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Antonius onderweg
Feest van nieuw leven
De lente breekt los: overal nieuw
groen, frisse kleuren van bloemen
die de nog wat gure wind trotseren. De zon krijgt meer kracht, je
krijgt er goede zin van en zoekt
de buitenlucht op. En dan komt
ook Pasen. Het valt samen met
de jaarlijks terugkerende nieuwe
geboorte van de natuur. Het past
er helemaal bij: het is het feest
van het volle leven op onze dierbare aardbol. Maar het gaat over
meer dan het lentefeest. Het is de
bodem van het Christelijk geloven.
“Als wij alleen voor dit leven op
Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er
zijn”, schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het gaat
dus niet alleen over ons leven hier
op het ondermaanse. De opwekking uit de dood van Jezus veronderstelt evenzeer als de schepping van het leven zelf een kracht
die ons gewone stervelingen te
boven gaat. Petrus zegt het zo in
zijn toespraak op Pinksteren:

“God heeft hem tot leven gewekt
en de last van de dood van hem
afgenomen…” Zo is ons geleerd,
en dit is de grond van ons geloven: Jezus, die verraden was en
vermoord, leeft.
Hij is een unieke mens. Zijn leven,
lijden en dood waren ook heel bijzonder. Terwijl hij zichzelf nooit op
de voorgrond plaatste, tenzij om
zijn gezonden zijn door de Vader
te benadrukken. Hij eiste nooit
iets voor zichzelf. Hij sprak en handelde steeds met het grootste
respect voor de mensen die hij
ontmoette. Hij liet zich niet inpalmen door de menigten die hem
toejuichten: hij wist maar al te
goed dat zij ten aanzien van hem
verwachtingen koesterden waarmee hij het niet eens was, namelijk als de Messias het koninkrijk
van David herstellen en met militaire macht de Romeinen, die gehate bezetters, verdrijven.
Lees verder op pagina 2

Huis van God,
huis voor de buurt

Pasen
In het doodspunt van de tijd,
in de donkerste der nachten,
dieptepunt van antimachten,
grondverloren elk verwachten,
werd het Pasen, nieuwe tijd,
nieuwe toekomst, wonderwijd.

In dit morgenlijk begin,
in dit heden van Gods dromen
– leven aan de dood ontkomen –
ingeplant en opgenomen,
gaan wij vol verwondering,
nieuwe mens, de toekomst in.

Vieringen tijdens de Goede Week en Pasen
Zo 9 april, 10.00u: Palmzondag
Di 11 april, 19.00u: Viering tot inkeer en vergeving
Do 13 april, 19.00u: Witte Donderdag
Vr 14 april, 15.00u: Goede Vrijdag
Vr 14 april, 17.00u: Bibliodrama voor kinderen
Za 15 april, 15.30u: Paasviering voor kleuters
Za 15 april, 21.00u: Paaswake
Zo 16 april, 10.00u: Hoogfeest van Pasen

Inge Lievaart

Dit parochieblad
in kleur en nog veel
meer vindt u op:

www.avpnijmegen.nl
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Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost

Waarom verder...
Bij gelegenheid van ons 100 jarig
jubileum en ook weer daarna, willen wij ook stil staan bij de vraag:
wat kan een geloofsgemeenschap
betekenen in deze tijd?
Daar zullen geen eenduidige antwoorden op zijn. Maar we nodigen jullie en iedereen uit om met
deze vraag aan de slag te gaan.
Geef vanuit je eigen ervaringen en
nadenken hierover een bijdrage.
Wellicht komen we zo tot nieuwe
ideeën, tot nieuwe inspiraties, tot
nieuwe initiatieven. Hieronder een
eerste voorzet.
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Vervolg van pagina 1
Hij kwam om namens de Vader het
Rijk Gods te vestigen, een rijk van
liefde, dat bijna het onmogelijke
eist van zijn volgelingen, namelijk
je vijanden liefhebben, en iedere
mens als je broeder of zuster behandelen. Hij kwam duidelijk uit
voor zijn bedoelingen. Zelfs toen
hij alleen kwam te staan tegenover de gevestigde en heersende klassen bleef hij onverschrokken overeind en liet zich niet leiden door wrok toen hij het pleit
verloor. Hij ging roemloos ten onder, zelfs verraden of verlaten
door zijn meest nabije leerlingen,
zijn vrienden. En tot in het bittere einde geweldloos onderging hij
vrijwillig zijn martelingen en kruisdood. Hiermee toonde hij zich solidair met de verschoppelingen en
slachtoffers van onrecht en geweld, tot het einde toe consequent
aan wat hij altijd verkondigd had.
En enkele van zijn laatste woorden waren: Vader vergeef het hun,
want zij weten niet wat zij doen.
Hij verdedigde dit met: ik doe de
werken van mijn Vader, dit is de
wil van mijn Vader. Dit is de boodschap van het Rijk Gods, zo wil God
dat wij mensen elkaar respecteren, aanvaarden en trouw blijven
in het leven, omwille van zijn
Naam. Kan God ons nog meer nabij komen?
Opvallend is ook dat hij niet de
indruk wekte bang te zijn voor zijn
ondergang, voor zijn dood. Hij was
er namelijk diep van overtuigd dat
zijn Vader hem niet in de steek zou
laten. Dat had hij tevoren ook
gezegd, maar zijn leerlingen begrepen hem helemaal niet. Daar-

in gingen zij ons voor, want wij
begrijpen van dit alles vaak niet
veel: het komt ons te onwerkelijk
voor. Zijn Vader aanvaardde zijn
leven, zijn streven, lijden en dood.
Dat maakte Hij duidelijk door hem
ten leven op te wekken. En door
zijn Geest vaardig te laten worden over de wereld: “schenk uw
Geest en alles zal worden herschapen”, luidt het gebed van de
kerk. Jezus’ streven scheen roemloos en restloos verloren te zijn
gegaan. Maar na zijn opstanding
kwam er een nieuwe beweging op
gang: denk aan de bijzondere
inzet van zijn leerlingen, die er
eerst niets van begrepen, en hem
op het beslissende uur in de steek
lieten, maar die nu onverschrokken de wereld introkken om de
blijde boodschap van het Rijk te
verkondigen. Dit is al een teken
dat God hier aan het werk was.
Jezus leeft, overal op aarde waar
mensen hem volgen, of ze hem nu
kennen of niet, als ze maar leven
volgens de nieuwe spiritualiteit,
de nieuwe gezindheid die respect
inhoudt voor het leven, en voor
alle mensen.
Pasen is zo een boodschap van
nieuw leven voor iedereen, zelfs
voor mensen die voor hun levenseinde staan, want het leven heeft
een bodem: wij zijn niet aan het
toeval of het noodlot overgeleverd. God is solidair met ons, door
alles heen. Dat heeft Hij laten zien
door het lijden, de dood en het
nieuwe leven van Jezus.
Zalig Pasen!
Pastor Jan Zuiker, assumptionist

Er was een tijd dat in onze (kerk)
ANTONIUS, zo niet alles, dan toch
heel veel, eenvoudig en helder
was. Door de week, iedere dag,
vier heilige missen. Op de zondag
bovendien een Hoogmis in een
volle kerk. Tijdens de vasten de
‘donderpreken’, uitgesproken door
daarvoor speciaal ingehuurde paters Dominicanen. Elk jaar een
volle bak aan communicantjes,
regelmatig doopplechtigheden en
kerkelijke inzegeningen van bruiloften. En niet te vergeten, bij bijzondere gelegenheden, processies die door de straten in deze
buurt trokken. Ons Rijke Roomsche
Verleden...
In een proces dat pas echt zichtbaar begon te worden in de zestiger jaren van de vorige eeuw is
dit (on)voltooid verleden tijd geworden. Wat daar allemaal aan
toe bijgedragen heeft, daar is al
veel over geschreven, dat behoeven we hier niet te herhalen. Op
dit moment kan men zelfs beluisteren dat religie niet meer in het
publieke domein thuis hoort, maar
‘achter de voordeur’, zich volledig
beperkend tot het privédomein.
Religie is op dit moment een bijzondere keuze, allerminst vanzelfsprekend. Niet verbazingwekkend
dus dat we nu één viering in de
week hebben, met lege plekken
in een reeds sterk gekrompen
plaatsenbestand.
Des te uitdagender de vraag: Wat
beweegt ons (zou ons kunnen en/
of moeten bewegen) dan toch gewoon door te gaan met onze geloofsgemeenschap van de dit jaar
100 jaar zijnde ANTONIUS?
In een gedicht van Chris van Geel

... willen gaan met onze ANTONIUS-geloofsgemeenschap?

Geen misverstand, er moet elke
dag gewoon brood op de plank en
zaken als kleding en fatsoenlijk
wonen zijn van groot en niet te
onderschatten belang. Maar daarmee krijg je nog geen antwoord
op vragen als: hoe je kinderen op
te voeden, hoe om te gaan met
ouder worden, met een naderend
eind van je leven, met het verlies
van je geliefden. Hoe je te verhouden met momenten van verveling,
met de banaliteiten van het alledaagse leven, met teleurstelling,
maar ook met uitdagingen in perioden van crisis? Op dit moment
zeer actueel, hoe gaan wij om met
vluchtelingen, die als ze hier komen hun eigen normen en waarden, hun eigen cultuur meebrengen. Ten slotte, hoe willen wij
omgaan met Moeder Aarde, wat
voor een planeet willen we doorgeven aan onze volgende generaties?
Dat zijn vragen waarmee een liberaal-democratische samenleving waar de ‘vrije’ markt een alles bepalende factor is geworden
en die bovendien sterk leunt op
een technologische benadering
van problemen het heel lastig
heeft. Men kan wel een Verklaring
over de Rechten van de Mens op
stellen, of principes vastleggen
‘Hoe om te gaan met vluchtelingen’,
maar het zou naïef zijn te denken
dat zoiets vanzelf leidt tot empathie voor de existentiële problemen van concrete mensen. Men

kan bezorgd zijn voor het milieu
omdat door meer CO2 in de atmosfeer klimaatveranderingen in gang
worden gezet die onze existentie
bedreigen, maar dat leidt echt nog
niet tot eerbied voor plant en dier
of voor respect voor de natuur.
Vanuit welk waarden organiseren
wij de zorg van ouderen in ons
land of benaderen wij het buitengewoon lastige onderwerp als
euthanasie en vrije wilsbeschikking van hen die om hulp bij zelfdoding vragen. Voor een geseculariseerde moraal, zeker een moraal die vooral denkt en handelt
in sociaaleconomische termen, lastig of in beginsel zelfs niet eens
te beantwoorden.
Allesbehalve een gemakkelijke situatie, maar, geen misverstand,
dat geldt voor ons allemaal. Dus
ook voor religieuze mensen. Want
al beschikken christenen over heilige boeken, eerbiedwaardige tradities en levenservaring van vele,
vele eeuwen her, ook wij hebben
niet zo maar een antwoord op
bovenst aande vraagstukken.
Juist de neiging tot een al te gemakkelijk overnemen of heiligen
van in het verleden geformuleerde dogma’s of tradities kan een
zorgvuldige en openstaande houding voor de huidige problemen in
de weg staan.
Onze opdracht blijft, hoe dan ook:
ons met déze tijd, wonend in déze
werkelijkheid te verhouden; met
al haar mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar… let op… dat
hoeven we niet alleen te doen. En
het is hier dat ik terugdenk aan
mijn bovenstaande vraag. Dus:
wat zou ons kunnen en/of moeten
bewegen toch gewoon door te gaan
met onze geloofsgemeenschap van
de nu 100 jaar geworden ANTONIUS?
Een antwoord zou kunnen luiden:
Op een dag, langer of korter geleden, hier in de buurt of elders,
maakte een Woord ons wakker,
het Woord dat in den beginne was
en niet van de mens is. ‘Doe net
als Mozes voor het brandend braambos je schoenen uit, knoop de veters los, en ontdoe je van alles wat
knoopt en sluit. Dat betekent: open
je, maak je vrij, sluit je niet meer
op. Ontvang en bovenal vertrouw op
mijn Woord dat de toekomst moge-

lijk maakt’ (vrij naar Marc-Alain
Ouaknin). We gingen op stap en
in de loop van ons leven ontmoetten we elkaar op de route en we
besloten een deel van die weg
samen verder te vervolgen. Want
samen-doen geeft vitaliteit, geeft
zin, geeft kort gezegd: een goed
gevoel. Samen lezen, samen nadenken over een aangrijpende
tekst, samen zingen, samen iets
voorbereiden geeft energie, geeft
betekenis aan je bestaan.
Dat grote ideaal, dat onze voorgangers iedere zondag levend
houden. Met het Leerhuis, met het
Vincent de Paul center, met het
Paduahuis, met de diaconie ons
buigend over die beslissende levensvragen als: waartoe zijn wij
op aarde? wat maakt ons een
mens? hoe gunnen wij elkaar het
leven?
De ANTONIUS-gemeenschap dat
is ook ons kerkgebouw, een plek
van stilte, van een niet ingevuld
moment, van leegte waar de vanzelfsprekendheid van zojuist op de
achtergrond komt. Waar je de
ruimt e kunt vinden. Om da t
‘vreemde’ dat ‘onvolledige van ons
bestaan’ te kunnen en te durven
ervaren. ‘Etwas fehlt’, in onze kennis van de ziel? in ons verlangen?
in ons hart? Of in ons geloof? Misschien dat we dat hier op het
spoor kunnen komen.
Alleen al daarom zouden we alles
op alles moeten zetten om ons
kerkgebouw vaker open te zetten,
zeker als we zeggen dat wij willen zijn: Huis van God, huis voor de
buurt.
Rob van Woerkom
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waarin hij nadenkt over bomen
schrijft hij: ‘ze zijn gemaakt van stof
waar honger uit ontstond’. De stof
waaruit mensen zijn ontstaan
kent echter nog een tweede soort
van honger. Een mens wil niet alleen gevoed worden omdat op
enig moment zijn maag rammelt.
Ook, (misschien zelfs wel allereerst) wil hij gevoed worden opdat hij in staat is een zinvol en
betekenisvol leven te leiden. Hij wil
gevoed worden met taal, met
woorden, inspirerende woorden,
woorden van hoop, die hem in
staat stellen goed met het alledaagse leven om te kunnen gaan.
Woorden die zijn horizon verbreden, die het hem mogelijk maken
het leven werkelijk te omarmen.
En last but not least, hij wil gevoed worden met toeneiging en
warme aandacht van anderen.

Wist u dat

Column

Ben van Tienen voortaan onze kerk gaat vertegenwoordigen in de centrale gebouwencommissie van
de parochie H. Stefanus? Helaas is hij nu geveld door
hartproblemen, maar laten we samen bidden dat hij
er weer snel bovenop komt.

Druktemaker
door pastoor Cyrus van Vught

Van het Verschuren-orgel een register is vervangen
en dat pijp voor pijp is schoongemaakt, o.a. door vele
vrijwilligers? En het werk is af!
De tegels weer zichtbaar zijn gemaakt en keer op
keer worden geboend met groene zeep door onze
vrijwilligers, onder wie Jan Bulte en Mieke Dahlhaus?
Ton weer het dak op is geklommen om een lek te
dichten? En met succes!
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Er een klussendag komt op 22 april waar we allemaal de handjes kunnen laten wapperen onder de
bezielende leiding van Michel?
Albert al jaren met passie het Leerhuis draait, waardoor een groep mensen geestelijk gevoed wordt?
We een nieuwe vrijwilliger hebben in de persoon van
Sef Boots om het ledenbestand bij te houden?
We in de persoon van Jan Gerritzen een vrijwilliger
hebben gevonden die thema’s gaat uitwerken voor
de komende diaconie-diners?
Er een schoonloopmat komt in het voorportaal?
Er een nieuw bord hangt naast de voordeur?
Er in het parochiehuis op zondag een groeiende
groep Eritreeërs is die daar hun christelijk-orthodoxe
viering houden van 9.00 tot 12.00 uur?
Er een nieuwe vrijwilliger is die, zowaar nog héél jong,
het fantastisch vindt de kosters te helpen en acoliet
te zijn? Hij heet Jacob!
Er door velen op allerlei gebied hard gewerkt wordt
aan het komende eeuwfeest? Naast onze ‘gewone’
activiteiten natuurlijk.
Er maar liefst twee boeken worden gepubliceerd in
het kader van het eeuwfeest?
We kunnen hier niet alles noemen, maar één ding is
zeker: Antonius is volop onderweg!
Clara, Corné, Rob, Monique

‘U zult het wel druk hebben.’ Met enige regelmaat
zeggen mensen dat tegen mij. Eigenlijk vind ik dat
heel vervelend. Want dat is blijkbaar de indruk die
anderen van mij krijgen. En ik vind het jammer dat
sommigen daardoor misschien geen beroep op mij
durven doen. Op zich is het niet zo erg om niet met
allerlei wissewasjes lastig gevallen te worden. Maar
als mensen met iets belangrijks zitten, moet er toch
geen drempel zijn.
Nu weet ik wel dat ik de geschiedenisboeken in zal
gaan als ‘die pastoor die altijd te laat komt’. Maar ik
zou toch hopen dat mensen mij eerder zien als bijvoorbeeld ‘die pastor die zo goed kan luisteren’. Of
als ‘die priester die zoveel van Jezus houdt’. En niet
op de eerste plaats als een druk baasje dat maar
aan het hollen en het jagen is.
Gek genoeg is het tegenwoordig een soort statussymbool geworden om het druk te hebben. Iemand
met een drukke agenda heeft blijkbaar allerlei belangrijke dingen te doen. En als je het niet druk hebt,
heb je blijkbaar geen gewichtige functie.
Onzin! Bedrijvigheid maakt je niet belangrijk. We beseffen diep in ons hart heel goed dat we onszelf over
de kop jagen met al die stress en drukte. We maken
onszelf gek. Al die burn-outs van tegenwoordig: zijn
we eigenlijk wel goed bezig? Daar kan een mens toch
niet voor bedoeld zijn?
Maar hoe is ons leven dan wel bedoeld? De apostel
Paulus schrijft in zijn brieven (die in de bijbel te vinden zijn) dat wij bedoeld zijn als ‘nieuwe mensen’.
Die zet hij tegenover ‘de oude mens’. De oude mens
loopt zichzelf achterna en streeft allerlei doelen na
die eigenlijk leeg en bedrieglijk zijn. Herkenbaar, nietwaar? De nieuwe mens daarentegen kijkt op een
nieuwe manier tegen de werkelijkheid aan. De nieuwe mens is vrij en puur. Zo mogen wij stapje voor
stapje proberen te worden. Niet dat de mens dat allemaal zelf kan. Maar het wordt mogelijk doordat Jezus al zo’n nieuwe mens is. Hij is opgestaan uit de
dood en laat al het oude achter zich. En Hij laat ons
daarin delen. Mooi dat we dat binnenkort met Pasen
gaan vieren!
Een nieuwe manier van leven, vrij van alle drukmakerij. Bij een christen zou daarvan iets zichtbaar moeten worden in haar of zijn levenswijze. Geen onnodige drukte, een innerlijke rust. Zoals ik al zei, ben ik
zelf natuurlijk niet zo voorbeeldig wat dat betreft. Ik
vind het hondsmoeilijk om taken en activiteiten los te
laten. Maar het inzicht dat al die dingen waar ik me
druk om maak, eigenlijk niet het belangrijkste zijn,
helpt mij wel vooruit. Dan kan ik een zucht van verlichting slaken en weer iets relaxter verder gaan.

Eerste Communie

Padua Catechesehuis

Blijf dit doen...

Het Koninkrijk Gods is als...

Dit jaar mogen we bij Antonius van Padua twee communicanten verwelkomen: Johan, de zoon van Susanna en Paul, en Jacob, de zoon van Tina en tevens
onze kersverse misdienaar. In een aantal bijeenkomsten bereiden we de Eerste Communie samen met
de Effatagemeenschap voor. René Klaassen van Effata heeft daar als catecheet als geen ander ervaring mee.

Iedereen die wel eens het Nieuwe Testament heeft
opengeslagen, wordt aangetrokken door de parabels
die Jezus vertelt. Deze gelijkenisverhalen trekken ons
een onbekende en tegelijk ook bekende wereld in.

Er zijn zes bijeenkomsten met de kinderen gepland,
waarin steeds een thema wordt behandeld. Zoals:
dat Jezus iedereen bij naam kent en dat niemand
wordt uitgesloten, dat je vertrouwen mag hebben
en dat vergeving en verzoening belangrijk zijn en dat
we samen een gemeenschap vormen.

Data: 20 april, 4 mei, 18 mei
Tijd: 19.30 tot 21.00u
Locatie: parochiehuis, Van Slichtenhorststraat 81
(op 4 mei houden we om 20.00u een stiltemoment)

De dag van de Eerste Communieviering wordt heel
waarschijnlijk zondag 11 juni. Iedereen is dan bijzonder welkom.

Diaconie
Vastenmaaltijd

Koffie

De Vastenmaaltijd van 30 maart is weer voorbij. Het
was fijn zo samen te eten. Er waren weer veel verschillende eenpansgerechten en het smaakte prima.
Naast samen eten is ook bezinning op zo’n avond
belangrijk. Je beseft hoe goed we het eigenlijk hebben, ondanks zorgen en tegenslagen.

In de afgelopen tijd is er op diverse plaatsen in Nijmegen, zoals in onze kerk, een inzameling geweest
van DE koffiepunten. De Voedselbanken in Nederland
kunnen deze punten bij DE inleveren en zij krijgen er
pakken koffie voor terug. Voedselbank Nijmegen heeft
zo dit jaar bijna 1200 pakken koffie gekregen. Fijn
voor de klanten, want een pak koffie wordt altijd erg
gewaardeerd! Dank je wel voor de ingeleverde punten en spaar maar door!

Twee mensen van Kleurfabriek Nijmegen vertelden
hoe belangrijk het voor de kinderen in het AZC is te
kunnen spelen en samen ontspannen bezig te zijn.
Naast deze middagen voor kinderen worden ook
avonden voor de vrouwen georganiseerd en binnenkort gaan ze ook voor en met jongeren aan de slag.
Josette Lenders gaat met de kinderen kunstwerken
maken voor het 100-jarig bestaan van onze kerk!
Ook het verhaal dat een patiënt van de Pompekliniek
vertelde was heel indrukwekkend. Hij vertelde dat
hij 12 jaar lang helemaal geen contact had gehad
met de buitenwereld. U kunt zich misschien voorstellen hoe belangrijk in die tijd de kaarten voor hem
waren, die we met de Vastenmaaltijd schrijven naar
patiënten in de Pompekliniek. “Er zijn toch nog mensen die aan mij denken…”
We vragen altijd royaal voor de maaltijd te betalen,
want dat geld gaat, samen met het geld van de mooie
bloemstukjes die verkocht worden, naar het goede
doel: De Kleurfabriek. Bij deze maaltijd is 384,20 euro
gegeven! Heel hartelijk dank daarvoor.

Binnenkort
Vanaf eind mei tot half juni organiseert onze diaconale werkgroep weer in heel veel kerken in Nijmegen
en Lent/Ressen/Oosterhout een grote voedselinzameling voor klanten van de Voedselbank. Misschien
ziet u al ergens een leuke aanbieding. Let wel op de
houdbaarheidsdatum! In het volgend parochieblad
hoort u er meer over.

Ook dit jaar werden tijdens de Vastenmaaltijd kaarten geschr ev en
aan mensen uit de
Pompekliniek.
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Daarnaast zijn er nog een aantal andere leuke activiteiten. Zoals samen palmpasenstokken maken en
op Goede Vrijdag om 17.00 uur is er een paasvertelling (zie pagina 12). Ook gaan we samen naar Oriëntalis.

In het kader van ons 100-jarig bestaan wordt op 15
juni een speciaal parabelboek gepresenteerd. Daaraan voorafgaand organiseert het Padua Catechesehuis drie bijeenkomsten waarin we ons verdiepen in
parabels uit de Joodse en Christelijke traditie: Wat
weten we over parabels in deze twee religies? Hoe
verschillend of hoe gelijkend zijn ze? Hoe actueel zijn
ze, en wat zeggen ze mij? Vinden we ook parabels in
moderne teksten? Iedereen is van harte welkom, aanmelden is niet nodig.

21 april:
Concert HOT
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Jazzimprovisatie
20.15 - 22.00u
Gratis toegang
Trio HOT met Berry van Berkum op
orgel, Steven Kamperman als rietblazer en Dion Nieland als bassist
speelt de sterren van de hemel!

12-13-14 mei:
Kunst uit de buurt
in de kerk
Een van de vele feestactiviteiten
in het kader van het 100-jarig bestaan is een expositie van professionele en amateurkunstenaars,
die zich verbonden voelen met of
wonen in de buurt van de Antonius van Paduakerk. Er worden
schilderijen, keramiek, beeldhouwwerken, houtsnijwerk en andere
kunstvormen tentoongesteld.
Vrijdag 12 mei, 19.30–21.00u
Opening met rond 20.00u orgelspel door Paul Keijsers op het vernieuwde Verschueren orgel.
Zaterdag 13 mei, 11.00 – 17.00u
De middag wordt rond 15.00u opgeluisterd met muziek van de
‘Groosbrothers’.
Zondag 14 mei, 11.00 – 17.00u
De expositie wordt rond 16.30u
afgesloten met het ‘Borneokoor’.

15 juni:

Presentatie parabelboek

Heel vaak komen bij ons in de zondagsdienst parabels uit het Nieuwe
Testament ter sprake. Wij hebben ze in ons lange leven al zo vaak gehoord. En hoe vaker wij ze horen, hoe groter de verleiding te denken
dat wij ze onderhand wel begrepen hebben. Ach, eigenlijk hoeft de voorganger niet verder te vertellen, wij kennen de afloop immers al. De strekking is helder, de beelden duidelijk. Zo moeilijk klinken de meeste parabels ook weer niet?
Of ligt het misschien toch een beetje anders, heel veel beetjes anders.
Alles staat of valt natuurlijk met de manier waarop wij die teksten lezen.
Over wie en wat gaat het eigenlijk? Over hen, die mensen van 2000 jaar
geleden, wonend in dat verre land Palestina? Of gaat het over mij en
jou, en hem en haar. Over ons dus, wonend hier en nu, anno 2017, in
Nijmegen, samenlevend met al die andere mensen rondom ons. Het zou
zomaar kunnen!
Een eeuwfeest van Antonius nodigt uit tot nieuwe ideeën en initiatieven. Paul van Tongeren en ik waren nieuwsgierig; wilden weten hoe
mensen, jong en oud, katholiek of protestant, gelovig en ongelovig, heden ten dage naar die parabels kijken. Kunnen die dwarse teksten van
de nieuwtestamentische parabels alsnog herkenbaar geplaatst worden
tegen het licht van hedendaagse situaties? Kunnen ze ons inspireren bij
politieke en maatschappelijke keuzes, in persoonlijke keuzes? Geven ze
ons nog steeds een perspectief waardoor we misschien minder angstig,
met minder beklemming onze waarden durven te verdedigen, onze normen durven vast te houden?
Wat zouden mensen kunnen doen met zo’n boekje? Natuurlijk lezen,
wellicht alleen maar lezen. Voor anderen ook als handleiding voor gesprekken en verkenningen over deze materie. Misschien voor een aantal mensen een bescheiden opening naar die bijbelverhalen als grondstof voor menselijk handelen, visie en bezieling.
Aan het boek - uitgegeven door
Klement - doen 27 schrijvers mee.
Vanuit onze kerk zijn dat Noortje
ter Berg, Joka Feenstra, Albert
Meijer en ondergetekende. En verder o.a. onze bisschop Gerard de
Korte, Marjolein de Vos, Erik Borgman, Paul van Tongeren, Anton
van Kalmthout, Franca Treur, Stefan Sanders, Stijn Fens, Ignace
Schretlen en vele anderen.
De presentatie van ‘Opnieuw gelezen. Hedendaagse schrijvers over
de parabels’ vindt plaats op donderdag 15 juni om 19.30u, i.s.m.
boekhandel Augustinus, in het
parochiehuis. Komt u ook?!
Rob van Woerkom

Activiteitenprogramma
Benefietconcert door trio HOT
(zie pag. 6)
locatie: kerk

Do 20 april, 4 mei en 18 mei,
19.30 - 21.00u

Padua Catechesehuis over de parabels
(zie pag. 5)
locatie: parochiehuis

Vr 12 mei, 19.30u,
za 13 en zo 14 mei, 11.00u

Kunst uit de buurt in de kerk
(zie pag. 6)
locatie: kerk

Do 15 juni, 19.30u

Presentatie parabelboek
(zie pag. 6)
locatie: parochiehuis

Feestweek

Kijk ook op:
www.avpnijmegen.nl/
feestweek

Zo 18 juni, 10.00u

Eucharistieviering met bisschop De Korte,
locatie: kerk
Receptie, presentatie fotoboek en presentatie
kunstproject Kleur je leven (zie pag. 9)
locatie: parochiehuis

Zo 18 juni, 20.00u

Concert Maqam
locatie: kerk

Di 20 juni, 18.00u

Eten met de buurt, i.s.m. Wij’de Wereld
Buurtgenoten zijn van harte welkom om samen te eten
locatie: bij mooi weer buiten, anders in het parochiehuis

Vr 23 juni, 20.00u

Benefietconcert Kamerkoor Mnemosyne
locatie: kerk

Za 24 juni, 20.00u

Feestavond met musical
‘Het cafeetje aan de hemelpoort’ voor en door parochianen
locatie: parochiehuis

Zo 25 juni, 10.00u

Eucharistieviering als slot van het eeuwfeest
locatie: kerk
Vrijwilligersmiddag met lunch
Overhandiging donatie aan Kleurfabriek Nijmegen
locatie: parochiehuis
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Vr 21 april, 20.15u

De Verwondering

Thea, heel hartelijk bedankt!
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Stichting de Verwondering wil met
Pasen weer een open buffet organiseren voor de inwoners van
Nijmegen. Dit buffet is open voor
iedereen maar in het bijzonder
voor de minder bedeelden van de
stad. Het buffet zal plaatsvinden
op Tweede Paasdag van 13.00 tot
16.00u. Dit doen wij elk jaar weer
omdat we met deze daad iets van
Gods liefde voor mensen willen
laten zien.

Op maandag 27 maart mochten
wij, Josette en ik voor het Frans
van der Lugt Center 760 euro in
ontvangst nemen.
De gulle geefster was Thea Hiddink Stoffels, de buurvrouw van
Albert en Marij. Thea was de week
daarvoor 90 jaar geworden. Aan
vrienden en familieleden had ze
gevraagd om ter gelegenheid van
haar verjaardag een bijdrage te
doneren aan het Frans van der
Lugt Center in Beirut, Libanon. Het
geld gaat naar Syrische en Irakese vluchtelingenkinderen, zowel
christenen als moslims. Kleinkinderen van Thea hadden een schitterende doos gemaakt met tekeningen erop en waar je het geld in
kon doen. In de doos hadden ze
knuffels gelegd voor de kinderen
van Aleppo.

Voor het organiseren van de maaltijd zoekt de stichting mensen die
op Tweede Paasdag willen helpen
met het uitserveren van het eten
en een praatje willen maken met
de bezoekers en mensen di e
vooraf iets willen koken, bakken,
braden of stomen voor een man
of 20-25.
Voor vragen of het opgeven om te
helpen kunt u contact opnemen via
email: info@de-verwondering.nl.

Lieve Thea, namens de gehele
Antoniusgemeenschap wensen
wij je een goede en gelukkige komende tijd, samen met jouw man
en familie.
Rob van Woerkom

De Waalboog

Zwaai

Stichting De Waalboog zoekt vrijwilligers om bewoners op te halen en thuis te brengen voor de
kerkdiensten. Het gaat om dienste n op zat erda gavo nd om
18.30u op de locatie Nijevelt en
zondago chtend o m 10.30u in
Joachim en Anna en op De Honinghoeve. Zelfs als u een keer per
maand meedraait, maakt u een
groot verschil voor de bewoners
die graag naar de kerk komen.
Meer mag, maar het hoeft niet.

De tijd vliegt.
Het is inmiddels 10 jaar geleden
dat Jan Bulte opperde dat ik aan
zou schuiven bij de redactie van
Antonius onderweg. Die vormde hij
toen nog samen met Jeanine van
Weert. Zijn voorstel was een schot
in de roos. Ik woonde net weer in
Nijmegen en zocht naar nieuwe
manieren om mezelf nuttig te maken. In de redactie kon ik iets doen
met mijn achtergrond in communicatie, maar bovenal was het erg
leuk! Tijdens de diverse redactievergaderingen hadden we de
grootste lol.

De kerkdiensten worden zeer gewaardeerd en goed bezocht door
bewoners, voor wie geloof en kerkbezoek een belangrijk houvast is
in een levensfase getekend door
ouderdom en ziekte. Het geeft hen
ook het gevoel er bij te blijven
horen, deel uit te maken van een
geloofsgemeenschap. De vrijwilligers zijn hierin onmisbaar, want
zelfstandig lukt het veel bewoners
niet om naar de kerk te komen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team geesteli jke ve rzorging via e-mai l
geestelijkeverzorging@waalboog.nl
of telefoon 020 - 3228264.

Enige tijd later stopte Jan met de
redactie en voor Jeanine en mij
werd het een grotere uitdaging
om tijd te vinden voor het blad.
We gingen het blad om-en-om
maken en hebben zo heel wat
uurtjes achter onze laptops versleten. Soms druk mailend en het
internet afspeurend om voldoende kopij te krijgen, maar meestal
creatief knutselend om alles een
plek te kunnen geven. En altijd
vertrouwend op de nauwkeurigheid van Mieke Dahlhaus die het
blad trouw voor ons nakijkt.

Voor mij breekt inmiddels een nieuwe fase aan. We kijken uit naar
de komst van ons eerste kindje en
van vrije avonden en uurtjes achter de laptop zal het voorlopig
weinig komen. Vandaar dat ik stop
met de redactie, dit is mijn laatste
blad. Ook voor de portefeuille communicatie in het parochiebestuur
en de eeuwfeestcommissie eindigt mijn bijdrage.
Wie weet wat de toekomst daarna brengt. Vrijwilligerswerk blijft
ontzettend leuk en fijn om te doen
en er is altijd ruimte voor mensen
die zich in willen zetten. Zo is er
nu grote behoefte aan een nieuw
redactielid voor Antonius onderweg. Mocht u interesse hebben:
u bent meer dan welkom!
Graag tot ziens,

Noortje ter Berg

Kleur

In Memoriam: Joop Vernooij
"Hij werd zo’n beetje de vliegende keep
van het Rooms-Katholicisme in Suriname.
Niet enkel in de geschiedenis van die kerk,
maar ook in de praktische zielzorg."

Bij de activiteiten in het kader van
ons 100-jarig bestaan wordt geld
ingezameld voor Stichting Kleurfabriek Nijmegen. De teller staat inmiddels op 1.500 euro!

www.werkgroepcaraibischeletteren.nl
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Joop bij ons

In het kader van ons jubileum
draait ook het samenwerkingsproject ‘Kleur je leven’, voor en door
jongeren. Een van de doelen van
het project is dat scholieren en
jongeren met een vluchtelingenachtergrond in contact komen. Dat
ze proberen samen te communiceren, te praten en te schilderen.
Mogelijke onderwerpen kunnen
zijn: Wat betekent vriendschap
voor jou? Of, hoe ga je om met je
vrije tijd? Hoe ziet je toekomst
eruit? Wat zijn je angsten en twijfels. Door samen te schilderen en
te praten, zo goed en kwaad als
het gaat, soms met handen en
voeten hopen we dat de jongeren meer inzicht krijgen in elkaars
kleurrijke leven.

Joop Vernooij kwam bij ons in 2001
als administrator. Hij volgde Nol
Hogema op en bleef dat doen tot
Cyrus van Vught als pastoor aangesteld werd. Joop viel op. Hij viel
vooral op omdat hij niet op wilde
vallen.
Hij liet ons ons werk doen zoals
hij in Suriname, waar hij lange tijd
gewoond en gewerkt had, gewend was. Niet teveel vergaderen, niet teveel afspreken. Hij
vond het allemaal prima zoals het
ging. "De mensen moeten het zelf
doen", zei hij vaak.
In de moeilijke jaren waar we als
parochie in belandden bleef hij ons
trouw. Hij voelde zich ook thuis in
de Antonius. Hij kwam steeds vaker en vulde menig viering met zijn
Surinaamse gezelligheid. Wie
heeft niet de vele anekdoten gehoord waar hij zijn vieringen mee

opluisterde? Of een Surinaams
liedje zingend op Moederdag? Dit
alles in zijn eigen, wat aparte
tongval wat het nog kleuriger
maakte. Tijdens een vastenmaaltijd kon hij heerlijk vertellen over
zijn werk in Suriname, hij miste
het losse van die tijd.
Hij kon de dingen altijd wel apart
formuleren. Daar moesten we eerlijk gezegd ook wel eens aan wennen. Direct en dingen niet mooier
maken dan ze zijn. Zo bescheiden
en stilletjes als hij onder de koffie
na afloop van de viering ineens
weg was; zo bescheiden en stilletjes is hij ook van ons heen gegaan. Wij zullen hem missen,
dankbaar voor wat hij voor ons
betekend heeft.
Dag Joop, we zullen je niet vergeten.
Albert Meijer

Het woord Pasen
Als je als historica met het woord aan de slag gaat vergaan horen en
zien je. Natuurlijk weten wij als Antonius-gemeenschap waar we het
over hebben, en natuurlijk begrijpen we allen dat we het met buxustakken moeten stellen omdat palmtakken zo een-twee-drie niet voorhanden zijn. Natuurlijk kennen we de lichtrituelen, het ontsteken van
de ‘paaskaars’ als symbool van de verrezen Christus, het plechtig herhalen van onze doopbelofte en het vieren in familie-/of vriendenkring.
Maar als je naar de betekenis van een en ander gaat zoeken, kom je
op velerlei bronnen, al of niet-christelijk, katholiek/protestant of orthodox, en ken je al snel je ‘oosten uit je westen’ niet meer.
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Wist u bijvoorbeeld dat kapitein Willem van der Decken ondanks Pasen
de haven van Terneuzen uitvoer en nog steeds als straf de wereldzeeën rondzwerft met zijn ‘Vliegende Hollander’? Want je moést ‘je Pasen
houden’, dat wilde zeggen: biechten, ter kerke gaan en communie ontvangen, als het even kon ‘op je paasbest’!
En wat te denken van de ‘palmpaasjes’? Ik weet nog dat Maarten van
Kalmthout als schoolkind bij mijn vader kwam met zo’n eigengemaakt
ding. Blijkt al een eeuwenlange traditie. Enne.. die haan is volgens de
RK Kerk een herinnering aan de driemaal kraaiende haan bij het verraad van Petrus. Maar alom in ons land wordt nog steeds door schoolkinderen met een ‘palmpaas’ rondgelopen en dan zingen ze:
Palm, palmpasen,
Eikoerei, (kyrie eleison?)
Over ene Zondag,
dan hebben we een ei.
Éen ei is geen ei.
Twee ei is een half ei.
Drie ei is een paasei!
En trouwens, er zijn ook nog steeds ‘klepperjongens’ die langs de deuren gaan met hun ratels (hebben we nog in de AvP en voor kerst laten
zien!) om... eieren te verzamelen.
Het ei. Symbool van vruchtbaarheid, zeker. In de winter zijn kippen van
de leg als je hen tenminste niet pest met lichtbakken. Paus Gregorius
(ja, die van het gregoriaans) bepaalde in 640 dat je in de vasten niet
alleen geen vlees mocht eten maar ook niets wat daaruit voortkwam;
melk, boter kaas en... eieren! Soms kwam er, op persoonlijke of zelfs
algemene basis, uitzonderingen op dit regime. Daar komt onze term
‘boterbriefje’ vandaan trouwens. Maar pas vanaf 1917 gold het vasten
tijdens de 40-dagen-tijd niet meer voor zuivel.
Terug naar de natuur: vóór Pasen zijn kippen weer volop aan de leg!
Sommige boeren begroeven de eieren voor bemesting maar dat verhielp het overschot niet en dus werden die gekookt en beschilderd om
de gekookte te onderscheiden van de ongekookte. En zie tot wat voor
een traditie dat ons gebracht heeft.
Oh ja, de RK Kerk zegt dat het ei een herinnering is aan de grafsteen
van Jozef van Arimathea. De grafsteen kon niet verhinderen dat Jezus
‘opstond’ of ‘verrees’. En ondanks alle bijgeloof en misschien ook wel
dankzij, blij toe!
Koster Monique

Column
door
Joka Feenstra
Het Koninkrijk
Als ik de woorden ‘het Koninkrijk’
denk, en echt even de ruimte geef,
zegt het mij veel. Iets nostalgisch;
iets inspirerends; iets rustgevends.
Reikende woorden, naar toekomst
voor ons allemaal en iets gelukzaligs voor nu. God wat mooi dat we
bestaan, leven, mogen denken en
doen, en samen! Vreemd toch, dat
twee woorden zoveel kunnen communiceren?
In de christelijke traditie (zeker ook
in de joodse en wellicht eveneens
in de islamitische) wijzen de woorden ‘het Koninkrijk’ naar iets wat
we niet kennen maar waarover we
toch allemaal mee kunnen praten.
Om toegang te krijgen tot dit Koninkrijk en om er over mee te praten moeten we kennis soms juist
loslaten. Het heeft iets gevoelsmatigs.
De joods-christelijke traditie staat
bomvol verhalen en beeldspraken
over het Koninkrijk. Zoveel van Jezus’ parabels gaan erover. Geen
verhaal of gelijkenis legt vast wat
het is, waar het te vinden is, maar
allemaal proberen ze een stuk ervan voor ons voelbaar te maken.
De parabels van Jezus zijn ons het
meest bekend en allemaal lijken ze
ons uit te nodigen iets te beseffen.
Maar waarom met gelijkenissen?
Duidelijk behoort er meer tot ons
bestaan dan waar wij rechtstreeks
over kunnen denken. Er is meer
dan objectieve feiten waar we het
over eens zijn. Het feit dat we met
verhalen, gedichten, beeldende
kunst of gelijkenissen met elkaar
communiceren, zegt mij iets over
een realiteit die we op subjectief
niveau met elkaar delen. Jezus
heeft ons mijns inziens hierop willen wijzen. Jezus als jood, en Jezus de oorsprong van het christendom.
In het Padua-Catechesehuis gaan
we, in het kader van ons 100-jarig
bestaan en het Parabelboek dat
deze zomer mede vanuit onze kerk
uitgegeven wordt, samen naar wat
parabels kijken. Waarom gebruiken
we parabels om met elkaar te communiceren? En waarom werkt het?
Of werkt dat nu niet meer?

Frans van der Lugt-wandeling
Van vrijdag 7 april tot en met dinsdag 11 april vindt een vijfdaagse
wandeling plaats van Den Bosch
naar Nijmegen. Op 7 april is de
sterfdag van Frans van der Lugt.
Deze wandeling wordt georganiseerd door een aantal Syrische
vluchtelingen, die dat al zes keer
eerder in Duitsland hebben gedaan. Maar deze keer nemen ook
Nederlandse Syriërs deel, waaronder ook bekenden van de An-

tonius van Paduagemeenschap:
Boutros Faour en Bassam Alekkeh.
Zij waren in Syrië ook al bij de organisatie betrokken.
Je mag ook een dag meelopen en
dat willen een paar mensen van
de Antonius van Paduagemeenschap ook gaan doen. Daarnaast
willen we kijken of we een volgende tocht kunnen organiseren. We
hebben daarover al contact met

Boutros, Bassam en een aantal
andere mensen. De tocht is geïnspireerd door de tochten die Frans
van der Lugt jarenlang in Syrië
heeft opgezet en waarin hij deelnemers met verschillende sociale,
religieuze en etnische achtergrond
bijeen bracht en hen hun diepste
inspiratie deed ontdekken. Velen
van hen vertellen hoe deze tochten een keerpunt in hun leven
hebben betekend.
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Pasen voor kinderen
Vrijdag 14 april
Voor alle kinderen van de Stefanusparochie is er op Goede
Vrijdag om 17.00 uur bibliodrama
in de Antonius van Paduakerk.

Antonius
van Padua

pagina 12

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

Bibliodrama betekent dat we het
verhaal van Jezus naspelen. Ook
alle vaders, moeders, opa's en
oma's, tantes en ooms zijn van
harte welkom!
Zaterdag 15 april
15.30 - 16.00u:
Paasviering voor kleuters

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

- Zo 9 april, 10.00u
Palmzondag
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. het Gegoriaans koor
Kinderen mogen hun palmpasenstokken meenemen.
- Di 11 april, 19.00u
Viering tot inkeer en vergeving
Voorganger: werkgroep liturgie
- Do 13 april, 19.00u
Witte Donderdag
Voorgangers: Jan Zuiker
en Kees Megens
m.m.v. het Gregoriaans koor
- Vrij 14 april, 15.00u
Goede Vrijdag
Voorganger: Ton Groos
m.m.v. Larissa
- Za 15 april, 21.00u
Paaswake
Voorgangers: Kees Megens
en Jan Zuiker
m.m.v. het Paduakoor
- Zo 16 april, 10.00u
Hoogfeest van Pasen
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. het Projectkoor
- Zo 23 april, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. de cantor
- Zo 30 april, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Gregoriaans Koor
Inloopdagen:
donderdag 11 mei
vanaf 20.00u in de pastorie.

Bezoekgroep ouderen
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748
fietvdvenne@hetnet.nl

100 dagen inspiratie
Op onze Facebookpagina vind je dagelijks - tot aan
ons officiële 100-jarig bestaan - een inspirerende
tekst: www.facebook.com/avpnijmegen

Kroniek
Op 11 maart is Nelly Oosterbaan
overleden, ze werd 93 jaar. Zoals
op haar bidprentje stond: een
prachtme ns. Haar hele leven
stond in het teken van de ander.
Ze genoot van het dienstbaar zijn.
Ze was een sterke vrouw die samen met haar man een bedrijf
heeft opgezet waar ze van harte
mee hielp. Tegelijk kreeg ze samen
met hem een groot gezin: 13 kinderen brachten ze groot. Het verlies van haar man, 22 jaar geleden, heeft haar veel verdriet gebracht. Toch bleef ze hartelijk voor

Agenda

iedereen en was graag gezien.
Ook in Lent, waar ze de laatste
jaren verbleef, gaven haar pit en
optimisme elan op de afdeling. We
herinneren haar vooral van al die
jaren dat ze bij ons in de kerk
kwam, altijd op haar vaste plaats.
We wensen haar famil ie vee l
troost bij het verlies van moeder,
oma en overgrootmoeder.
Op 19 maart is Joop Vernooij overleden. Een In Memoriam leest u op
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22 april,
10.00 - 15.30u:
Klussendag!
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