maar een bewust leven schept
ruimte om aan betekenis geven toe
te komen. Het maakt een leven,
tot mijn leven of jouw leven. Stilstaan en verder gaan, stilstaan en
weer verder gaan. Ik zou willen
beweren dat dit een moderne
vorm van een pelgrimstocht is.
Met het Padua-catechesehuis beogen we juist dit. Een plek om elkaar te ontmoeten bij dat stilstaan. Zelfs woorden of thema’s
die veel voor ons betekenen of
waar we wekelijks mee van doen
hebben kunnen meer voor ons
gaan leven wanneer we er persoonlijk bij stilstaan. Het kost wat
moeite, je los trekken van je dagelijkse dingen, je ‘s-avonds anderhalf uur openstellen, je gewone gedachtenstroom terzijde leggen. Druk, druk, druk hebben we
het. En leuk, leuk, leuk is dat,

soms. Het verlangen naar verdieping en rust laat zich niet sussen.
In het Padua-catechesehuis van
afgelopen voorjaar zijn we door Jan
Zuiker meegenomen in zijn bezinning over ‘het w/Woord’, hoe woorden ons raken, hoe woorden te
kort schieten, hoe woorden meer
zeggen dan ze alleen maar zeggen. Met Jeanine van Weert zijn we
meegenomen in een ervaringsvol
gesprek over de betekenissen van
het woord ‘ziel’. Een verouderd
woord? Of een onmisbare term voor
wat geraakt is wanneer we geraakt worden? En Bebbie Peters
heeft ons laten delen in wat vergeving in haar leven heeft betekend, we ontdekten hoeveel dankbaarheid en moed om verder te
gaan daarbij kwam kijken. Het is
niet voor iedereen om met een rugzak en goede schoenen een paar
weken wandelend op weg te gaan.
Van kerk tot kerk? Een geestelijke
pelgrimstocht hoeft niet fysiek te
zijn. Van thema tot thema, tekst tot
tekst?
In het komend najaar en het voorjaar van 2017 gaan we verder. We
openen weer de deuren van het
parochiehuis aan de Van Slichtenhorststraat, zetten koffie en thee
klaar, een mooi plantje of lichtje op
tafel, en u bent welkom. Omdat we
willen stilstaan bij het 100-jarig
bestaan van onze parochie gaan
we in het najaar eerst maar even
wat vragen stellen over wie we zijn
als gemeenschap. Een Antonius
van Paduakerk, ja en? Van Michel
ter Berg hebben we op de aftrap
van ons feestelijk jaar al gehoord
over hoe deze gemeenschap die

naam heeft gekregen. Maar wie
was deze heilige? Betekent het wel
iets voor ons, voor jou, dat wij een
Antonius van Paduagemeenschap
zijn?
We zullen drie bijeenkomsten houden dit najaar. De eerste in september gaat over de persoon en
Franciscaan Antonius van Padua.
Heeft zijn spiritualiteit ons ook iets
te zeggen? We gaan samen in gesprek over wat spiritualiteit is en
welke elementen belangrijk voor
ons zijn in onze eigen spiritualiteit.
De tweede avond zal in oktober
gehouden worden en we zullen
dan als thema ‘Antonius de heilige’ nemen. Waarom is deze man
heilig verklaard? We zullen naar de
bekende gebeden van St. Antonius
kijken en in gesprek gaan over belangrijke personen die ons inspireren in ons leven en op onze spirituele weg. Wie heeft ons gedragen of voorgespiegeld wat we willen zijn? En ten slotte gaan we in
november, na de grote reis naar
Padua, terugblikken op die reis en
de betekenis van pelgrimstochten
in het spiritueel leven.
Stilstaan kost tijd. Je moet er iets
voor over hebben. Wie houdt van
vliegen weet dat je ook regelmatig weer moet landen. Voor de rust,
voor het gezelschap, voor de hernieuwde kracht, voor richting. Van
God heb ik uiteindelijk veel meer
momenten van vliegen gekregen
dan die ene droom waar ik om
smeekte. Ik denk dat ik daarom zo
veel ben gaan houden van stilstaan. Doe je mee?
Joka Feenstra, namens het
Padua-catechesehuis

Impressie van een warm en gezellig Paduakooretentje
Twee maal per jaar organiseert het Paduakoor een kooretentje bij een van de leden thuis. We koken zelf een 5gangen diner en natuurlijk wordt er ook naar hartelust gezongen. Het is een dierbaar samenzijn!

Nieuw op de rommelmarkt: een veiling!
Een andere noviteit is een speciale
veiling. Om 12.00u zullen er bijzondere spullen en diensten geveild
worden. Het geeft reuring en we
hopen uiteraard ook dat de opbrengst hierdoor nog hoger zal
worden.
In het restaurant zullen weer zelfgebakken koekjes en (hartige)
taarten verkocht worden.
Kortom; genoeg reden om ons
een bezoek te brengen! Of misschien wilt u wel meehelpen. We
kunnen een flink paar extra handen altijd goed gebruiken. Om achter de kraam te staan of om ‘smorgens vroeg te helpen met het
opb ouwe n va n de mark t: a lle
spullen moeten immers naar buiten gedragen worden!
De inzameldata zijn zaterdag 27
augustus van 10.00-15.00u en
woensd ag 3 1 august us v an
16.00-19.00u. Op zaterdag 3 september is de markt van 10.00u tot
15.00u.

Veiling
Bij een veiling horen bijzondere spullen waarvan we
denken dat die wel wat
meer waard zijn dan de gemiddelde verkoopprijs van
curiosa. Heeft u nog bijzondere spullen die u misschien
niet zo snel aan de rommelmarkt mee zou geven maar
die u wel wilt laten veilen?
Dan horen wij dat gaag!
Ook kunt u diensten aanbieden om te laten veilen, zoals een massage, een muziekoptreden of wat dan
ook.
We hopen op een bijzondere vangst zodat de veiling
een succes wordt!

Baklijst
In het restaurant vinden de
zelfgebakken (hartige)
taarten en cakes gretig
aftrek. Wij vragen dan ook
weer uw hulp: wilt u dit
jaar voor het restaurant
bakken? In augustus komt
er een inschrijflijst achter in
de kerk. U kunt natuurlijk
ook een mail sturen naar
secretariaat@avpnijmegen.nl
of bellen 3222388. Alvast
hartelijk dank!

Van ciborie tot chrisma
Koster Monique legt uit:
Een ciborie is een beker of kelk,
meestal verguld of van zilver of
zelfs goud. Het bijzondere is dat
er een deksel op zit. En daarom is
de ciborie geschikt om de reeds
geconsacreerde hosties te bewaren. De kosters zorgen er voor dat
wanneer Tjeu of Jan of Cyrus of
Joop voorgaan er extra hosties
worden geconsacreerd (= gewijd)
zodat we ook bij de leken-voor-

gangers gewoon ter communie
kunnen gaan. Die hosties worden
dan in de ciborie bewaard en in
het tabernakel geplaatst.
Chrisma is olie, dat wil zeggen een
mengsel van olijfolie en balsem.
Het wordt op Witte Donderdag
door de bisschop gewijd en verdeeld door de dekens over het
hele bisdom. Dit jaar is koster Ria
de buisjes gewijde olie gaan afhalen bij de deken. De olie wordt

gebruikt bij het doopsel en vormsel dus we hebben er allemaal al
van gehad. Ook bij wijdingen van
bijvoorbeeld priesters of kerken
wordt het gebruikt. En natuurlijk
ook bij de bediening, maar dat ligt
hopelijk nog ver in ’t verschiet!
Overigens wordt de olie bewaard
in een ‘chrismatorium’, een schattig doosje met een zilveren dekseltje waar een kruisje op staat.
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Het is weer zover: de jaarlijkse
rommelmarkt komt eraan! We zijn
al begonnen met de voorbereidingen en iedereen lijkt weer van de
partij te zijn. We zijn heel blij dat
nog steeds zoveel mensen van de
Maranathakerk mee blijven doen.
Samen hebben we het heel gezellig en krijgen we veel voor elkaar.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk zal de helft van de opbrengst
weer naar stichting Gast gaan en
is de andere helft bestemd voor
onze kerk. Omdat in het jaar van
onze 100ste verjaardag de Kleurfabriek als ‘rode draad goede
doel’ met ons meeloopt hebben
we een manier gevonden om hen
aandacht te geven. Er zal een speciale plek voor hen zijn waar zij
zich kunnen voorstellen en er zullen ook bijzondere (gekleurde)
koekjes worden gebakken en verkocht. De opbrengst daarvan is uiteraard voor de Kleurfabriek bestemd.

Wij’deWereld: de bal opgepakt
Hoe kunnen we richting geven aan
onze toekomst als kerkgemeenschap? Hoe komen we in contact
met nieuwe mensen? Het zijn vragen die we vorig jaar in het locatiebestuur hebben gesteld. En we
heb ben de b al opgep akt met
Wij’deWereld.
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In september vorig jaar zijn we
begonnen met wekelijkse buurtmaaltijden. Elke dinsdag komen
mensen uit de buurt en daarbuiten naar het parochiehuis om samen te eten. Opgeteld hebben we
al die keren bijna 1800 gasten
mogen ontvangen!

door vluchtelingen, die daarmee
inkomsten kunnen verwerven. En
twee weken nadat we met onze
buurtmaaltijden begonnen werd
het opvangkamp Heumensoord
geopend. We zijn toen wekelijks
veel mensen gaan uitnodigen.
Sommigen daarvan kwamen ook
geregeld in de kerk. Veel gasten
waren erg betrokken bij de vluchtelingen. Op die manier werden
gasten ook vrijwilligers. Naast de
maaltijden hebben we voor vluchtelingen fietsen, kleding en koffers
verzameld. Tijdens onze maaltijden zijn contacten tot stand gekomen, die weer leidden tot on-

Wij zijn erg blij met wat we hebben bereikt. Op die dinsdagen is
er altijd een hele goede sfeer. Het
is steeds een klein feestje. Naast
het eten dragen daar ook de wekelijkse amuses aan bij. Amuses zeg ik bijna vanzelfsprekend – dat
zijn bij ons korte voordrachten
tussen de soep en de hoofdmaaltijd. Vaak heel interessant en/of
lichtvoetig. Regelmatig kwamen
sociale onderwerpen voorbij, zoals de Voedselbank, het sociaal
wijkteam, de cliniclowns of de
stichting Gast. Maar geregeld was
het ook een moment voor cultuur.
Drie keer heeft een verhalenverteller opgetreden en ook drie keer
heeft een koor gezongen. Heel
interessant was de voordracht van
Elza Zijlstra, die kunst met een
boodschap maakt van plastic uit
de zee. Een ander hoogtepunt
was een tangoworkshop, die tijdens en na afloop van de maaltijd
werd gegeven door Kyra Hoogzaad.
Naast ontmoetingen in de buurt
staan vluchtelingen centraal bij
buurt aan tafel. Er wordt gekookt

der andere taallessen en rondleidingen in de stad.
Na de sluiting van Heumensoord
hebben we ons gericht op het het
AZC in de Limoskazerne. De vluchtelingen daar hebben dan wel een
bet er onder kome n, m aar het
wachten duurt vaak erg lang. Frustratie en depressie liggen op de
loer bij mannen die hun gezin nog
in oorlogsgebied of kampen heb-

ben zitten. Daarom is het belangrijk om ook hen actief uit te nodigen.
Om de feestelijkheden van ons
eeuwfeest te kunnen delen met
anderen steunt de AvP dit jaar de
Kleurfabriek die werken met kinderen op het AZC. Ook via hen
hebben we contacten met vooral
gezinnen en kinderen. Het is mooi
dat de AvP-kerk en Wij’deWereld
hierin samen kunnen optrekken.
Een leuk steuntje in de rug kregen we doordat café Frowijn besloot onze activiteiten te sponsoren. De opbrengst van hun jaarlijkse kerstmarkt en kerstbingo
was het afgelopen jaar voor ons
bestemd. Dat voelde goed. Niet
alleen vanwege het geld, maar
ook door de waardering die we
daardoor kregen. Daarnaast waren de financiële bijdragen van de
kerk, de gemeente en het Oranjefonds erg welkom.
Vanuit de kerk draagt een aantal
mensen heel actief bij als vrijwilliger. We zijn dankbaar voor hun
inzet. Heel praktisch tafels dekken,
afwassen en flyeren, maar ook
meedenken, inkopen doen, gasten ophalen, kinderen begeleiden,
een amuse verzorgen en mondtot-mond reclame. Zonder die vrijwilligers had Wij’deWereld nooit tot
stand kunnen komen. Gelukkig zijn
er in de loop van het afgelopen
jaar ook een aantal vrijwilligers
van buiten de kerk bijgekomen.
Dat is goed omdat we de verbinding tussen kerk en buurt/stad
willen versterken.
Al met al is Wij’deWereld een mooi
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Vanuit het locatieteam

succes. Vanuit het niets hebben
we een organisatie weten op te
bouwen met veel contacten in de
buurt en in de stad. Het is een
basis voor verdere groei in het
komende jaar. Afgelopen voorjaar
zijn we voorzichtig begonnen met
het organiseren van workshops
voor gezinnen of ouders. Het komende jaar willen we onze activiteiten verder uitbreiden, onder
andere met activiteiten voor ouderen, maar ook met enkele thematische workshops. Daarbij werken
we steeds samen met anderen.
Vaak met mensen die we tijdens
onze buurtmaaltijden hebben ontmoet.

Hoogste tijd dat u weer iets van
ons hoort! U denkt nog dat we stil
zitten! Maar er is iedere maand
weer veel te bespreken in ons
team. We kijken hoe alles loopt en
hoe we in de Stefanusparochie
participeren. We zijn gelukkig goed
vertegenwoordigd en kunnen zo
onze stem laten horen. In de vergadering van mei hebben we samen met leden van het Stefanusbestuur bedacht om b.v. met een
bus naar den Bosch te gaan om
de installatie van mgr de Korte bij
te wonen. Daarover leest U meer
elders in dit blad. In juni is er een
grote bijeenkomst geweest van
alle locatieteams om samen te kijken naar de toekomst. Waar willen we staan in 2025? Gevraagd
werd om mee te denken hoe we
goed vertegenwoordigd kunnen
blijven in de stad en maatschappij. Dat zal niet vanzelf gaan, we
moeten echt initiatieven bedenken
om ons te laten zien. Met name de
jeugd laat het afweten. Hoe bereiken we hen? Via de diaconie
kunnen we veel betekenen. Er zijn
in toenemende mate mensen die
hulp nodig hebben. In dit alles is
het belangrijk om samen op te
trekken. Dan kunnen we meer en
ook onze krachten verdelen.

Hebben we verder nog wensen
voor de komende periode? Jazeker! We willen de zomerperiode
met name gebruiken om enkele
verbeteringen door te voeren. De
informatie op de website willen we
ver bete ren. We will en e en
nieuwsbrief opzetten, waarin we
meer vertellen over onszelf, over
de kooksters en over met wie we
ons verbonden voelen. Daarnaast
willen we meer afstemming met de
kooksters over de samenstelling
van het menu. We wil len wat
scherper zijn op de inrichting van
de dinsdagavonden en de beknoptheid van de amuses. Meer
naar buiten treden en een bijdrage leveren aan activiteiten van
anderen. Daarvoor zijn natuurlijk
ook meer vrijwilligers nodig.
Als het je aanspreekt om mee te
werken aan een jonge en positief
ingestelde organisatie – een schakel tussen de kerk, de buurt en
de ‘wijde wereld’ – dan ben je
welkom! We hebben verschillende mensen nodig die het leuk vinden activiteiten te organiseren,
die goed zijn in het praktische
werk, die graag schrijven, netwerken en communicatie voor hun rekening neme n en mensen die
vluchtelingen op een persoonlijke
manier willen begeleiden.
Louise Fontein en
Corné van Iersel

In ons locatieteam zijn we aan het
kij ken
of het
m ogel ijk
is
om iemand voor een aantal uren
aan
te
kunnen
s tell en
om bepaalde taken in onze gemeenschap te kunnen vervullen.
Dat is niet eenvoudig want daar
moet ook geld voor zijn. We hebben wel vastgesteld dat er behoefte aan is. Er blijven toch dingen liggen en het contact tussen
voorgangers en geme ensc hap
zou meer vorm kunnen krijgen. U
hoort er uiteraard meer van.
We kijken terug op een geslaagde vrijwilligersdag. Het weer zat
helaas niet echt mee maar gelukkig hebben we een prachtig parochiehuis. We zijn trots op onze
vrijwilligers, er wordt ongelooflijk
veel werk verricht! Ook hier geldt:
samen moeten we het doen!!
Namens het locatieteam,
Clara ter Berg
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Antonius
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Groesbeekseweg 96
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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

Monumentendag

Agenda

Zaterdag 10 september is weer de
jaarlijkse Landelijke Monumentendag. De AvP doet ook mee: op
zaterdag van 11.00 - 17.00 uur
staan de deuren open en zijn bezoekers welkom om de kerk te bezichtigen. Zij worden ontvangen
met koffie, thee en muziek. Ook
zullen er die dag fair-trade producten verkocht worden. Deze zijn
ook nog te koop op zondag 11
september na afloop van de viering!

- Zo 10 juli, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg m.m.v. de cantor
- Zo 17 juli, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer m.m.v.
de cantor
- Zo 24 juli, 10.00u
Voorga nger : Li esb eth Jans en
m.m.v. de cantor
- Zo 31 juli, 10.00u
Voorganger: Kees Megens m.m.v.
het Gregoriaans Koor
-Z o 7 augustus, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker m.m.v de
cantor
-Zo 14 augustus, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v
de cantor
-Zo 21augustus, 10.00u
Voorganger: Joop Vernooij m.m.v
de cantor
-Zo 28 augustus, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer m.m.v
de cantor
-Zo 4 september, 10.00u
Voorganger: Theo Brock m.m.v de
cantor
-Zo 11 september 10.00u
Voorganger: Kees Megens m.m.v
de cantor

Vakantiefoto’s
Of u nu thuis blijft, een dagje weg
gaat of langer met vakantie bent:
misschien heeft u deze zomer wel
een leuke, mooie, ontroerende of
anderszins bijzondere foto gemaakt. Wij zijn benieuwd wat u
zoal gedaan heeft of waar u geweest bent. Wij ontvangen de foto’s graag zodat we in het septembernummer een vakantie-impres sie van onze parochi anen
kunnen weergeven. U kunt ze,
met een korte toelichting, mailen:
secretariaat@avpnijmegen.nl.

Koffie, kaas en witte bonen.....

Zomerstop

Van deze drie levensmiddelen hebben we heel veel gekregen bij de
afgelopen inzameling voor klanten
van de Nijmeegse Voedselbank.
Maar ook heel veel rijst, pasta en
vis in blik. Allemaal basislevensmiddelen waar een gezonde maaltijd van kan worden gemaakt.
Aan deze voedselinzameling hebben 12 kerken deelgenomen. In

In de maanden juli en augustus is
er geen inloopavond en zijn er
geen maaltijden van Buurt aan
tafel.

totaal werden 105 volle kratten ingezameld, waarvan 30 in onze
kerk. In september organiseert
onze werkgroep een zelfde inzameling in de kerken van de parochie H. Drie-eenheid en de Nederlands Gereformeerde Kerk.
Heel hartelijk dank aan alle goede gevers!
Werkgroep Diaconie

Wij wensen iedereen een goede zomer om
daarna met vernieuwde energie weer aan
de slag te gaan!

De eerstvolgende Film in de huiskamer is op woensdag 7 september bij Anneke Leisnk.
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