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Antonius onderweg
Enige gedachten bij de vastentijd
Het is altijd goed bij het beschrijven van christelijke feesten en
gebruiken na te gaan welke alledaagse werkelijkheid oorspronkelijk daaraan ten grondslag heeft
gelegen. Het christelijke element
is vaak pas later aan die feesten
en gebruiken toegevoegd. Dat
zou ook kunnen worden gezegd
van de vastentijd. Wij realiseren
ons niet meer, dat in de eerste
eeuwen van de christelijke jaartelling met name benoorden de
Alpen de wintertijd en zeker het
voorjaar bij uitstek een tijd was
van voedselschaarste. Met datgene wat in de zomer was geoogst,
moesten de mensen de winter
door zien te komen. De opbrengsten van het land waren niet hoog
en men was niet in staat bepaalde producten op een kunstmatige wijze langer houdbaar te maken. De mensen moesten dus proberen zo zuinig mogelijk om te
gaan met hun voorraad.
Wij kennen in onze streken geen
voedselschaarste meer, wij zijn de
directe band met de natuur grotendeels kwijt geraakt. Onze boeren en tuinders zijn nauwelijks

meer afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Wij kunnen
in de winter verse aardbeien enz.
kopen, omdat in kassen kunstmatig het klimaat beïnvloed kan worden. De mens schijnt alles naar
zijn hand te kunnen zetten, maar
lijkt daarmee te worden afgesneden van zijn eigen wortels. Aan
veel feesten en gebruiken, die hun
oorsprong hadden in de loop van
de natuur, kan nauwelijks nog
enige zin worden gegeven. Misschien is dat wel het belangrijkste aspect van de secularisering.
Nu is een periode van voedselschaarste nog geen vasten. Je
kunt moeilijk van de mensen, die
bijvoorbeeld in de Sahellanden
bedreigd worden door de hongerdood, zeggen dat zij vasten. Van
vasten kan pas sprake zijn, wanneer mensen zich geen zorgen
hoeven te maken of zij morgen
iets te eten zullen hebben. Je mag
veronderstellen dat met het toenemen van de welvaart in de
voorbije eeuwen aan de in vroeger tijden beleefde schaarste een
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Huis van God,
huis voor de buurt

Veertig dagen lang naar Pasen.
Tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen
kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan.

Veertig dagen lang naar Pasen.
Soms een tocht door de woestijn.
Om te leren en te vragen
hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.

Op koers
Het locatieteam presenteert nieuwe plannen.
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Vastenaktie 2017
We steunen het Frans van der
Lugt Center in Libanon.
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Antonius onderweg...

godsdienstige dimensie is gegeven. Vasten is dus een
zich gedurende een bepaalde tijd om godsdienstige
motieven (geheel of gedeeltelijk) onthouden van
voedsel. Vasten komt in alle godsdiensten voor. De
meest bekende vasten is op dit moment, denk ik,
eerder de Ramadan dan de christelijke vasten. De
christelijke vasten is omgedoopt tot veertigdagentijd en het vasten als zodanig is, tot verdriet van veel
artsen (het was een prima middel om overgewicht
kwijt te raken) grotendeels verdwenen.

Op zondag 15 januari jl. hebben we als Antoniusgemeenschap gezamenlijk nagedacht over de weg die
we in de komende tijd zullen gaan. We zijn een geloofsgemeenschap die van aanpakken weet en waarin vele vrijwilligers waardevolle initiatieven ontplooien. Denk aan wat we in de afgelopen jaren gedaan hebben: alles op het gebied van diaconie, onze
wekelijkse wake voor Frans van der Lugt, de kerststalletjestentoonstellingen, Buurt aan Tafel, de Paduareis, de tentoonstelling Kunst in de Kerk, het ontvangen en begeleiden van vluchtelingen, een parabelboek dat binnenkort verschijnt en overige activiteiten voor het eeuwfeest. En dan laten we alles dat
plaatsvindt in het kader van onze vaste activiteiten,
zoals het Padua-catechesehuis en het Leerhuis, nog
buiten beschouwing.

Wanneer wij op zoek gaan naar de christelijke duiding van het vasten dan valt in de eerste plaats op
dat in de wet van Mozes (Leviticus 16) slechts sprake is van één algemeen voorgeschreven vastendag,
namelijk Grote Verzoendag. Daarnaast is er bij de
profeten sprake van vasten bij bepaalde gelegenheden, zoals grote rampen of ter herinnering daaraan.
Tenslotte kon iedere gelovige zoon of dochter van
Israël natuurlijk uit eigen beweging vasten. Uit het
evangelie volgens Lucas (Luc. 18,12) weten we dat
veel joden tweemaal in de week gewoon waren te
vasten. Het gaat daarbij niet om ascese, om het tuchtigen van het eigen lichaam, maar om een zich buigen voor God.
Ook in het Nieuwe Testament wordt weinig over vasten gesproken. Jezus waarschuwt, als een nieuwe
Mozes, prekend vanaf de berg tegen het vasten 'voor
het oog van de mensen' (Matth. 6,1), tegen uiterlijkheid. Hij duidt de geboden van God voor de mensen
van zijn tijd, zoals de profeten dat deden. Het is goed
in dit verband te horen wat de profeet Jesaja ons te
zeggen heeft (Jesaja 58).
Dit gedeelte van de profetie van Jesaja is geschreven na de terugkeer van het volk Israël uit de ballingschap, maar van een (geestelijke) heropbouw is
nog weinig terecht gekomen. De mensen willen weten wat God met hen voor heeft, omdat zij van zichzelf vinden dat zij doen wat God van hen vraagt (Jes.
58, 1-2). Zij vragen aan God: 'Waarom ziet Gij niet
dat wij vasten, merkt Gij niet dat wij ons vernederen?' (Jes. 58, 3). Maar de profeet legt uit wat er aan
schort: zij zoeken tijdens het vasten hun eigen voordeel, maken onderling ruzie en buiten hun arbeiders
uit (Jes. 58, 4); kortom voor een vastendag gelden
dezelfde regels als voor de sabbat (een vastendag
moet worden gevierd als een zon- of feestdag zouden wij zeggen). God maakt bij monde van Jesaja
duidelijk dat vasten gepaard moet gaan met rechtvaardig handelen: vasten is mensen hun vrijheid geven, is je brood delen met de hongerigen, is je niet
onttrekken aan de zorg voor je naaste (Jes. 58, 5-7).
Wanneer wij zo handelen, dragen wij bij aan de opbouw van de gemeenschap van mensen zoals God
die bedoeld heeft (Jes. 58, 8-12).
Dick Akerboom

Het is onze kracht dat we een actieve gemeenschap
zijn die midden in de samenleving staat en doet wat
nodig is. Daar moeten we vooral mee doorgaan. Dus:
nieuwe initiatieven zijn welkom en een bijdrage aan
lopende activiteiten evenzeer!
Met al die initiatieven is het ook goed om af en toe
met elkaar van gedachten te wisselen over waar we
nu staan en waar we naartoe willen. Met het resultaat van ons afgelopen beraad zijn wij tevreden. We
willen dit in de toekomst vaker organiseren en dan
zullen we hierin ongetwijfeld nog verder kunnen
groeien.
Waar gaan we mee aan de slag?
Er zijn enkele onderwerpen besproken waar we in
de komende tijd verder mee aan de slag gaan. Sommige ideeën vragen enige voorbereiding, maar met
andere voorstellen kunnen we direct aan de slag:
* Een eenvoudige verbetering in de communicatie:
een nieuw bord aan de voorgevel met de naam van
onze kerk en de tijd van onze wekelijkse viering. Dit
hebben we opgepakt en het nieuwe bord hangt er
binnenkort (met dank aan Martien Peters!).
* De verbinding met de buurt gaan we binnenkort
ook versterken. Deze heeft in de afgelopen jaren al
een impuls gehad met Buurt aan Tafel, waar ook alle
parochianen van harte voor uitgenodigd zijn! In het
kader van het eeuwfeest gaan we ook een aantal
buurtactiviteiten organiseren. Daarnaast willen we
een werkgroepje opstarten dat hier speciaal aandacht
aan gaat schenken, zodat we de banden met de buurt
ook na het eeuwfeest warm kunnen houden.
* De komende periode willen we extra aandacht besteden aan onze communicatie en PR. Er gebeurt op
dat vlak al heel veel; denk aan het parochieblad, de
website, vele mooie posters en flyers, Facebook etc.
We zijn ontzettend blij met iedereen die zich hiervoor inzet. Om dat team te versterken zijn we op
zoek naar extra vrijwilligers. We zijn erg blij dat Beppie Peters zich bij het team zal aansluiten, en we
hopen op nog meer mensen die een keer of structureel willen meehelpen. Iemand die bijvoorbeeld eens
een ingezonden stuk voor de krant wil schrijven of

Veiling

contact wil onderhouden met vrijwilligersverenigingen, scholen en
andere maatschappelijke organisaties. Als je daarvoor belangstelling hebt, laat het ons weten!

Voor de veiling van bijzondere
onderwerpen die we in het kader
van het 100-jarig bestaan willen
houden zijn we op zo ek naar
mooie en/of aparte dingen. Hebt
U nog iets staan of liggen wat
daarvoor geschikt zou zijn? We
mikken op 100stuks (voor ieder
jaar een) dus er is wel wat nodig!
Het mogen ook bijzondere boeken
zijn. Er zijn de afgelopen tijd al
geschikte voorwerpen gebracht
waar we heel blij mee zijn. Maar
de 100 halen we nog niet dus kijkt
U nog eens rond. Het beloofd een
prachtig spektakel te worden. Tijd
en plaats maken we nog bekend.
U kunt bellen naar de parochietelefoon, mailen naar het secretariaat of Clara ter Berg of Jeanine
van Weert aanspreken.

* Onze liturgie is een onderwerp
dat niet op de agenda stond, maar
dat vanuit de gemeenschap als
aandachtspunt naar voren is gebracht. Deze lijkt traditioneler te
worden, terwijl velen van ons zich
thuis voelen bij een modernere liturgie. Het is goed dat dit onderwerp nu op de agenda staat. We
hoeven hier niet op heel korte termijn keuzes in te maken. Misschien is enige variatie wel te prefereren en is af en toe iets anders
doen, een zijweg nemen, ook niet
verkeerd. Wel gaat liturgie over
wat ons maakt tot een herkenbare gemeenschap, met wat onze
nestgeur is. Dus met alle verschillen in liturgie is het goed om ook
te kijken naar een gemeenschappelijke noemer, zoals eerder ook
door de voorgangers als wens
naar voren is gebracht.
* Om die reden hebben we als locatieteam ook aandacht gevraagd
voor spiritualiteit en diaconie.
Onze kerk is sterk gericht op diaconie en is daar ook heel goed in.
Diaconie is bij ons vooral een
kwestie van doen. Van je aangesproken voelen door een ander. En
van heel veel inzet en organisatietalent. Maar, zoals Anneke Leisink ook al zei (AO, december
2016) is compassie alleen niet
voldoende en moet er een laag
onder gezo cht wo rden. He tty
Nieuwaard gaat zich daar in de
komende tijd vanuit de Oecumenische Werkgroep Diaconie voor
inzetten.

de huisvaders en -moeders over
waken. In de afgelopen jaren is
fantastisch werk geleverd door
Ton van den Hout, waardoor het
achterstallige onderhoud is weggewerkt. Je zou als buitenstaander bijna denken dat er een klein
wonder is geschied, maar in werkelijkheid ging het om ongelooflijk veel arbeid, zweet en onderhandelingstalent. Ton gaat hierin
een stap terugdoen en Ben van
Tienen zal – naast Michel ter Berg
– het gebouwenbeheer op zich
nemen.
* De samenwerking met andere
kerken in de Stefanusparochie is
een laatste onderwerp dat naar
voren werd gebracht. We zijn inmiddels bijna drie jaar gefuseerd
en we hebben met de andere kerken een goede samenwerkingsmodus gevonden. We zijn ieder op
zich eigen gemeenschappen met
een eigen gezicht, maar waar we
elkaar kunnen versterken zoeken
we elkaar op. Ongetwijfeld zullen
we in de loop der jaren meer onderwerpen vinden waarop we
kunnen samenwerken of van elkaar kunnen leren. We zijn een
gewaardeerde kerkgemeenschap
binnen de parochie H. Stefanus en
zien onze positie met vertrouwen
tegemoet
Een recent voorbeeld van hoe samenwerking positief kan uitpakken
is dat onze diaconale actie met
advent en vastentijd, waarmee
we het Frans van der Lugt Center
ondersteunden nu ook door de
andere kerken wordt overgenomen en zelfs door het hele dekenaat.

We hebben met het voorgaande
een onderwerp te pakken waarvoor we nog geen definitieve antwoorden klaar hebben, maar waar
een aantal mensen vanuit verschillende invalshoeken mee bezig is.
Het heeft alles te maken met wie
wij zijn en hoe wij naar buiten treden en het is een mooi onderwerp
om in ons volgende gemeenschapsoverleg verder uit te werken.

Antonius op weg naar de toekomst. Het is een weg waar we
met de hele gemeenschap een
koers voor uitstippelen. Gelukkig
zijn velen van ons hierbij betrokken. Niet alleen de mensen die
hierboven bij naam genoemd zijn,
maar ook alle anderen die hieraan
willen bijdragen. We nodigen u
van harte uit om ook in de komende maanden met ons te blijven
meedenken en contact op te nemen wanneer u actief een bijdrage wilt leveren.

* Ons kerkgebouw is een huis van
God en een huis van de buurt. Het
is een huis waar we als oppassen-

Het locatieteam
Rob, Clara, Monique, Corné

100 jaar AvP
100 inspiraties
Ter gelegenheid van ons eeuwfeest plaatsen wij 100 dagen lang
een inspiratie op Facebook en op
onze website. Van 13 maart tot en
met 20 juni (de eigenlijke feestdag) kunt u zich laten inspireren
door een korte tekst. De oorsprong is divers; het kan een
spreuk uit de Bijbel zijn, een tekst
uit een andere godsdienstige traditie, een gedicht of een andere
inspirerende uitspraak. Mis ze niet
en volg ze dagelijks op Facebook:
www.facebook.com/avpnijmegen
of wekelijks op de website.

Fotoavond
Vrijdag 24 februari, om 20.00u in
het parochiehuis, is er een fotopresentatie van de kunstwerken
die tijdens de Paduareis werden
gezien. Deze reis werd door een
groep parochianen in oktober
2016 gemaakt i.v.m. het aankomend 100-jarig bestaan van onze
kerk. De foto's zijn gemaakt door
Jan Hobbelen en Maria Nolet geeft
hierbij uitleg.
Heel graag nodigen we iedereen
die hiervoor belangstelling heeft
uit om te komen luisteren en kijken. Na afloop is er uiteraard voldoende gelegenheid om samen
na te praten. Laat u de coördinatoren weten of u komt?
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... naar de 100 jaar en verder

Post van Kleurfabriek Nijmegen
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Aller eerst willen wij u van harte feliciteren met het 100
jarige bestaan van uw Parochie! Het afgelopen jaar hebben wij een ontzettend mooi bedrag van uw Parochie
mogen ontvangen. Wij en mede met ons de kinderen en
de bewoners van het AZC willen u hiervoor hartelijk bedanken. Op dit moment is één op de drie vluchtelingen
die naar Nederland komt jonger dan achttien jaar. Deze
jonge mensen hebben veel meegemaakt en hebben hun vertrouwde leven en omgeving
achter zich moeten laten. Ze komen uit oorlogsgebieden of gebieden waar geweld en
onderdrukking aan de orde van de dag zijn. Velen van hen komen terecht in een asielzoekerscentrum (azc). Eenmaal hier in Nederland bevinden zij zich, met of zonder familie, in
een kwetsbare situatie. Hun toekomst in Nederland blijft vaak nog jarenlang onzekerheid.
In het azc Nijmegen wonen ongeveer 350 mensen waarvan ruim honderd kinderen en
jongeren. Stichting Kleurfabriek Nijmegen biedt hen op het azc een plek waar ze weer
even kind kunnen zijn en hun ervaringen even kunnen vergeten. We organiseren voor en
met hen laagdrempelige creatieve activiteiten in een veilige en vertrouwde omgeving. Ook
willen wij actief bijdragen aan het (her)ontdekken en ontplooien van hun talenten, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen door ze kennis te laten maken met diverse vormen van kunst
en vrijetijdsbesteding.
De verhouding tussen de kinderen en hun ouders is
door alles wat zij hebben meegemaakt en de situatie waarin ze nu verkeren vaak veranderd; de ouders
hebben hier in Nederland een andere rol dan ze in
hun land van herkomst hadden. Bovendien is er weinig privacy omdat de gezinnen vaak in één ruimte
leven en slapen. Wij vinden het belangrijk dat de
ouders en kinderen als gezin de gelegenheid krijgen
om in een ontspannen sfeer samen iets te doen en
daarom organiseren we regelmatig familieprojecten.
Hiernaast hebben we creatieve activiteiten met meiden en vrouwen en organiseren we
een aantal keren per jaar een participatieproject met bijvoorbeeld de wijk, scholen, bedrijven en andere organisaties. Hiermee willen we het wederzijds begrip en het delen van
culturen bevorderen.
Op het azc Nijmegen kunnen we gebruik maken van ruimtes van het COA (Centraal Opvangorgaan Asielzoekers). De lopende activiteiten willen wij graag uitbreiden met o.a. een
jaarlijks terugkerend zomerkamp, een atelier/werkplaats en een chillruimte (voor o.a. ontspanning en huiswerk). Mede namens de steun van de Antonius van Paduaparochie,
fondsen, subsidies en donaties kunnen we onze activiteiten vormgeven en uitvoeren, de
continuïteit van de activiteiten waarborgen en onze plannen en ideeën realiseren.
U bent van harte welkom om een keer op het azc te
komen kijken en/of mee te doen tijdens een activiteit.
Mocht u op een andere manier betrokken willen zijn of
zelf ideeën hebben dan horen wij dit graag! Nogmaals
bedankt voor uw steun!
Met vriendelijke groet,
Gerda de Vries en Chantal Hartvelt
namens het bestuur van
Stichting Kleurfabriek Nijmegen

Eritrese kerk

Vastenaktie 2017
Onderwijs aan vluchtelingenkinderen uit Syrië en Irak in het Frans
van der Lugt Center

Met name voor de Eritrese vluchtelingen kunnen we nu iets betekenen. Nijmegen heeft een speciale relatie met deze groep vanwege Heumensoord en de opvang
in Lent. Velen van hen hebben een
handreiking nodig. Waar de meeste Syriërs er wel komen met een
taalcoach, begeleiding door Vluchtelingenwerk en onderlinge wegwijs, zijn voor integratie van
Eritrese vluchtelingen bijzondere
activiteiten nodig, die niet alleen
van de overheid kunnen komen.
We kunnen ook iets extra's betekenen omdat de meeste Eritrese
vluchtelingen christelijk zijn. Als
kerk kunnen wij ze een plek bieden. Dat doen we dan ook. Sinds
enkele weken komt op zondagochtend een groep Eritreërs samen in ons parochiehuis. Ze houden daar hun eigen vieringen. In
de komende tijd willen we de contacten verder uitbouwen en de
mogelijkheden voor begeleiding
verkennen. Een volgende editie
van Antonius Onderweg vertellen
we er graag meer over.
Louise Fontein
Corné van Iersel

Opvang in de regio, dat is een van
de maatregelen om de uittocht
van vluchtelingen naar Europa te
beteugelen. Men wil naar Europa
want daar is het veilig, daar is
werkgelegenheid en goed onderwijs. Maar als dat ook in de vluchtelingenkampen in Libanon, Jordanië en Turkije aanwezig is, dan wil
men graag daar blijven, in de buurt
van de achtergebleven familie en
eigendommen. De Jesuit Refugee
Service (JRS) heeft een aantal
scholen in die landen opgericht,
onder andere het Frans van der
Lugt Center in Burj Hammoud (een
buitenwijk van Beiroet, Libanon).
Een school die niet meer in gebruik
was, is opgeknapt. Daar krijgen nu
350 kinderen onderwijs. Het zijn
300 Syrische en 50 Irakese kinderen, zowel moslims als christenen.
De school is genoemd naar Frans
van der Lugt, de Jezuïet die op 7
april 2014 in Homs (Syrië) is vermoord, en die als martelaar en
voorbeeld wordt geëerd.
De kinderen hebben behoefte aan
goed onderwijs waaronder veel
taallessen (Engels, Frans en Arabisch) omdat je in het Libanese
onderwijs deze drie talen moet
beheersen. De kinderen hebben
veel familie en vrienden verloren
en gruwelijke oorlogssituaties
meegemaakt. Daardoor is het
communiceren voor sommigen
moeilijk en hebben ze gedragspro-

blemen. Dus ook de psychosociale begeleiding is belangrijk. Vanuit de JRS-school is er huisbezoek
en met remedial teaching probeert
men de wonden te helen.
Het hoofd van het Frans van der
Lugt Center zegt: “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”.
Het Vastenactieproject van de
parochie Heilige Stefanus , waaraan ook een aantal andere kerken uit het dekenaat Nijmegen
meedoen, mikt op een inzameling
van € 18.000,-. Hiermee krijgen
360 kinderen 2x per jaar boeken,
schriften, pennen en andere
schoolspullen. Meer informatie
over dit werk van de paters Jezuïeten vindt u op hun website:
www.jrs.net.
Wie een bijdrage wil geven aan
dit project kan dit doen via de bus
voor de Vastenactie in de kerk of
overmaken naar NL21 INGB 0000
0058 50 ten name van de Vastenactie, Den Haag, onder vermelding
van projectnummer 11361.
Namens de werkgroep
Stefanus Diakonie,
Anton van der Meer
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Als kerk zijn we er niet alleen voor
onszelf. Met een sterk ontwikkelde diaconie zit dat in de genen
van onze gemeenschap. Met de
komst van vele vluchtelingen was
onze inzet in de afgelopen jaren
extra nodig. We hebben in de afgelopen jaren verschillende vluchtelingen in onze kerk welkom geheten, waaronder Syriërs (Tania
met kinderen, Anton, Boutros,
Faour, Basam) en zeker ook enkele Eritrese jongemannen (Tobias,
Haftom, Berhane, Beraki, Teddy)
en een jonge vrouw (Sarah). Er
zijn parochianen die gezorgd hebben voor Arabische en Eritrese
vertalingen van de lezingen, die
Nederlandse les hebben gegeven
en die mensen persoonlijk hebben
begeleid.

Begijnen en klopjes

Nog even dit:
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> Er is een nieuwe voorbereidende groep (mede)voorgangers gevormd.
> We hebben een nieuwe acoliet,
Jacob, zoon van een Syrische
vrouw, die zijn sporen als misdienaar al in Syrië verdiende. Hij volgt
gretig de aanwijzingen van Peter
op en is ook voor de kosters een
grote hulp.
> We krijgen hulp van Sef, die deskundig blijkt te zijn in administratieve zaken en gaat helpen met
de ledenadministratie.
> Het orgel wordt schoongemaakt
en gerenoveerd, door de firma
Verschueren... en vrijwilligers.
> Op 20 t/m 25 februari wordt de
laatste hand gelegd aan de vernieuwing van de kerkvloer. Wat
wordt het mooi!

Wie kent niet het Begijnenhof in
Amsterdam? Je loopt in de drukke
Kalverstraat, je wordt een beetje
gek van alles wat er te koop is en
al die mensen om je heen in alle
kleurschakeringen tussen wit en
zwart en ineens zie je een boog,
je loopt er nieuwsgierig onderdoor
en… hop… je verkeert in een zalige rust van een plein waaromheen kleine huizen zijn gerangschikt. Maar wat zijn “begijnen”?
Het zijn vrouwen zonder mannen!
Ongehuwd of weduwe maar een
man kwam er niet in; ze beloofden te gehoo rzamen aan de
grootmeesteres of magistra, ze
beloofden arm te zijn en te blijven en ze brachten hun dagen
door met liefdadigheid en bidden.
In feite was dit voor een ongehuwde vrouw bijna de enige manier om eervol te leven. Ze stonden zelfs zo hoog in aanzien dat
het stadsbestuur van Amsterdam
hun bestaan gedoogde, ook al kon
katholiek-zijn alleen stiekem.
Ik weet eigenlijk niet of er nog
begijntjes bestaan; ’t zou best
kunnen natuurlijk maar gelukkig
kun je nu ook zonder deze status
als ongehuwde vrouw door het
leven :)

Het andere alternatief voor een
vrouw die niet wilde trouwen was
“klopje” worden. Klopjes konden
in gemeenschap maar ook individueel blijven wonen bij de eigen
familie en ook zij beloofden een
religieus leven te leiden. Ze werkten allen in de liefdadigheid, we
zouden nu zeggen de “publieke
sector”: ziekenzorg en ook zielzorg, d.w.z. ze hielpen priesters
met hun soms ingewikkelde taak
missen te lezen, communie rond
te brengen aan zieken, schuilkerken schoon te houden en ze gaven catechismusles aan jongelui.
Niet vergeten dat alles stiekem
moest gebeuren omdat katholiek
zijn officieel verboden was in de
Republiek der Verenigde Nederlanden!
Klopjes zijn er in ieder geval niet
meer dus hen kan meneer Rutte
niet meer gebruiken om te bezuinigen in de gezondheidszorg…
In de zuidelijke Nederlanden waren ook begijntjes en klopjes; die
laatsten werden daar vaak kwezeltjes genoemd… die mannen
dachten zeker dat ze zielig waren…?
Koster Monique

Voor lichaam en geest
Afgelopen januari hebben we met
elkaar nagedacht over hoe we als
kerkgemeenschap de contacten
met de buurt kunnen verstevigen.
We gaan daarmee in de komende
tijd aan de slag en wij hebben er
alle vertrouwen in dat we tot goede nieuwe activiteiten komen.
Maar met één ding kun je al direct
beginnen. Het is bovendien lekker,
gezellig en inspirerend! Buurt aan
Tafel is een initiatief vanuit de Antoniusgemeenschap. We zijn er
mee begonnen om de contacten
tussen de kerk en buurt te verstevigen. En gelukkig nemen er
ook elke keer een aantal gasten
en vrijwilligers vanuit onze kerk
aan deel. Maar het kan beter en
daarom nodigen we jullie van harte uit om op dinsdagen aan te
schuiven. Alleen als ook voldoen-

de parochianen deelnemen kunnen we immers verbindingen leggen.
Het is echt plezierig om daar te
komen eten! Het is er altijd volle
bak met meer dan 60 mensen die
elkaar ontmoeten bij een lekkere
maaltijd. De laatste maanden zit
de schwung er goed in. Niet alleen
met een gezellige sfeer en lekkere maaltijden, maar ook met interessante mini-voordrachten. Zo
hield bij onze laatste maaltijd Amal
Karam haar eerste optreden als
onze kersverse nieuwe stadsdichter van Nijmegen. Daar worden
wij blij van.
Samen met de kooksters zijn we
nu bezig om het concept van ons
buurtrestaurant verder te versterken. We begeleiden de kooksters,

organiseren workshops met hen,
gaan gezellige dingen doen als
teambuilding en geven hen een
grotere rol in de organisatie en
communicatie. We zijn – kortom –
bezig met empowering van deze
vluchtelingenvrouwen. Dat is een
dankbare en inspirerende bezigheid. We nodigen je van harte uit
om daaraan een bijdrage te leveren.
Louise en Corné
En... o ja, wist je dat wij voor het
tweede achtereenvolgende jaar
een gift hebben ontvangen van
buurtcafé Frowijn? Met de opbrengst van de kerstmarkt heeft
Frowijn ons gesponsord met 500
euro. Deze gebruiken we voor het
empowerment-programma dat we
met de kooksters zijn gestart.

Column

Onthulling monument misbruikslachtoffers

door
Joka Feenstra

Op zondag 29 januari werd in de Petrus Canisiuskerk te Nijmegen een
monument onthuld voor de slachtoffers van seksueel misbruik. Eerder
gebeurde iets dergelijks in Nederland al in 2012 in de O.L.V-kerk te Hengelo (een kunstwerk van Frans Houben) en in 2014 in de Basiliek O.L.V.
Ten-Hemel-Opneming te Maastricht (een kunstwerk van Pierre Habets).
Het monument in de Nijmeegse kerk is een glas-in-lood raam van de
Maldense glazenier Hans Janssen.

Realiteit
Zogenaamd leven we in één wereld, één realiteit en alleen onze
ideeën botsen. We denken wel
over één en dezelfde wereld, maar
we denken gewoon anders over
die wereld. Maar, niemand die het
kan bewijzen.
Binnenkort zijn er in Nederland
verkiezingen en ik denk niet dat
het onze ideeën zijn die botsen.
Zal de democratie – toch zo’n groot
woord – hier echt iets moois opleveren? Of zullen hier ook mensen
aan de macht komen die leven in
een realiteit die ik niet herken?

Er is niemand verder. Ik denk dat
ik de wind hoor. Die fluistert met
de sneeuw, auto’s die voorzichtig
hun weg volgen. Zorgen in mijn
achterhoofd over wat mis kan gaan
maar ik zit veilig.
Geen reden om gealarmeerd te
reageren. Dikke vlokken, natte
vlokken, ze bekleden de aarde.
Wat kan het leven toch simpel zijn.
Zo dadelijk fi ets ik doo r die
sneeuw, voel ik de kou tegen mijn
wangen en turen mijn ogen smalletjes door die regen van vlokken.
Prachtig vind ik het.
Geen reden voor verdeeldheid.
Ieder die nu buiten staat zou zo’n
licht en delicaat bevroren beetje
vocht voelen landen op zijn of
haar gezicht.
Deze wereld, denk ik dan, is één
alleen voor God. Alleen God kan
zulks andere realiteiten samen
bevatten. Ik voel een noodzaak
me warm aan te kleden en voel me
gedwongen tot dankbaarheid, wat
een pracht van een witte wereld.
Een ander voelt zich genoodzaakt
muren te bouwen en vijanden te
benoemen, gedwongen door een
besef van gevaar. Niemand die het
bewijzen kan, is dit nou één en dezelfde wereld?

Waarschijnlijk hadden lang niet alle slachtoffers zich immers gemeld.
Waarschijnlijk waren zelfs niet alle slachtoffers ‘overlevers’ te noemen.
Niemand mocht worden vergeten, dat was belangrijk. Vandaar een gedenkteken: een kunstwerk waar je niet zomaar aan voorbij loopt. De
afmetingen mochten stevig zijn, het materiaal moest echter kwetsbaar
zijn en transparant: vandaar de keuze voor glas.
Waarom hangt het juist in een kerk? Een kerk is een plaats voor liturgie
en godsverering, maar ook een plaats waar mensen met hun gebrokenheid terecht willen kunnen. Juist omdat er voor kwetsbaarheid in de
buitenwereld zo weinig plaats is, brengen mensen die graag voor God.
Het is ook niet toevallig dat het in de Canisiuskerk terecht is gekomen in
de hal: een doorgangsplek, een plaats op de drempel tussen binnen en
buiten. Zo is het ook bereikbaar voor wie moeite heeft de kerkruimte
zelf binnen te gaan.
Ook ‘gewone kerkgangers’ voelen zich verraden en gekwetst. Verraden
door de misdragingen van sommige van hun pastores uit het verleden:
zelfs al hebben we het over uitzonderingen, iedere dader is er één te
veel. Kerkgangers voelen zich wellicht ook gekwetst door soms verbeten reacties van de media. Maar ze weten ook dat deze pijn in geen
verhouding staat tot het leed dat de slachtoffers van misbruik hebben
ondergaan.
Veel mensen zouden het liefst dit stuk van het verleden achter zich willen laten. Maar het is belangrijk om het aanwezig te houden: om zelf
alert te zijn en om de slachtoffers erkenning te geven. Het Evangelie zelf
vraagt ons, als christenen, om gebroken en uitgesloten mensen niet
over het hoofd te zien. Als we de centrale
boodschap van het Evangelie verwaarlozen - namelijk de gebroken medemens te
erkennen als onze naaste die onze zorg
behoeft - dan wordt het woord van de
kerk (en waarschijnlijk ook de kerk als gebouw) leeg en hol.
Het gaat er niet om het verleden achter
ons te laten maar om een nieuwe toekomst op te bouwen: een toekomst waarin met machtsongelijkheid (die nu eenmaal ook in het pastoraat voorkomt)
wordt omgegaan op een manier die transparant en veilig is voor iedereen.
Johan Verschueren sj
Theo van Drunen sj

pagina 7

Troost zoek ik. Een zachtheid om
mezelf te omarmen. Langzame
sneeuwvlokken die spelend neervallen. Winter is gekomen. Het
duurt in Nederland maar even,
weet ik, en trek mijn dekentje over
mijn voeten op de bank.

Gebrokenheid. Dat was het sleutelwoord dat de paters Jezuïeten meegaven aan Hans Janssen, glazenier te Malden en ontwerper en uitvoerder van het kunstwerk dat nu dient als gedenkteken in de Nijmeegse
Petrus Canisiuskerk. Hoe kwam het tot stand? Het begon met een belofte van Pater Verschueren, Provinciaal Overste van de Jezuïeten in Nederland, aan de “Lotgenotengroep Canisiuscollege” om een monument
op te richten voor de slachtoffers van seksueel misbruik. Dit als aanvulling op de persoonlijke gesprekken die in de periode daarvoor gevoerd
waren en tot een overeenkomst en verbeterde verstandhouding hadden geleid.

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

Bereikbaarheid
Pastoor
Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371
vanvught@stefanus.nl
Coördinatoren
Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388
secretariaat@avpnijmegen.nl
Bezoekgroep ouderen
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748
fietvdvenne@hetnet.nl

Concert
EMOTIONEEL ABSTRACT
Nederlands Studenten Kamerkoor
Donderdag 2 maart, 20.00u,
Antonius van Padua
Muziek is nauw verbonden met
emotie. Wat betekent abstractie
voor het ervaren van emoties? Nu
onze communicatie steeds meer
via een plat scherm verloopt, is
deze vraag relevanter dan ooit.
‘Emotioneel Abstract’ probeert abstractie en emotie te verenigen.
Zo liet de jonge Vlaamse componist Sebastiaan Van Steenberge
zich inspireren door een beeld in
de kathedraal van Antwerpen en
liet Säde Rissanen zich inspireren
door het nonsensgedicht Jabberwocky van Lewis Carroll. Dirigent:
Kurt Bikkembergs, soliste cello:
Emma Kroon.

Vastenmaaltijd

Agenda

Ook dit jaar organiseert de Oecumenische Werkgroep Diaconie van
de Antonius van Paduakerk en de
Maranathakerk een Vastenmaaltijd. Een maaltijd waarbij gezellig
samen eten voorop staat. De
maaltijd bestaat uit een variatie
van eenvoudige eenpansgerechten met een toetje van yoghurt en
vanillevla. Tijdens de maaltijd zingen we iets en worden enkele
bezinnende teksten gesproken.

-Zo 26 febr, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. het Gregoriaans Koor
-Wo 1 maart, 19.00u
Aswoensdag
Voorganger: Theo Brock
m.m.v. de cantor
-Zo 5 maart, 10.00u
Eerste zondag 40-dagentijd
Voorganger: Joop Vernooy
m.m.v. de cantor
-Zo 12 maart, 10.00u
Tweede zondag 40-dagentijd
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. het Paduakoor
-Zo 19 maart, 10.00u
Derde zondag 40-dagentijd
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. de cantor
-Zo 26 maart, 10.00u
Vierde zondag 40-dagentijd
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. het Gregoriaans Koor
-Zo 2 april, 10.00u
Vijfde zondag 40-dagentijd
Voorganger: Theo Brock
m.m.v. de cantor
-Zo 9 april, 10.00u
Palmpasen
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. het Gregoriaans Koor

In dit jaar van het 100-jarig bestaan van onze kerk hebben we
een diaconaal doel uitgekozen
waar we graag een financiële bijdrage aan willen geven. Dit doel
is Stichting Kleurfabriek Nijmegen.
De vrijwilligers van deze stichting
organiseren wekelijks creatieve
activiteiten voor kinderen en jongeren van het asielzoekerscentrum in Nijmegen (zie ook pag. 4).
Tijdens de maaltijd zal een vrijwilliger er wat over komen vertellen.

Vastenmaaltijd:
donderdag 30 maart,
18.00 - 19.30u,
parochiehuis.
Neem zelf een bord, bestek,
toetjesschaaltje en glas mee.
Een maaltijd kost 5 euro, maar we
hopen natuurlijk dat u iets extra’s
wilt geven voor Kleurfabriek Nijmegen. Er worden ook weer kaarten
verkocht (50 ct) voor patiënten
van de Pompekliniek.
Heeft u belangstelling? Meld u dan
aan vóór 19 maart - ook als u een
eenvoudige maaltijd wilt koken
voor 6 tot 8 personen - via Monique: eammleclercq@kpnplanet.nl
of 024 – 3237000.

Inloopavond:
donderdag 2 maart, vanaf 20.00u
bij Fiet van de Venne,
Groesbeekseweg 65.

Rolstoel
In de inloopkast in de hal staat
sinds kort een rolstoel, voor ieder
die hem in of naar de kerk kan
gebruiken. Hij is geschonken door
dominee Perla Akerboom, die hem
ook liet opknappen. Perla bedankt!
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